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Thông điệp từ thế giới thượng thiên 

và các chiều không gian khác 

 Cho một thời đại hoàng kim của trái 

đất – Tình yêu và Ánh sáng! 
 

Ebook này là các thông điệp từ các vị chân sư thăng thiên, các sinh mệnh của tình yêu ánh sáng 

từ các chiều không gia khác, của mẹ trái đất GAIA … và của nguồn cội tình yêu vĩnh hằng – 

Thượng Đế của chúng ta…. Tất cả chúng ta và những người anh em khác đang dành rất nhiều 

tình yêu và ánh sáng để góp phần chuyển hóa thế giới và mang lại thiên đường tại thế như trái 

đất vốn là.  Một thế giới của Tình yêu , hòa bình, tự do, thịnh vượng, hạnh phúc dài lâu. 

 

Đóng góp rất lớn cho cuốn Ebook này là các công sức và thời gian rất lớn dành cho việc chuyển 

ngữ của anh Samba trên blog : http://zoom2012.blogspot.com , website : 

http://congdonganhsang.org . Dành tặng anh lời tri ân , lòng biết ơn rất nhiều với các cống hiến 

của anh dành cho cộng đồng cùng tình yêu và ánh sáng. 

 

Qua các thông điệp đầy tình yêu và minh triết qua các người dẫn kênh, các bạn sẽ được biết rất 

nhiều các sự kiện xảy ra trong quá trình thăng thiên 1 cách “ngoạn mục” và độc nhất đang xảy 

ra ở trái đất này, toàn bộ vũ trụ đang tập trung về nơi đây để cùng chúng ta thực hiện thăng 

thiên cùng hành tình thành công. Cùng với đó là các hướng dẫn để các bạn thực hiện buông bỏ 

các thói quen cũ của thế giới 3D , mở rộng tri thức , thực hiện thanh lọc bản thân cùng giúp đỡ 

người khác trong quá trình tiếp nhận ánh sáng photon đang tới và kích hoạt DNA để thực hiện 

thăng thiên . Các bạn hãy kiên nhận đọc từng thông điệp và nắm bắt được các thông tin được 

truyền đạt, có rất nhiều lời khuyên và bài học hữu ích mà bạn sẽ thu được từ đó. 

 

Và bạn hãy chia sẻ cuốn sách này cho tất cả mọi người, để tất cả chúng ta nắm được chuyện gì 

đang xảy ra , cùng giúp đỡ nhau nâng cao tâm thức của bản thân, xã hội và trái đất này, chúng 

ta cùng trên một con thuyền, một hành trình đi tới thời đại của tình yêu – tự do – hòa bình – 

thịnh vượng… Cho dù hành trình nào đi nữa, nếu chỉ có một mình chúng ta thật lẻ loi và hành 

trình đó vô nghĩa làm sao. Hãy cùng giúp những người anh em của chúng ta để tất cả cùng “trở 

về” cội nguồn tình yêu, tất cả chúng ta là 1.  Cảm ơn các bạn, tình yêu của tôi. 

Neverland 
 

 

( www.CongDongAnhSang.Org – www.TriThucHoangKim.com  - www.MangLuoiAnhSang.com  

Email : mangluoianhsang@gmail.com ) 

http://zoom2012.blogspot.com/
http://congdonganhsang.org/
http://www.congdonganhsang.org/
http://www.trithuchoangkim.com/
http://www.mangluoianhsang.com/
mailto:mangluoianhsang@gmail.com


https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

2 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Mục Lục 
AA Raphael: Chúng tôi là đại diện của Thiên Đường ............................................................................ 4 

Liên đoàn Thiên hà ................................................................................................................................... 17 

Đồng minh của Nhân loại - Phần 1 : Các ET ngày nay ........................................................................ 35 

Đồng minh của nhân loại - Phần 2 : Cuộc sống trong vũ trụ. ............................................................ 44 

Đồng minh của nhân loại - Phần 3: Thao tác tôn giáo, bóp nặn niềm tin........................................ 49 

12 giai đoạn thăng lên cơ thể ánh sáng ................................................................................................ 58 

Tại sao bạn ở nơi đây ............................................................................................................................... 66 

THÔNG ĐIỆP CỦA GAIA: HÀNH LANG ARCTURUS (Gaia Message - Arcturus Corridor) .............................. 72 

Bạn là người mang tới thiên đường hạ thế ................................................................................................ 77 

Tôn giáo tự nhiên - Tôn giáo của Vũ Trụ ..................................................................................................... 81 

Đấng Tạo Hóa : DỰ ĐOÁN CHO 2015 .......................................................................................................... 83 

Bản chất của việc chữa lành cho người khác .............................................................................................. 93 

Trưởng Thành Tâm Linh .............................................................................................................................. 98 

Sự phong phú mới ..................................................................................................................................... 105 

Star Seeds, Star people - Hành trình đến Trái đất .................................................................................... 114 

Arcturian: Buông bỏ các thói quen của con người ................................................................................... 119 

Địa Mẫu: Chấp nhận dòng chảy của cuộc sống ........................................................................................ 130 

Kết hợp với Linh thể Bậc cao để tạo ra Sinh mệnh đa chiều. ................................................................... 140 

Cập nhật Sheldan Nidle- 04/02/2014 ....................................................................................................... 148 

Sống đúng theo Nhiệm vụ cuộc đời. ......................................................................................................... 154 

Ra khỏi Ma trận Ảo tưởng và Hòa nhập vào Nguồn ................................................................................. 161 

AA Michael: Sự thay đổi tất yếu của Gaia ................................................................................................. 169 

Cập nhật tiến trình Thăng Thiên ............................................................................................................... 175 

Pleiadian: Thông điệp Tình yêu và Minh Triết. ......................................................................................... 181 

Thay đổi của bộ não con người trong tần số Mới. .................................................................................... 196 

16 dấu hiệu: Bạn đang là nô lệ cho Ma Trận của Ảo tưởng. ..................................................................... 200 

GAIA: Siêu bão Hải Yến và thức tỉnh Tâm Linh ......................................................................................... 208 

AA Metatron - IỐT - Chất tuyêt vời để tăng cường sức khỏe và Thiên tính ............................................. 219 

Khôi phục năng lượng nam và nữ trong cơ thể ........................................................................................ 221 

Thông điệp Đấng Tạo Hóa, ngày 11 tháng 5, 2013 ................................................................................... 228 

Lady Nada: Hãy để Ánh sáng của bạn Tỏa rạng ........................................................................................ 231 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

3 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Bản năng tình yêu - bản năng gốc của bạn ............................................................................................... 239 

Khiêm tốn: Một Đức Tính Quý hiếm. ........................................................................................................ 243 

Thông điệp Thăng Thiên - Sứ mệnh của bạn và trái đất mới .................................................................... 246 

Tổng lãnh thiên thần Gabriel: Đức tính biết ơn ........................................................................................ 250 

Thông điệp từ Nguồn Cội - Tình Yêu ......................................................................................................... 253 

Thân thể Ánh Sáng .................................................................................................................................... 256 

Love ........................................................................................................................................................... 264 

Ashtar : Chuyển đổi của bạn đang trở nên ngày càng rõ ràng ................................................................. 269 

Cập nhật Sheldan Nidle ............................................................................................................................. 272 

Khôi phục lại sức mạnh bởi ánh sáng soi đường từ trái tim của bạn ....................................................... 276 

Cập nhật Sheldan Nidle - Sự chuyển đổi xã hội sang mô hình mới - Thiên đàng đang làm việc rất khẩn 

trương cho những bước cuối cùng ... ....................................................................................................... 280 

Tích hợp Phân cực: " Trò chơi Vũ trụ " ..................................................................................................... 283 

Hành trình Nội tâm và Thăng Thiên .......................................................................................................... 285 

Cập nhật Sheldan Nidle - Tiến trình xây dựng xã hội Thiên Hà trên trái đất và sứ mệnh kết nối hòa bình 

Thiên Hà của các bạn. ............................................................................................................................... 288 

Thông điệp của chân sư saint germain ..................................................................................................... 293 

Biểu hiện sáng tạo sẽ nhanh hơn .............................................................................................................. 297 

Chúa Metatron: Chuyển đổi Thời đại Bảo Bình ........................................................................................ 299 

Minh Sư Hilarion và Isis nói về Kết nối với Trái đất .................................................................................. 306 

Sự thay đổi trong quá trình thăng thiên lên cơ thể ánh sáng ................................................................... 308 

Hội đồng Thứ Chín - Một năm mới vào thế giới mới ................................................................................ 311 

Não và Tim- Hội đồng Orion ..................................................................................................................... 314 

Arcturians: Cung cấp Trợ giúp và Chữa Trị ............................................................................................... 318 

Thông điệp của Hội đồng Orion-30/12/ 2012 ........................................................................................... 323 

Kết nối lại với Thiên Tính Bản Tâm là nguồn gốc của Sự thật và Ánh sáng............................................... 327 

Kết nối lại với Thiên Tính Bản Tâm ............................................................................................................ 330 

Goldenlight: Giải thoát khỏi Tất cả Nghiệp chướng ................................................................................. 333 

Adama: Từ bi và kết nối với Trung tâm Thiên hà ...................................................................................... 336 

12 luật vũ trụ và 21 luật nhỏ ..................................................................................................................... 340 

Merkabah - Phương tiện ánh sáng ........................................................................................................... 352 

Cách kích hoạt năng lượng tim - Năng lượng Thăng Hoa ......................................................................... 355 

Phụ Lục : Ebook, nguồn tài liệu tham khảo ............................................................................................... 359 

 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

4 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 

AA Raphael: Chúng tôi là đại 

diện của Thiên Đường 
Dẫn kênh :  Kathryn E. 

Ngày 20 tháng 7 năm 2014, 

Tôi là Tổng lãnh thiên thần Raphael, 
 

Thật là một niềm vui lớn cho tôi, để nói chuyện với bạn hôm nay. Tôi ở đây để khuyến khích bạn 

sống toàn vẹn trong mỗi khoảnh khắc và cũng để thông báo rằng: Trái đất sẽ hòa bình, các bạn 

sẽ cùng Trái đất Thăng lên đến kích thước cao hơn trong cơ thể vật lý, như chúng tôi đã lên kế 

hoạch. 

 

Vâng, những người thân mến, 
Toàn bộ Hành tinh này sẽ hòa bình, từ trong ra ngoài. Đó là điều cần thiết để cho bạn có thể 

nâng cao rung động bản thân. Sẽ không còn có lo lắng hay sợ hãi. Sẽ không còn có nghi ngờ 

hoặc oán giận trong mỗi ngày của bạn. Sẽ không còn có cảm giác tự nghi ngờ hoặc không cảm 

thấy không xứng đáng, tự ti hoặc ưu phiền về bản thân. Không còn có tình trạng chỉ một nhóm 

nhỏ các cá nhân có đặc quyền và giầu có như hiện nay. Tất cả mọi ngươi sẽ là như nhau. Chỉ còn 

những người đã học được cách sống hòa thuận với nhau và với những người xung quanh mới 
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có thể sống được ở trên Trái đất. Bất kỳ xung hướng gây hấn hoặc trả thù sẽ làm suy giảm ánh 

sáng , sẽ tự động đưa người đó ra khỏi Trái đất mới. Còn bây giờ đây, chúng tôi muốn giúp bạn 

tìm hiểu những cách nâng cao rung động thực sự của bạn. 

 

 
 

Đầu tiên, Giác ngộ không có nghĩa là bạn không thấy được những rắc rối hoặc xấu xa đang xẩy 

ra xung quanh bạn. Giác ngộ có nghĩa là bạn nhìn thấy mọi việc rõ ràng minh bạch, có nghĩa là 

bạn hiểu rõ ý nghĩa và động lực đằng sau mọi biểu hiện xung quanh. Khi bắt đầu Khai ngộ và 

hiểu rõ mọi việc như thế, bạn sẽ không còn bất mãn với những thứ bạn thấy và gặp trong cuộc 

đời. Đối với nhiều người chưa khai ngộ, điều này dường như điều không thể. Họ vẫn còn nhìn 

thấy bóng tối và sự đau khổ, hoặc họ đang thấy chính mình bị "đưa xuống" chỗ rung động thấp. 

Nhưng, hỡi những người thân yêu, làm sao bạn có thể giúp đỡ người khác ra khỏi một cái hố 

nếu bạn nhảy vào hố và cùng đứng dưới đó với họ? Làm thế nào bạn có thể dạy kiên nhẫn, 

khôn ngoan và hòa hợp nếu bạn đang mất kiên nhẫn và thất vọng? Làm sao có thể Khai ngộ 

cho người khác khi bạn chưa thực sự Giác ngộ? Phải ! bạn cần nâng bản thân tới chỗ Giác ngộ 

trước, rồi mới có thể giúp đỡ được người xung quanh . 

 

Trong cuộc hành trình ở trong trần gian này, khi Linh hồn bạn trú ngụ ở trong một cơ thể con 

người, thì luôn có hai mặt đối lập nhau cùng tồn tại trong một thân xác. Một mặt, là Linh hồn 

của bạn, là Thiên Tính Bản Tâm của bạn, là một tia sáng Siêu phàm và là một bản sao của 

Thượng đế luôn thúc giục bạn hành động Thánh thiện theo tiếng gọi của Thiên chúa ở bên 

trong. Một mặt bạn bị lôi kéo vào những hoạt động tầm thường ô trược của Trần gian, theo 

tiếng gọi của xác thịt. 
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Để hướng dẫn bạn đi tới Khai ngộ và Giác Ngộ, chúng tôi cần nói rõ cho bạn biết về khía cạnh 

Linh hồn của bạn. Đó là khía cạnh Thiêng liêng mà đôi khi bạn không nhìn thấy được trong đời, 

nhưng lại là khía cạnh quan trọng then chốt đưa bạn tới chỗ Khai ngộ . 

 

 
 

Bạn, thực sự là một Linh hồn được thực hiện theo hình ảnh của Thiên Chúa, và Linh hồn bạn là 

bất tử muôn đời. Linh hồn bạn trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, tham dự vào những cuộc 

phiêu lưu khám phá nhiều cõi giới, nhiều tầng trời ở nhiều chòm sao khác nhau trong Vũ trụ. 

Một trong những cuộc phiêu lưu khó khăn nhất, thú vị nhất và sẽ thu được những kiến thức 

nhiều lợi ích nhất cho sự phát triển của Linh hồn, là nhập thể trên Trái đất trong một hình thức 

của con người và hành động để giúp đỡ người khác. Linh hồn được hóa thân vào Thân xác của 

con người là đặc biệt quý giá. Bởi vì Thân xác con người là một hỗn hợp của di truyền DNA của 

nhiều chủng tộc, là một công cụ hoàn hảo và mạnh mẽ để thể nghiệm học hỏi trong cõi giới vật 

lý. Thân xác là cỗ xe tương đối vững chắc, mà thông qua đó, chúng ta có thể trải nghiệm cuộc 

sống trong kích thước thấp hơn. 
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Hình thức đặc biệt thân xác vật lý của con người, thực sự là hình thức gần nhất như là duy nhất 

có khả năng thể hiện vào là liên kết với lãnh vực etheric của chúng tôi. Thân xác con người có 

sẵn những đăc tính và cách thức để câu thông, kết nối, liên lạc, biểu hiện và tác động vào những 

kích thước cao hơn. Khi chúng tôi, những Thiên thần, đang làm việc theo cách của chúng tôi, 

trong các cấp bậc tinh thần ở kích thước 5, chúng tôi vẫn có thể liên lạc và hỗ trợ được cho Linh 

hồn và Thân xác của các bạn. Trong kích thước thứ 5, nhiệm vụ của chúng tôi đó là giúp đỡ các 

Linh hồn trên con đường hiệp nhất với Đấng Tạo Hóa. Ở đó, chúng ta chỉ nhận biết được các 

sắc thái khác nhau của tình yêu thương thuần khiết. Và các bạn cần hiểu rõ rằng: khi bước vào 

các chiều cao hơn, thì màu sắc, chiều sâu của Ánh sáng và Tình yêu thương ngày càng trở nên 

dữ dội hơn. 

Song hành với chúng tôi ở các kích thước cao, các bạn đang sống ở đây, trong các kích thước 

thấp hơn, trong phiên bản 3 chiều này của một cơ thể con người, các bạn phải đương đầu với 

nhiều thách thức khó khăn nhất. Các bạn có thân xác, đang kinh nghiệm của đời sống trong thế 

giới nhị nguyên đầy chia cách và đối lập. Chúng tôi nhận thức rõ là : ở trong thế giới vật lý, 

trong chiều kích 3D, có những cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối, tranh giành giữa thiện 

và ác, như các bạn vẫn thường gọi như thế. Trong Trần gian, nơi các bạn đang sống, cũng là cõi 

giới của ảo tưởng, ảo tưởng xa rời Thiên Chúa, xa rời Đấng Tạo hóa đã tạo nên tất cả. Thách 

thức của chúng ta trong Trần gian, là tìm đường trở về Nhà ở cõi giới cao, tìm đường  trở về với 

sự Thống nhất. 
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Khi các bạn thực sự Giác ngộ, các bạn sẽ nhận thấy cái Ác hay Bóng tối chỉ là một phần cấu trúc 

của thế giới Ảo tưởng này mà thôi. Chúng được thiết kế để tạo ra một môi trường Nhị nguyên 

có cả ma quỷ và quái vật và cái ác, với mục đích là đẩy các bạn đến giới hạn chịu đựng và bắt 

buộc các bạn phải lựa chọn. Hoặc các bạn phải từ bỏ công cuộc Thức tỉnh Tâm linh, Giác ngộ 

với Ánh sáng, để chuyển sang phục vụ cho Bóng tối. Hoặc  là các bạn phải tăng trưởng Mạnh 

mẽ về phía Ánh sáng, tự làm vững chắc thêm Đức tin và Tình yêu với Thiên Chúa, Đấng không 

bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đúng như vậy, Hoặc chúng ta phục vụ cho bóng tối là ảo tưởng chỉ có 

ở trong những Thế giới Thấp, hoặc là chúng ta phải tìm cách tăng trưởng về phía Ánh sáng là 

Chân lý đời đời ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi cấp độ. Chính Thiên chúa, Đấng Tạo Hóa Toàn Năng 

đã tạo ra như thế, để tạo ra một môi trường, ban cho một cơ hội để tăng trưởng Sức mạnh bên 

trong chính mỗi Con người. 

 

 
 

Mỗi Linh hồn đến Trái đất lần này với dự án đầy khó khăn này trong tâm trí. Đây là thử thách 

khắc nghiệt cuối cùng. Trong bài khảo lần này, bạn sẽ phải lựa chọn để nhận thức Bóng tối là gì. 

Là ảo giác ba chiều, mà chúng ta đến đây để học hỏi với chúng ? Hay là một thế lực thù địch mà 

bạn sẽ nguyền rủa ?. Hay là bạn sẽ bị Bóng tối chèn ép và khuất phục rồi bạn đổ lỗi cho Thiên 

Chúa. Bạn sẽ trở nên Mạnh mẽ tự do, hay là bị mắc kẹt sâu thêm bên trong các Ma trận của 

Bóng tối? 

Sống một đời sống của người Giác ngộ là phải cân bằng trong các hoàn cảnh đầy khó khăn. Khi 

nhận thức rõ mọi thứ trong Thế gian đều là Ảo tưởng, mà vẫn phải chịu mọi tác động của Ảo 

tưởng đó lên Thân-Tâm  mọi lúc. Vẫn xem cuộc đời là ảo mộng không thực, nhưng đồng thời 

vẫn làm tốt vai trò của bạn trong Thế gian và giúp đỡ  được những người khác cùng thức tỉnh 

nhận thức. Chính trong trần gian huyền ảo này, chính ở nơi bóng tối dầy đặc nhất này, là nơi có 
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thách thức nặng nề và toàn diện nhất. Bạn có đủ can đảm dám lao vào vùng nước sâu đầy tối 

tăm mà không có một chiếc phao cứu sinh nào không ? Bạn có giữ vững được đức tin vào 

Ánh  sáng và lòng Nhân từ của Đấng Tạo Hóa hay không ? khi ngay cả những cảm giác bên 

trong và bằng chứng vật chất bên ngoài dường như ngược lại ? Thật là đầy khó khăn và nan 

giải.  

 

Vậy bằng cách nào vượt qua được nhưng thử thách nặng nề và dầy đặc này ? Trong cái Game 

lớn ở Trần gian này, Đấng Tạo Hóa, Người tạo ra và đạo diễn mọi thứ, đã định ra một đường lối 

duy nhất để bạn có thể thoát ra khỏi mọi ảo tưởng và khó khăn. Đó là chỉ bằng cách chấp nhận, 

đáp ứng, đương đầu những thách thức bạn gặp phải với sự hài hước, thiện chí và niềm tin vào 

Ánh sáng. Chỉ bằng cách lắng nghe lời hướng dẫn thì thầm của Linh hồn của bạn, của các 

Hướng dạo Tâm linh, của các Thiên sứ từ chính Trái tim của bạn, thì bạn mới có thể vượt lên trên 

những ảo ảnh, mới có thể thoát ra khỏi những nỗi sợ hãi và lo âu, thì bạn mới có thể khôi phục 

lại chính bản thân và trở về lại được với vị thế huy hoàng đích thực của bạn ở những cõi giới 

cao. Thiên Chúa, Người đã tạo ra cả những cõi giới thấp, luôn ở bên cạnh ủng hộ yêu thương 

bạn trong suốt cuộc hành trình gian khổ tìm lại bản thân này . 
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Như các bạn đang thấy, Trái đất cùng nhân loại đang tham dự vào một chuyển đổi lớn về phía 

Ánh sáng. Đây là quá trình thức tỉnh dần bên trong, mà mỗi người đều đang tham dự ngay bây 

giờ. Trước tiên, bạn cần bắt đầu đọc và lắng nghe những thông điệp như thế này của chúng tôi. 

Những thông điệp bằng ngôn ngữ của trần gian như thế này sẽ giúp bạn cảm nhận được kết 

nối với Linh hồn, ngay cả khi bạn vẫn còn bị vây quanh bởi Bóng tối dày đặc. Sau đó, thông qua 

học hỏi nhiều thứ thêm nữa, dần dần bạn bắt đầu hiểu và vận dụng được Luật Hấp dẫn Năng 

lượng của Vũ trụ. Hiểu rõ và vận dụng đúng đắn các định luật của Vũ trụ là biểu hiện của Người 

Giác ngộ. Chỉ với những Khai ngộ như thế, bạn mới có thể chính thức tham dự vào một bối cảnh 

lớn hơn đang diễn ra trên toàn bộ Hành tinh Trái đất hiện nay. 

Để hướng dẫn bạn đi tới Khai ngộ và Giác Ngộ, tiếp theo, chúng tôi muốn cho tất cả các bạn 

biết về nội dung quyết định quan trọng của Thiên Chúa dành cho Hành tinh Trái đất. Thiên Chúa 

Toàn  năng, Đấng sáng tạo nên tất cả, đã quyết đinh chấm dứt dự án Lucifer trên Trái đất. 

Lucifer là Tổng Lãnh Thiên thần trong Ánh sáng của Thiên Chúa, ông là một trong những người 

tình nguyện để dẫn đầu trong việc tạo ra các thế giới nhị nguyên và ảo tưởng, như bây giờ các 

bạn đang trải qua. 

Cùng với sự ra đi của chủng loài Bò sát, Dự án Lucifer trên Trái đất kết thúc! Tổng Lãnh Thiên 

Thần Lucifer đã được chào đón trở về Nhà trong vòng tay của Thiên Chúa. Hội đồng Thượng 

Thiên nhận thấy rằng: dự án trên Trái đất, mà Thượng Thiên đã thiết kế ra, là đã tới hồi nguy 

hiểm cho sự tồn vong của Nhân loại. Nhiều thế lực Đen tối từ Vũ trụ đã lợi dụng dự án Nhị 
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nguyên để xâm lược Hành tinh, bắt Loài người làm nỗ lệ. Hơn thế nữa, những chủng loài Ngoài 

Hành tinh đen tối đã có kế hoạch tiêu diệt Hành tinh Trái đất cùng toàn bộ các sinh vật sống 

trên đó, bao gồm cả Nhân loại. Đó không phải là mục tiêu dự án của Thiên chúa. Thượng Thiên 

và tất cả chúng tôi đều thấy cần thiết để bước vào và can thiệp sự hủy diệt toàn bộ. Bạn thấy 

đó, tính chất Nhị nguyên là một ảo ảnh, nhưng Mẹ Trái đất và bạn trong cơ thể con người là có 

thật. Chúng tôi không muốn nhìn thấy Mẹ Trái đất và bạn bị phá hủy. 

Ở đây, có một chủ đề mà bạn cần suy ngẫm. Tôn giáo và nhiều giáo lý khác cùng với nhiều nhà 

lãnh đạo tinh thần đã nói với bạn rằng " Tất cả chỉ là Ảo tưởng." Điều này không đúng ! Chỉ có 

nội quy, quy luật của trò chơi là ảo tưởng. Còn tất cả các diễn viên là Thật. Linh hồn bạn là Thật. 

Thân xác bạn là Thật. Thiên Chúa là Thật. Linh hồn của bạn quyết định tham dự những bài học 

trên Trái đất trong hình dạng con người là Thật. Sự phát triển và cuộc đấu tranh của bạn để trở 

về với Ánh sáng là có Thật. Bạn phải  vận động để thoát ra khỏi Ma trận của Ảo tưởng là có 

Thật. Để trở nên Hùng mạnh hơn trong toàn bộ Vũ trụ này, bạn cần phải vượt qua nhiều thách 

thức trong cõi Ảo tưởng, bạn cần tái làm chủ bản thân với sự sáng suốt to lớn hơn. Sau đó sẽ là 

phần thưởng trong cõi đời đời cho Linh hồn của bạn. 

 

 
 

Hãy vững Tâm và hiểu cho rõ, hỡi những người thân yêu của tôi, Sống trong trần gian và nhớ 

được tới Thiên Chúa là một nỗ lực đáng kính. Khi chấp nhận hóa thân làm Người trong Trần 

gian, cũng giống như thực hiện chuyến đi vào nơi không rõ ràng. Cũng giống như các nhà thám 

hiểm dũng cảm, bạn rời khỏi "Nhà" và đi vào miền đất đầy thử thách và bất ngờ. Nhưng giờ 

đây, bạn bắt đầu hành trình quay trở về. Chúng tôi là những người giữ ngọn đèn hải đăng soi 
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đường cho bạn trở về. Chúng tôi thì thầm vào tai của bạn những kỷ niệm của quê nhà, âm thầm 

mách bảo bạn con đường trở về, giúp bạn vượt qua mọi trở ngại và do dự mỗi khi bạn gặp khó 

khăn. 

 

Mỗi khi bạn gặp thử thách và bạn phấn đấu cố gắng để giữ thăng bằng, mỗi khi gặp khó khăn, 

bạn vẫn tìm cách để vượt qua và giữ được sự toàn vẹn của bạn, mỗi khi bạn gặp nghịch cảnh 

mà vẫn duy trì thái độ yêu thương, thì đó là dấu hiệu sức mạnh Tinh thần của bạn ngày càng 

tăng cao. Chúng tôi hiểu rằng : bạn có thể có sai lầm, có thể có nhầm lẫn và đôi khi vì hoàn 

cảnh muốn kéo bạn " suy giảm.", Nhưng bạn vẫn chọn cho mình con đường " đi lên ", đưa bản 

thân thoát ra khỏi cạm bẫy của Ảo tưởng, thì đó là một chiến thắng thực sự. 

 

Như bạn đang thấy, cuộc đời trong cõi Nhị nguyên như là một trò chơi mà bạn không thể thoát 

ra khỏi. Bởi vì khi bạn tham gia vào Game lớn này, bản thân bạn cũng phát triển và lớn lên. 

Đồng thời bạn cũng là một đóng góp quý báu cho việc hoàn thành dự án trên Trái đất. Ngay cả 

những Linh hồn đã đến đây và đứng trong hàng ngũ của Bóng tối họ cũng chỉ là một dàn diễn 

viên trong vở diễn lớn. Bóng tối, là những người chăm chỉ để tạo ra các tình huống khó xử, tạo 

ra thách thức, đôi khi quanh co nham hiểm mà bạn đã phải đối mặt. Hiểu một cách rốt ráo, họ 

cũng chỉ làm nhiệm vụ của họ ở đây. Bóng tối cũng chỉ là một phần của quá trình học tập mà 

Thiên chúa đang muốn giảng dạy cho bạn. Họ cũng đang như là những võ sỹ song luyện với 

bạn trên bãi tập. Mục đích của họ là thúc đẩy bạn lớn mạnh và làm chủ các khả năng lo lớn 

đang tiền ẩn bên trong bạn, chứ không phải hạ giục bạn ngay từ những thứ thách đầu tiên. 

Nhưng giờ đây tiếng chuông chấm dứt trận đấu của trong tài Thiên chúa đã điểm, các đấu sỹ 

Bóng tối cần phải dừng lại. Họ cần phải thức tỉnh và hiểu rằng: thời gian của họ ở Trái đất đã 

chấm hết. Họ đang bị tước bỏ quyền lực thực sự. Họ đang được yêu cầu buông bỏ quyền kiểm 

soát những người khác. 

 

 
 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

13 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Những người thuộc về Bóng tối cũng là những diễn viên trong cái mà tôi gọi là Ma trận của ảo 

tưởng . Đó là một Game lớn nhất trong các thể loại Game nhập vai. Rất nhiều trong số họ đã trở 

nên say sưa với cảm giác quyền lực và đã bị nghiện kiểm soát người khác. Đặc biệt là càng vào 

cuối của Game, khi họ thành công trong việc sở hữu tất cả các nguồn lực của Trái đất và trở nên 

một tầng lớp quyền lực siêu giàu trên hành tinh, thì họ đã trở thành nghiện ảo tưởng quyền lực 

và ham muốn điều khiển người khác. Nếu Tâm trí của bạn mở rộng, thì bạn sẽ nhìn thấy họ, 

cũng chỉ là một phiên bản của dàn diễn viên như bạn, nhưng ở đối cực bên kia trong một Game 

lớn .Họ cũng sẽ thức tỉnh để nhận ra rằng: họ đã đóng một vai trò trong một kinh nghiệm học 

tập lớn hơn vì lợi ích của toàn thể nhân loại.  

 

Cũng như bạn, họ cũng đang thực hiện quá trình học tập của Linh hồn, trên trái đất hiện nay, 

trong thời gian lịch sử này. Khi họ thức tỉnh, những người thuộc về Bóng tối sẽ cần sự giúp đỡ 

của bạn, để giúp họ vượt qua sự xấu hổ và tội lỗi họ sẽ cảm thấy, khi họ lần đầu tiên họ nhận 

thức được những hành động phá hoại và độc ác mà họ đã làm. Hiện nay, họ không thực sự 

không cảm thấy họ đang hành động phá hoại và độc ác, họ chỉ cảm thấy cần hành xử theo cách 

của họ mà thôi. Họ thậm chí còn cảm thấy rằng những gì họ đang làm, bằng cách kiểm soát 

những người khác, là thực sự tốt cho mọi người, tốt cho Trái đất. 

 

 
 

 

Xin hãy mở rộng lòng bao dung tha thứ của bạn, Hỡi những người thân yêu. Bạn sẽ cần chúng 

trong những ngày tháng tới. Trong quá trình tỉnh thức mạnh mẽ sắp xẩy ra này, sẽ rất khó khăn 
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cho những ai không có lòng tha thứ cho những kẻ đã bách hại mình, sẽ là đau khổ cho những ai 

vẫn nghĩa mình là "Nạn nhân" hay  "Thủ phạm". 

 

Và như vậy, ngay bây giờ đây, tất cả các bạn đang tham dự vào phần kết thúc dự án Lucifer này. 

Đó là một bộ phim truyền hình lớn tầm cỡ Hành tinh, đó là Game nhập vai lớn nhất , chân thực 

nhất mọi thời đại. Game của Ảo tưởng đã xuất hiện nhiều ngàn năm qua, trong tất cả các rạp 

chiếu phim, trong tất cả các hộ gia đình, trong các văn phòng và hội trường của chính phủ. Bây 

giờ, Game lớn đó đã được tuyên bố là Kết thúc. Bạn đang được mời để xóa đi các sàn diễn, để 

khôi phục lại hòa bình và bắt đầu tạo ra Thiên đường trên Trái đất , ngay từ bây giờ. Tất cả các 

bạn, bất kể tới từ bên nào, đều cần có sự đồng cảm, lòng từ bi và trí tuệ để cùng nhau xây dựng 

Trái đất mới. 

 
 

Nâng cao lá cờ của Hòa bình; viết bài thánh ca của bạn để vinh quang Thiên Chúa, và hãy khoác 

tay của người bên cạnh bạn. Hãy bước đi cùng nhau, những trẻ em yêu dấu của Thiên Chúa. Hãy 

cùng nhau bước vào một thực tế mới. Chính ngay hôm nay, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ 

nguyên và sự khởi đầu của một Thời đại mới trên hành tinh Trái đất. 
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Hòa bình, hòa giải và hòa hợp là rất cần thiết, ngay từ bây giờ, cho chính bạn và cho tất cả mọi 

người. Hãy chuẩn bị bản thân với đầy đủ Tình yêu thương chân thành. Mạnh dạn bước về Nhà, 

và luôn luôn nhớ rằng: chúng tôi thường ở bên cạnh bạn, đang bao quanh bởi vòng tay yêu 

thương của chúng tôi. 

Chúng tôi yêu em không bao giời kết thúc, dù cho thời đại cũ đã kết thúc. Bây giờ đây, các 

nguồn năng lượng ngày càng tăng của Đại Mặt trời Trung ương, đang được gửi đến Trái đất, 

đang đánh thức và tăng cường bên trong bạn, phiên bản mới về cơ thể con người. Bạn đang 

được chuẩn bị ngay bây giờ, để thích ứng và nâng cao bản thân, bằng cách sử dụng dòng năng 

lượng cao hơn đang tới . Xin hãy mở rộng Trái tim và Tâm trí của bạn, để chào đón và để phù 

hợp với sự rung động cao hơn đang tới. Bởi vì dòng năng lượng mới này là  phong phú hơn, là 

có rung động cao hơn, và là đại diện đầu tiên của Thiên đường mới đang tới Trái đất. Nó đang 

thấm vào mỗi bạn và sẽ mang bạn bay cao, đi xa như bạn mong muốn. 
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Yêu thương bạn vô cùng, là người bảo trợ , là người đồng hành cùng bạn vào Đất mới, như là 

bạn biết:  Tổng lãnh thiên thần Raphael. 

 

Nguồn : http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/archangel-raphael-we-are-

paradise-bound 
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Liên đoàn Thiên hà 
 

Dẫn kênh: Wes Annac 
 

Dưới đây là những trình bày, phân tích và thảo luận về các tài liệu liên quan đến Liên đoàn Thiên 

Hà, đôi khi được gọi là Liên đoàn Thiên hà của ánh sáng. 

 

Liên đoàn Thiên Hà là ai? 
 

Liên đoàn Thiên Hà bản chất là một tổ chức bao gồm vô số các chủng tộc ngoài trái đất và 

chiều cao hơn con người. Họ đã đến với nhau và thống nhất làm việc trong mục đích chung là 

phục vụ người khác, như chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây. Những chúng sinh đã phát hiện ra và 

phát triển vào những trạng thái cao hơn của ý thức. Cũng như Trái đât  hiện đang phát triển 

hướng tới trạng thái ý thức cao hơn. Hội đồng từ Pleiades là những người dần gũi nhất với Loài 

người , Họ cũng là những người  thông báo cho chúng ta về Liên đoàn trong loạt bài này. Họ 

bao gồm chủ yếu là những sinh mệnh chiều thứ 5 . Có hình dáng như con người nhưng đã phát 

triển tinh thần ở mức cao . 

 

Giới thiệu về Liên đoàn Thiên Hà 
 

SanJAsKa một sinh mệnh ánh sáng quê hương từ chòm sao Pleadies làm việc trong Liên đoàn 

Thiên Hà  giải thích lý do tại sao nó đã được thành lập và Thăng thiên của vũ trụ diễn ra như thế 

nào. Cũng như sự hỗ trợ cho các linh hồn đang chuyển đổi của Liên đoàn Thiên hà  đang 

diễn  ra. 
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"Liên đoàn Thiên Hà đã được hình thành như là một phần của nỗ lực chung để giúp những hành 

tinh-tập thể- cá nhân đang ở chiều thấp hơn có thể nhận biết Ánh sáng và phát triển trở lại vào 

trạng thái cao hơn của ý thức của Mẹ / Cha Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Chúng tôi làm việc dựa 

trên lý tưởng phục vụ cho người khác. chúng tôi có rất nhiều chủng tộc khác nhau và có nhiều 

Hội đồng làm việc để giúp thăng thiên của vũ trụ . Công việc bao gồm hỗ trợ quá trình thăng 

thiên của rất nhiều hành tinh đang rung động ở chiều thấp hơn. Chúng tôi cũng tình nguyện 

giúp đỡ các nền văn minh đã sẵn sàng để nhìn thấy ánh sáng. 

 

Thăng thiên của Trái đất là đã bắt đầu. Quá trình này nhận được sự hoan nghênh rất lớn. Bởi vì 

nó sẽ thêm động lực để thăng thiên tổng thể của toàn bộ vũ trụ.  Chúng tôi , Liên đoàn Galactic 

sẵn sàng để cung cấp sự hỗ trợ tới các linh hồn của những người dân trên Trái đất để họ có thể 

bắt đầu kết nối đến năng lượng mới  đang hiển thị. " 

 

"Thăng thiên của Trái đất" như SanJAsKa đề cập,  là một sự tiến hóa tập thể mà nhân loại đang 

trải qua cùng với hành tinh Trái đất . Sự tiến triển này là cả trong thể chất và tinh thần. Đây là 

một quá trình tự nhiên. Chúng ta sẽ thấy trạng thái sâu hơn và cao ý thức và nhiều khả năng 

siêu việt khác. Những khả năng là kết quả của quá trình Thăng thiên mà chúng ta có thể đạt 

được vượt xa các tác phẩm khoa học viễn tưởng. 

 

Các linh hồn đã Thăng thiên và là một phần của Liên bang Thiên hà là những người đang hỗ trợ 

chúng tôi  "vượt ra ngoài mạng che mặt" trong mặt bằng phát triển chung hiên thời của nhân 

loại. Từ đó đi vào một  trạng thái của ý thức cao hơn  và thu hút một kinh nghiệm trong các 

chiều không gian cao như họ. Các Linh hồn trong Liên đoàn Thiên hà thường nói rằng "Phục vụ 

cho người khác". Đó lý tưởng hành động của họ, như đã trở thành một tín ngưỡng chính để 

sống.  Bởi khi đạt trạng thái cao hơn của ý thức, họ không còn bị thúc đẩy của cuôc sống sinh 

tồn bậc thấp, hoạt động chính của họ là để giúp càng nhiều càng tốt các linh hồn   phát triển rất 

mạnh mẽ. 

 

Đào tạo với Liên đoàn Thiên Hà 
 

SanJAsKa đi vào để giải thích rằng những thông tin sai lệch đã được lan truyền xung quanh Liên 

bang Galactic. Đồng thời cũng nói về " Quá trình đào tạo" mà những thành viên tiềm năng của 

Liên đoàn Galactic phải trải qua trước khi gia nhập Tổ chức. 

 

"Đã  lây lan nhiều thông tin sai lạc về Liên bang Thiên Hà của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng để 

cho nhưng hiểu lầm qua đi mà không để lại bất kỳ hậu quả tai hại nào. Chúng tôi muốn nói với 

các bạn rằng: bất kỳ linh hồn nào đều được chào đón vào Tổ chức của chúng tôi, nếu họ muốn 

làm việc phụng vụ người khác. Như đã nói trước, có một quá trình đào tạo bạn để hiểu rõ nhiệm 

vụ và trách nhiệm mà có thể được trao cho bạn khi bạn tham gia hoạt động cùng với của chúng 

tôi. 

 

Rất nhiều Linh hồn trên Trái đất của bạn đã là thành viên của Liên đoàn Thiên hà và đang nhập 

thể trên Trái đất hiện nay. Họ đang sinh sống trên trái đất, hành động như một mạng lưới Ánh 
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sáng phục vụ cho sự thăng thiền của Trái đất và giúp đỡ mỗi mỗi người trong các bạn chuyển 

đổi. 

 

Ngoài các linh hồn trong Liên đoàn của chúng tôi đang hoạt động trên mặt đất, chúng tôi cũng 

như một tập hợp của nhiều tổ chức của Ánh sáng khác. Chúng tối cùng nhau ở đây để hỗ trợ 

trong sự thăng thiên của bạn. Xung quanh hành tinh có hàng ngàn tàu của chúng tôi đang tàng 

hình và neo đậu ẩn trong bầu trời của bạn. " 

 

"Starseed" và "Lightworkers " là thuật ngữ mô tả những linh hồn từ các kích thước cao hơn của 

chúng tôi đang có mặt ở đây để hỗ trợ hành tinh phát triển. Họ những người đã đến Trái Đất từ 

các hành tinh khác và các từ lĩnh vực khác nhau của ý thức để hỗ trợ trong Trái đất và hỗ trợ sự 

tiến hóa của Nhân loại. Nhiều lực lượng làm việc cho Ánh sáng và Liên bang Thiên hà đã  thực 

hiện công việc theo cách của họ trên bề mặt của trái đất này. " Nhóm Mặt đất " là tên gọi dành 

cho các thành viên của Liên đoàn Thiên hà đang đóng quân trên bề mặt Trái đất. Những người 

này đã ý thức được nhiệm vụ của họ, đã kích hoạt tiềm năng và đang tham dự hoạt động trên 

nhiều lĩnh vực. 

 

 
 

Tại sao Liên đoàn đã tới đây mà không có Liên hệ chính thức? 
 

SanJAsKa cho chúng ta biết có nhiều liên lạc đã được thực hiện bởi Liên đoàn Thiên Hà trong 

suốt  lịch sử  của Trái đất, từ cổ đại cho tới hiện nay. Vậy lý do tại sao hàng ngàn tàu không gian 
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đang ở trên bầu trời của  lại không dỡ bỏ tàng hình hay hạ cánh tiếp đất ?   Sau đây là giải thích 

của Liên đoàn Thiên Hà . 

 

"Trong Lịch sử Trái đất, chúng tôi đã được tiếp xúc với nhiều nền văn minh trong lịch sử trần thế 

của bạn. Chúng tôi tới để giúp họ nhìn thấy ánh sáng và thường tiết lộ bản thân khi bắt đầu liên 

lạc với bề mặt. Bạn sẽ thấy rằng chúng tôi là rất tích cực tham gia trong lịch sử của bạn,  cả 

trong thời hiện đại và trong cổ đại. 

 

Một số linh hồn tự hỏi: Tại sao chúng tôi không hạ cánh và bắt đầu liên lạc với bạn nếu chúng ta 

đang đóng quân trên bầu trời của bạn ?  Lý do là trạng thái thù địch quân sự của nhiều quốc gia 

thế giới của bạn đối với các vật thể bay không xác định. Là do các hành động hiếu chiến khi tiếp 

cận các phi thuyền của chúng tôi được thực hiện bởi quân đội của bạn. 

 

Vì lợi ích bao trùm lên hành tinh, với mục đích chia cách Nhân  loại ra khỏi mọi sự giúp đỡ và 

giữ Nhân loại trong cô đơn và Nô lệ. Những thế lực đen tối trên Trái đất đã tuyên truyền và tạo 

ra nhiều hiểu lầm mạnh mẽ trong rất nhiều khía cạnh trong xã hội của bạn. Chúng tôi đã luôn 

cố gắng tránh xung đột và chiến tranh, do đó chúng tôi thường né tránh trong các lần đối đầu 

với lực lượng quân sự của bạn . Đồng thời chúng tôi cũng  phải cẩn thận với các lần liên lạc cá 

nhân mà chúng tôi đang thực hiện. " 

 

Đây là một trong số nhiều lý do tại sao mỗi người trong Nhân loại cần đứng lên tìm hiểu và 

nhận rõ những sự thật to lớn đang được che giấu bởi giới lãnh đạo đen tối. Những thông tin 

cần tìm hiểu bao gồm cả những lần liên lạc với Người ngoài trái đất đã được thực hiện, Liên lạc 

vói chúng tôi và các tổ chức khác. Có rất nhiều thông tin liên quan đến  liên lạc giữa  các Sinh 

mệnh đến từ không gian với con người cần ra công bố. Hoà bình chỉ có thế được xây dựng trên 

Sự thật , trên sự hiểu biết chính xác đúng đắn và tôn trọng lẫn nhau . 

 

Các nhóm Sinh mệnh Tích cực và tiêu cực.  
 

Chúng tôi muốn nói về sự khác biệt thực sự giữa Sinh mệnh Galactics giác ngộ và người ngoài 

hành tinh tiêu cực.Các linh hồn Galactic mong muốn và đang hành động ở đây để hỗ trợ người 

dân Trái đất theo nhiều cách như : bảo vệ môi trường hay giúp mỗi người dân nhận ra bản chất 

thật sự như là một phần của Thượng đế. 

 

"Có một sự khác biệt thực sự giữa những linh hồn trong các tổ chức trong Liên đoàn thiên hà và 

các nhóm Người ngoài Hành tinh tiêu cực. Các sinh mệnh trong Liên đoàn Thiên hà làm việc vì 

mục đích phục vụ Người khác. Còn những người tiêu cực thì đang bị mắc kẹt tạm thời trong lối 

tư duy  tự phục vụ bản thân theo hướng ích kỷ  và họ sống  đúng như họ nghĩ . 

 

Không có ý định tiêu cực hoặc chủng tộc tiêu cực nào trong Liên đoàn Thiên hà thiêng liêng của 

chúng tôi. chúng tôi chỉ cho phép ánh sáng và hài hòa trong tổ chức của chúng tôi. Các nguồn 

năng lượng tập thể xung quanh mỗi Chủng tộc của Liên đoàn Thiên hà đều giúp các bạn hiểu 

và cảm thấy điều này. 
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Chúng tôi có rất nhiều thông tin muốn cho bạn biết và chia sẻ với bạn kiến thức về sự tiến hóa 

của bạn. Để có thể cảm nhận và truy cập đúng đắn vào kiến thức này, bạn cần rời bỏ những khái 

niệm sai lầm, ngớ ngẩn hoặc không thể chấp nhận được về thế giới của bạn.Bởi vì có rất nhiều 

điều bạn đã không được cho biết và khi bạn tiếp cận sự thật , bạn sẽ ngạc nhiên và sửng sốt . " 

 

Con người trên Trái đất đã rất tập trung vào môi trường sống cố định chỉ ở trên bền mặt Trái 

đất . Kiến thức của người dân Trái được thiết lập theo cách khép kín và cô đơn trong vũ trụ. 

Thực tế này, mô hình lối sống khép kín này sẽ bị phá vỡ khi người dân biết thêm về sự tồn tại 

của nhiều nền văn minh khác trong vũ trụ.  Hơn thế nữa , Những tổ chức của những Sinh mệnh 

Ánh sáng , những chủng tộc tiến hóa cao đang ở gần bên Trái đất để trợ giúp người dân Trái 

đất trong quá trình tiến hóa chung.  Đó là lý do toàn bộ Liên đoàn Thiên hà và các tổ chức đã 

Thăng Thiên đang làm việc cho Trái đất với tất cả  Tâm trí và trong Trái tim. 

 

 
 

Phi thuyền không gian và Ô nhiễm bề mặt Hành tinh 
 

SanJAsKa nói với chúng tôi về nhiều chủng tộc khác nhau của Liên đoàn Thiên Hà, và kể cho 

chúng tôi về các công nghệ Phi thuyền không gian có ý thức của Liên đoàn. Chúng tôi cũng 

được thông báo về Linh hồn của các thiên thể  và Tàu mẹ là những  linh hồn ở chiều không gian 

cao. 
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"Có vô số các chủng tộc tham gia vào Liên đoàn Thiên Hà. Chúng tôi các Pleiadians là một trong 

số họ. Chúng tôi không thể kể tên tất cả các chủng tộc người mà đang là một phần của Liên 

đoàn Thiên hà. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, có rất nhiều người trong chúng tôi và tất cả 

chúng tôi đều hướng tới việc giúp bạn Thăng lên. 

 

Tàu không gian của chúng tôi được chế tạo trong rất nhiều cách khác nhau và luôn độc đáo. 

Bạn sẽ thấy rằng mỗi một trong số các tầu là trông khác nhau và họ duy trì hình dạng riêng của 

mình. Chúng tôi sinh sóng và làm việc hài hòa trong Tàu mẹ và trong Phi thuyền không gian của 

chúng tôi. Các phi thuyền đó là những Sinh mệnh có ý thức. Họ được xây dựng bởi công nghệ 

cao và có sự sống riêng ở nhiều chiều không gian.  Các phi thuyền giúp chúng tôi di chuyển 

nhưng không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

 

Có rất nhiều công nghệ tiên tiến đang chờ đợi để được giới thiệu cho người dân Trái đất. Nhân 

loại có  quyền được hưởng hầu hết các công nghệ phục vụ đời sống. Tất cả các bạn đều có thể 

được hưởng lợi từ công nghệ này, nếu như chính phủ của bạn khong che dấu sự thật từ gần 

một thế kỷ nay. Thật vậy, kiến thức về các Phi thuyền của chúng tôi và công nghệ trên tàu đó đã 

được biết rõ bởi  nhiều chính phủ trên mặt đất. Chính phủ đã có được những kiến thức như vậy 

từ rất lâu.  Ví dụ, các máy tính mà bạn đang sử dụng này là mô phỏng một công nghệ được lấy 

từ một con tàu Thiên hà. " 

 

Cá nhân người dẫn kênh này đã thực sự đã có thể nhìn thấy UFO sau khi dùng ngoại cảm yêu 

cầu để được nhìn thấy các tàu của Liên đoàn Thiên hà. Điều đó có ý nghĩa rằng, rất nhiều UFO 

mà mọi người đã nhìn thấy là các sinh mệnh có ý thức ở chiều cao hơn. Với công nghệ tiên tiến, 

các đội tầu của Liên đoàn Thiên hà đang đóng quân trên bầu trời của Trái đất không gây ra ô 

nhiễm môi trường nào. Bản thân mỗi người trong Nhân loại và toàn bộ Liên đoàn Thiên hà đều 

biết chắc chắn rằng: hành tinh Trái đất  không có số phận bị phá huỷ bởi sự ô nhiễm liên tục. 

Nhưng việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch như hiện nay cùng nhiều hành động gây ô nhiễm khác 

đang làm gia tăng huỷ hoại bề mặt Hành tinh. Trái đất sẽ bị phá huỷ bởi ô nhiễm, nếu không có 

sự hỗ trợ từ Liên đoàn Thiên Hà và từ các cảnh giới cao. 

 

Công nghệ trên Trái đất.  
 

Các công nghệ hiện nay mà chúng ta thưởng thức là  các kỹ thuật  được rút ra từ các công nghệ 

Galactic đã được chuyển đổi cho phù hợp với mật độ trên Trái Đất. SanJAsKa cũng cho chúng ta 

biết tác hại từ tần số phát ra từ TV và máy tính có xu hướng gây ra. 

 

"Nhiều công nghệ bạn tận hưởng ngày nay là kết quả sao chép công nghệ-kỹ thuật của Liên 

đoàn Thiên hà, mà đã được hạ rung động xuống cho phù hợp với  mật độ của Trái đất. Chúng 

tôi cũng cảnh báo là các nguồn năng lượng mà bạn hấp thụ từ các thiết bị công nghệ  hiện tại 

của bạn thường là có hại. Bạn thân mến, bạn sẽ hấp thụ  tần số năng lượng có hại cho sự sống 

của bạn khi xem truyền hình quá nhiều hoặc sử dụng máy tính liên tục. 

 

Chúng tôi không nói điều này để đưa bất cứ ai vào tình trạng sợ hãi, lo lắng. Bạn có thể sử dụng 

ánh sáng tự nhiên mà tạo hóa đã luôn luôn ban cho bạn để chuyển hoá các năng lượng tiêu cực 
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thành loại năng lượng tích cực. Bạn có thể tạo ra một trường năng lượng tích cực để chuyển 

hoá hoặc thay đổi tác dụng các năng lượng xấu.  Bạn có đủ mạnh mẽ để có thể sử dụng ánh 

sáng tràn đầy năng lượng của bạn để sửa chữa bất kỳ thực phẩm hay đối tượng năng lượng xấu 

nào. " 

 

Người dân trên bề mặt Trái đất đã được dẫn dắt để quên về sức mạnh thực sự vốn có của họ. 

Chúng ta có thể giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào từ môi trường bằng cách sử đúng đắn 

Anh sáng sức mạnh bản thân. Nhưng đầu tiên, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức về sức 

mạnh tự thân này và thực hiện những nỗ lực nhằm gỡ bỏ những rào cản từ bên ngoài đang làm 

suy giảm trí thông minh và nhận thức của chúng ta.  Điều quan trọng là  tránh xa khỏi sự sợ hãi, 

nhất là khi thảo luận về những điều này . 

 

Có rất nhiều điều đã được thực hiện để giữ cho chúng ta ở trong tình trạng nô lệ tinh thần và 

tâm linh. Nhưng có rất nhiều người trong chúng ta đang thức tỉnh và nhận ra các gông cùm ở 

ngay trước mặt . Tác dụng nguy hại của các tần số phá hoại tâm linh và tâm thần đang phát ra 

từ thiết bị công nghệ hiện tại của chúng tôi đang được nhiều người nhận thức rõ ràng . Chúng 

ta có thể tự mình được làm sạch môi trường. Chúng ta đang tìm hiểu những công nghệ sạch 

phục vụ cuộc sống và học hỏi về những công nghệ nhiều chiều không gian, để tạo  ra một môi 

trường sống tinh khiết, hoàn toàn là năng lượng sạch. Trong môi trường mới đó sẽ chỉ có tần số 

tinh khiết cho tâm trí và cơ thể chúng ta hấp thụ. 

 

Giao tiếp với nhân loại 
 

SanJAsKa tiếp tục khuyến khích nhận thức của chúng ta về các tần số vô tuyến dày đặc đang 

phát ra từ các thiết bị công nghệ của chúng ta. Ông khuyến khích để ngắt kết nối công nghệ 

(khi không cần thiết) để giảm thiểu phạm vi gây hại mà chúng ta sẽ hấp thụ. 

 

" Bức xạ phát ra từ TV của bạn không ủng hộ sự sống và làm tắc nghẽn các luân xa của bạn. 

Chúng tôi hy vọng bạn hiểu được những ảnh hưởng xấu từ những thiết bị công nghệ hiên thời 

của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn ngắt kết nối khỏi những thiết bị công nghệ, tránh tiếp xúc 

quá nhiều, để tránh hấp thụ  năng lượng có hại . Như chúng ta là các sinh mệnh tinh thần, 

chúng ta luôn cần một cuộc sống hài hòa và giác ngộ.  Chúng tôi rất hiểu tầm quan trọng của 

việc kết nối hài hoà bản thân với môi trường xung quanh. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng 

nhận thấy rằng: khi bạn làm như vậy, trong một môi trường bức xạ điện từ dày đặc như hiện nay 

, Nếu bạn làm điều đó từ một quan điểm chiều thấp hơn, bạn có thể bắt đầu để mở hàng rào tự 

bảo vệ  và bị xâm nhập bởi các rung động thấp. Kết quả là bạn bị mất Ánh sáng và rơi khỏi 

trạng thái ý thức cao mà chúng tôi đang nói chuyện với bạn trong đó. 

 

Mỗi linh hồn, mỗi cá nhân đều có thể thiết lập một kết nối đến các nguồn năng lượng trong vũ 

trụ của chúng ta. Liên đoàn Thiên Hà, Bộ Tư lệnh Ashtar và rất nhiều các tổ chức khác, là những 

người đang hỗ trợ quá trình tiến hóa của bạn, đồng thời cũng là hỗ trợ sự phát triển của toàn 

bộ vũ trụ mà tất cả chúng ta đang ở trong đó. Tất cả chúng ta cùng hợp tác và làm việc hài hòa 

với nhau. Chúng ta cùng nhau thực hiện nhiều công việc và nhiệm vụ mà chúng ta đã đặt ra cho 

chính mình để giúp hành tinh của bạn chuyển đổi lên mức tần số cao hơn. Khi các bạn Thăng 
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lên, sẽ cho phép năng lượng và thông tin liên lạc của chúng tôi gửi xuống dễ dàng được chấp 

nhận bởi mỗi một trong các bạn. " 

 

Mỗi người chúng ta đều có thể nhận được các nguồn năng lượng và thông tin liên lạc được mã 

hóa từ các cõi cao hơn và đặc biệt, của Liên đoàn Galactic. Điều này phù hợp với khả năng vô 

hạn của chúng ta. Điều này phá vỡ những giới hạn mà nền giáo dục phố thông cố tình áp đặt 

lên mỗi người dân Trái đất. Chúng ta có đầy đủ khả năng và quyền lực để giao tiếp với các linh 

hồn sống ở cõi cao hơn, và các cõi cao hơn  vẫn luôn  tồn tại bên cạnh chúng ta . 

 

Chúng ta đã tự giới hạn chính mình và quên mất quyền lực thực sự của chúng ta. Bây giờ, chính 

là thời điểm để chúng ta đang bắt đầu khám phá ra vô số các khả năng mà chúng ta vốn có. 

Chúng ta bắt đầu mở khóa tâm thức và làm chủ những nhận thức mới và quan điểm mới , từ đó 

sẽ cho ra  kết quả hoàn toàn mới trong đời sống của mỗi chúng ta. 

 

Thông tin từ rất rất nhiều người dẫn kênh đang mang dòng thông tin phong phú. Dòng thông 

tin mới này sẽ giúp thiết lập và giúp xây dựng trên một nền tảng kiến thức mới, để chuẩn bị cho 

việc phá vỡ toàn bộ mô hình của sự lừa dối và dối trá mà đã khoá người dân Trái đất vào một 

lối sống nặng nề và bất hạnh. Liên đoàn Thiên Hà cùng với rất nhiều người khác đang ở đây để 

giúp thiết lập và truyền bá sự thật về Lịch sử hành tinh Trái đất, lịch sử của Nhân loại và sức 

mạnh vốn có bên trong mỗi người chúng ta. 
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Mục đích và Giao tiếp 
 

Liên đoàn Thiên Hà và rất nhiều các tổ chức khác liên tục cố gắng để giao tiếp với con người. 

Họ mong muốn giúp chúng ta vượt qua bức màn đang ngăn cản để tìm cách kết nối với họ. 

Như SanJAsKa phát biểu ở  bên dưới. Đây cũng là lý do cho sự hiện diện của một số người trong 

chúng ta trên trái đất này. Mục đích  là để trở thành kênh dẫn truyền tải thông tin và năng 

lượng từ các cõi cao hơn xuống bề mặt Trái đất. 

 

"Chúng tôi nói điều này có vẻ như là một cường điệu đối với một số bạn. Chúng tôi không 

ngừng gửi tín hiệu và tần số của chúng tôi xuống cho bạn. Để cho trái tim của bạn để nhận 

được khai mở  và tâm trí phát triển . Bạn thân yêu .Mục đích là để bạn có thể khai mở tới tần số 

rung động của chúng tôi nếu bạn muốn. Trên cơ sở kết nối đó, bạn sẽ nhận được những hướng 

dẫn để nâng cao hơn nữa rung động bản thân  và trợ giúp thích nghi với nhưng làn sóng năng 

lượng ngày càng cao hơn  trong tương lai . 
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Chúng tôi, tất cả các nhóm làm việc thống nhất với nhau trong mục tiêu chung của việc hỗ trợ 

cho sự Thăng thiên của bạn. Nhiều người trong bạn đang hấp thụ thông tin này là các thành 

viên của Đội làm việc Mặt đất của chúng tôi. Các bạn đã ở đúng vị trí của mình trên Trái đất để 

thực hiện các nhiệm vụ mà bạn mong muốn thực hiện. 

 

Một số bạn đã đến Trái đất để hoạt động như các máy phát Năng lượng Thiên hà và Truyền 

thông . Trong khi những người khác lại đến với nhiệm vụ trong chiều không gian thứ ba. Nhiệm 

vụ của nhóm này là phát  hiện và lan rộng sự thật, thực hiện các thay đổi trong thế giới 3D để 

cho cho tất cả  người dân được hưởng lợi từ họ. Tất cả các bạn đều đang cung cấp một phần 

quan trọng của trò chơi. Những người đang nhận về năng lượng và thông tin của chúng tôi sẽ 

thấy khả năng kết nối của mình tăng trưởng,  như chúng tôi cũng  bắt đầu tìm thấy nhiều cách 

dễ dàng  hơn trong việc kết nối với bạn. " 

 

Cuối cùng, phần lớn của  nhân loại sẽ có thể chọn để Thăng lên và thức tỉnh vào các cõi giới cao 

hơn. Với tư cách như là một tập thể và tư cách cá nhân, chúng ta đang thực hiện những bước 

tiến quan trọng trong quá trình tiến hóa của chúng ta. Khả năng thần giao cách cảm, khả năng 

tiếp cận làm việc với các nguồn năng lượng và khả năng làm chủ các lĩnh vực vượt ngoài nhận 

thức năm giác quan của chúng ta sẽ mở ra theo cấp số nhân. Chúng ta có thể bắt đầu gặt hái 

những thành quả của những khả năng Tâm linh đó ngay bây giờ bằng cách hoàn thiện mình 

trong mọi thời điểm, bằng cách mở lòng mình và tìm lại những khả năng Tâm linh tiềm ẩn . 

 

Một kết nối rõ ràng với Trái tim và tăng cường khả năng sáng tạo là kết quả của quá trình 

chuyển đổi này. Tăng trưởng ý thức sẽ mở thêm ra những  khả năng chuyển hóa sự ảnh hưởng 

tiêu cực của chiều không gian thấp trong mọi hình thức. Đồng thời chúng ta  cũng sẽ phát triển 

mạnh các tài năng bên trong và mở rộng nhận thức đa chiều của chúng ta . 

 

Giảm rào cản liên chiều 
 

 Trong thời gian dài trước đây, chúng ta đã bị vô hiệu hoá các khả năng liên chiều không gian. 

Bởi vì các rào cản tần số của số chiều không gian thấp trên Trái đât. Đó là mạng che giữa các 

cảnh giới. Đó là nguyên nhân của sự lãng quên. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ và 

cảm xúc của chúng ta . Nhưng giờ đây , thức tỉnh hàng loạt đang diễn ra. CÙng với sự hỗ trợ 

của những làn sóng ánh sáng đang đổ vào Trái đất, chúng ta đang tìm kiếm bên trong nội tâm 

của chúng ta, nhằm xoá tan những rào cản và lấy lại những khả năng gần như vô hạn của mình. 

 

Sau đó cho chúng ta biết về những cách thức mà thông tin liên lạc của Liên đoàn Thiên hà đang 

gửi đến Trái đất, công nghệ Galactic và vai trò của SanJAsKa trong việc truyền thông này. 

 

"Trước đây, rào cản vật lý rất mạnh mẽ và tiêu cực trong chiều không gian thấp và phân cực. 

Chúng cản trở rất nhiều linh hồn cố gắng khai mở, vươn lên, kết nối với chiều không gian cao 

hơn. Nhưng bây giờ, ánh sáng trên Hành tinh và ý định tập thể cũng như rung động cá nhân 

của bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này đang tạo điều kiện tốt cho bạn rất dễ dàng có thể 

vượt qua những rào cản này. Chúng tôi cũng dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với các bạn. Các 
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bạn dễ dàng tìm thấy nguồn năng lượng của chúng tôi . Như vậy, bạn thấy rằng, những rào cản 

đang giảm dần ảnh hưởng trên bạn. 

 

Đôi khi, chúng tôi sử dụng công nghệ ở chiều không gian cao của chúng tôi để gửi một thông 

tin xuống Trái Đất. Hiện nay cách thức truyền thông tin là khá cổ điển . Tất cả các thông tin liên 

mà chúng tôi gửi đi đều đi  xuống mặt đất thông qua một ống dẫn. 

 

Trong trường hợp, để gửi một thông tin liên lạc xuống như trong trường hợp cần ghi chép cụ 

thể như thế này, tôi sẽ hành động như một cầu nối cho các nguồn năng lượng và thông tin của 

Hội đồng của chúng tôi. Thông qua một người nhận tin này , chúng tôi cung cấp  thông điệp 

cho tập thể các Lightworkers . Hy vọng bạn nhận được lợi ích từ những thông điệp này, phát tán 

rộng rãi trong cộng đồng thức tỉnh các Lightworker . " 

 

Chúng ta có thể nhận các tần số năng lượng của các linh hồn trong chiều không gian cao đang 

hỗ trợ chúng ta trong quá trình tiến hóa. Trong thời gian tới, khi rất có thể, sẽ có thêm những 

thảo luận về cách làm việc với các công nghệ kết nối liên chiều như và duy trì một dòng mạnh 

mẽ và rõ ràng năng lượng cùng thông tin từ chiều không gian cao hơn . Thậm chí vượt ra ngoài 

khả năng tự nhiên chúng ta, với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến, sẽ giúp chúng ta làm được 

như vậy . 
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Công nghệ tiên tiến không được phổ biến cho nhân loại 
 

SanJAsKa đặc biệt là một khía cạnh chiều thứ năm của Tổng Hồn của tôi. Như vậy, tôi cảm thấy 

khá gần gũi với linh hồn này vè mặt năng lượng. Mặc dù Hội đồng Liên đoàn Thiên hà cũng 

truyền thông điệp cho nhiều người dẫn kênh khác, nhưng tôi cảm thấy kết nối với linh hồn này 

và tôi được sử dụng như là đường dẫn năng lượng và thông tin của nhóm, thông qua SanJAsKa, 

như các bạn đã thấy. 

 

Chúng tôi cũng được nhắc nhở  là các chính phủ trên bề mặt Trái đất đã được biết về nhiều 

công nghệ tiên tiến. Nhưng họ không quan tâm tới việc phát hành công nghệ đó ra phục vụ 

cho nhân loại. 

 

"Ghi chép của chúng tôi là gần gũi với tôi trong năng lượng. Đây là lý do tại sao tôi lựa chọn 

kênh này để mang lại một thông tin liên lạc vào trong Lĩnh vực thể chất. Trong nhiều trường 

hợp, tôi hành động như một cầu nối cho các nguồn năng lượng tập thể được thể hiện thông 

qua tôi. Tôi làm việc như một dường ống dẫn những tần số năng lượng, thông tin và dịch vụ 

của chúng tôi xuống trái đất thân yêu của bạn.  Đặc biệt, với các nguồn năng lượng mới và trái 
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tim khai mở sẽ nhận được nhiều nguồn năng lượng truyền xuống thân thể . Từ đó, tâm trí của 

mới giải thích hay giải mã các thông tin nhận được. 

 

Cùng với nhiều kênh khác trên bề mặt Trái đất, chúng tôi liên tục gửi những thông tin liên lạc 

xuống. Cũng như chúng tôi không ngừng cố gắng để kết nối với tất cả các bạn, những linh hồn 

thân yêu,  trong một nỗ lực liên tục để giới thiệu bản thân với bạn.  Để bạn có thể kết nối với 

nguồn năng lượng, để bạn có thể làm việc và để giới thiệu chúng tôi với thế giới của các bạn. 

 

Thật vậy, các chính phủ của bạn biết về chúng tôi và những công nghệ của chúng tôi từ rất rất 

lâu. Nhưng họ vẫn tiếp tục ích kỷ,  không giới thiệu công khai sự hiện diện của chúng tôi cho 

công  chúng . Họ viện cớ rất nhiều lý do. Nhưng lý do thực sự là họ muốn hưởng lợi một mình 

từ các công nghệ tiên tiến Liên hành tinh , đồng thời  họ không muốn công chúng  phát hiện 

được mục tiêu khống chế toàn bộ Thế giới của họ. Giờ đây,   chúng tôi đang tìm kiếm kết nối 

với mỗi bạn , chúng tôi cung cấp thông tin và năng lượng cho những người đang bắt đầu trở 

rộng nhận thức. Các bạn đang giúp cho sự thật về sự hiện hữu của chúng tôi, lây lan trong toàn 

bộ tập thể Nhân loại của bạn. Sự thật là chúng tôi đã đóng góp vào việc xấy dựng và duy trì các 

nền văn minh hùng mạnh mẽ trên thế giới trong một thời gian rất dài trước đây. " 

 

Số lượng Linh hồn thức tỉnh ngày càng tăng trên thế giới, làm tăng sự hiểu biết về Liên đoàn 

Thiên hà. Đồng thời mỗ người dân Trái đất dần hiểu rõ sự đàn áp thông tin của sự tồn tại của 

Liên đoàn Thiên Hà của các tổ chức chính phủ. Họ liên tục phủ nhận sự liên hệ với Liên đoàn 

Thiên hà và các nhóm Người ngoài Hành tinh khác. Mặc dù họ đã làm việc cùng với các nhóm 

Ngoài Hành tinh từ rất lâu. Hàng loạt công nghệ tiên tiến mà quân đội và Chính phủ đang sử 

dụng là mô phỏng từ công nghệ của Liên đoàn thiên hà. Họ liên tục phủ nhận và dối trá. Nhưng 

giờ đây, Người dân Trái đất đã cùng nhau thức tỉnh. Các thông tin và công nghệ được giới thiệu 

thẳng tới công chúng. Thông tin về Liên đoàn Thiên hà được giới thiệu công khai với toàn bộ 

thế giới. 

 

Cũng như khả năng chung của tất cả mọi người, mỗi người trong chúng ta sẽ bắt đầu tìm thấy 

bên trong bản thân là không giới hạn. Khả năng của chúng ta để truyền bá sự thật liên quan 

đến sự tồn tại của những người giúp đỡ nhân từ thế giới bên ngoài như là vô hạn và mạnh 

mẽ.  Như chúng ta đã từng có những khả năng như thế. Phần lớn thế giới vẫn hoặc tự mãn hoặc 

không biết gì về sự tồn tại của những linh hồn và sự tồn tại của cõi vượt trên vật chất. Sự tham 

nhũng, độc tài của các tập đoàn tài chính, tập đoàn công nghiệp đã thao thúng và làm tha hóa 

các chính phủ . Sự tham lam của họ đã làm cản trở sự tiến bộ của Nhân loại. 
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Nỗ lực để ngăn chặn công bố 
 

Trước đây, có nhiều cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã nhận được liên lạc của Liên đoàn Thiên Hà 

nhân từ. Các tổ chức đen tối trần gian đã liên tục thực hiện những hành vi gian lận và đàn áp 

những người giữ liên lạc này . Mục đích là làm chững lại hoặc ngừng hoàn toàn việc tiết lộ Liên 

đoàn Thiên hà đang ở Trên Trái đất. Việc từ chối mang lại  hòa bình thế giới trên của những 

nhóm đen tối cũng được đề cập. 

 

"Trong những năm bốn mươi và năm mươi của thế kỷ trước, trong cộng đồng Nhân loại, một 

làn sóng lây lan xung quanh việc chứng kiến  và thiết lập các liên lạc cá nhân với các nhóm Sinh 

mệnh nhân từ.Chúng tôi , các Pleiadians cũng đã kết nối với nhiều linh hồn trên Trái đất, nhằm 

giúp đỡ, nâng đỡ họ đạt sự giác ngộ. Các tổ chức liên quan đến chính phủ đã đàn áp những 

người có liên lạc với các nhóm Nhân từ. Có nhiều tài liệu về loại đàn áp này ở trên khắp thế giới 

của bạn. Chúng tôi mong muốn tất cả các bạn tiếp tục đẩy mạnh cho việc phát hành đầy đủ các 

văn bản đó, đồng thời tiết lộ đầy đủ về sự tồn tại của chúng tôi. 

 

Một mạng lưới rộng lớn các cá nhân và tổ chức liên tực làm việc để che dấu sự hiện diện của 

chúng tôi đối với công chúng. Nhưng chúng tôi là một phần của Liên đoàn Thiên hà, cũng như 

các tổ chức Thiên hà và các nhóm đã Thăng lên khác, đã cung cấp cho các chính phủ đầy đủ cơ 

hội để chấp nhận nền hòa bình thế giới.  Chúng ta mong muốn bắt đầu giúp bạn ổn định để 

tiến vào Thời đại Hoàng kim của bạn . 
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Nhiều lần họ đã từ chối. Đôi khi họ giả vờ hành động, trong khi rõ ràng họ chỉ làm việc vì lợi ích 

riêng của họ và cố gắng để đánh lừa chúng tôi. 

 

Như chúng tôi đã nói với họ, chúng ta là đều là những Sinh mệnh đa chiều, có thể nhìn thấy, 

biết và cảm thấy tất cả mọi thứ. Trong các kích thước cao hơn và từ một nhận thức nhiều chiều 

hơn, hoàn toàn không có gì có thể che giấu được. Chúng tôi có thể nhìn thấy và nghe thấy tất 

cả mọi thứ mà chúng tôi muốn tìm hiểu về các nhón Đen tối trên mặt đất. Chúng tôi quan sát 

được mọ hành vi của họ, dù họ che dấu bí mật  " 

 

Từ một quan điểm từ chiều kích cao,  tự động có một nhận thức về mọi thứ. Không có sự lừa 

dối nào có thể đi che dấu được. Đó là lý do các "thủ đoạn"  luôn luôn được biết đến, ngay sau 

khi kế hoạch được hình thành. 

 

Thậm chí vượt ra ngoài sự hiểu biết của các nhóm ích kỷ và đen tối, Liên đoàn Thiên Hà có thể 

liên tục theo dõi giám sát những cá nhân và các thành viên gia đình và con cháu của họ, những 

người vẫn đang cố gắng để hành động vì lợi ích riêng chứ không vì lợi ích của nhân loại. Mọi 

hành động cố gắng chống lại nhân loại đều được theo dõi và ghi nhận đầy đủ. 

 

Nhân loại hãy tha thứ cho họ. 
 

Công nghệ của Liên đoàn Thiên hà được thảo luận dưới đây, và những nỗ lực của các thế lực 

Đen tối để theo dõi thiết bị như vậy cũng được đề cập. Sau đó chúng tôi được yêu cầu để tìm sự 

tha thứ cho những linh hồn Đen tối , khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về tất cả mọi thứ họ đã làm. 

Bởi vì những sự thật tuyệt vời và nhận thức sẽ nằm ngoài  nhận thức ban đầu. 

 

"Chúng tôi sử dụng công nghệ nano, theo tiêu chuẩn trần gian của bạn là vô cùng nhỏ. Những 

người đứng đầu các âm mưu (Cabal) đã cố gắng sử dụng nhiều loại phương tiện để theo dõi 

những thiết bị này và đã không thu được kết quả nào. 

 

Những linh hồn đen tối đã làm rất nhiều điều gian trá để giữ bí mật về sự hiện diện của chúng 

tôi và  giữ bí mật về công nghệ mà họ đang có. Chúng tôi đã cung cấp cho nhân loại nhiều 

thông tin không được chính phủ công bố. Nhưng đồng thời, chúng tôi yêu cầu bạn tha thứ cho 

họ, khi những tiết lộ gây shock nhất liên quan đến họ bắt đầu làn truyền bề mặt Trái đất. Bởi vì 

sẽ có rất rất nhiều điều sẽ làm bạn ngạc nhiên, thậm chí để lại cho bạn trạng thái tuyệt vọng. 

 

Chúng tôi yêu cầu bạn giữ bình tĩnh, không cho phép thất vọng như vậy, khi một số những sự 

thật đáng lo ngại nhất về các tổ chức đen tối được công bố. Bởi vì những suy nghĩ và cảm xúc 

khẳng định là rất cần thiết  cho bạn, trong khi bạn tiếp tục học tập và khám phá những điều về 

thực tế mới sẽ hiển thị . Các bạn sẽ hiểu được  làm thế nào mà ảo tưởng đã được thi hành trên 

thế giới thân yêu của bạn rất lâu  như vậy. " 

 

Liên đoàn Thiên hà  thực sự có một quan điểm hòa bình. Họ  hiểu  rằng bạo lực và trả thù sẽ tạo 

ra bạo lực và trả thù . Sự thật liên quan đến những nỗ lực liên tục của các tập đoàn đen tối 
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là  luôn giữ cho nhân loại trong trạng thái cùng cực của tiêu cực. Bạn nên biết rằng : bất kỳ suy 

nghĩ tiêu cực sẽ không hữu ích cho việc thiết lập một mô hình mới, mà có nền tảng là tôn trọng 

và hòa bình giữa mỗi con người. 

 

Tha thứ cho các nhóm thế lực đen tối sẽ là một trong những bài học đầu tiên và lớn nhất, cũng 

là khó khăn nhất của chúng ta. Khi thời gian đến và sự thật được tiết lộ, bạn cần giữ bình tĩnh và 

giúp đỡ cho nhiều người khác dập tắt sự giận dữ tập thể tiềm năng và sự hỗn loạn có thể xảy ra. 

 

 
 

 

 Hệ thống cấp bậc của Liên đoàn Thiên hà. 
 

Liên đoàn Thiên hà sử dụng một cấu trúc phân cấp cho các Chủng loài và các Hội đồng khác 

nhau. Giá trị nhận thức không phải là một yếu tố quan trọng trong hệ thống phân cấp , mà là 

mức độ, khả năng và sự phát triển liên chiều kích của mỗi linh hồn sẽ xác định vị trí cấp bậc của 

Linh hồn đó trong Hội đồng. 
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 Tiếp theo, thông điệp nói về nhóm linh hồn con người người đã làm việc vì lợi ích của bóng tối, 

gần đây đã đã phải chịu nhiều nghiệp cho những hành động của mình. Các tập đoàn tham 

nhũng và tham lam đã từng duy trì một ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ trên toàn cầu, hiện nay họ 

đang được tháo gỡ ra kỏi vị trí quyền lực và  hầu hết các phần, vẫn chưa bị phá vỡ. 

 

"Liên đoàn Galactic bao gồm vô số các chủng tộc khác nhau. Người ta chia thành các Hội đồng 

khác nhau dựa trên sở thích cá nhân và mức độ về khả năng hiểu biết. Quyết định của chúng tôi 

thể hiện qua Hội đồng chúng tôi đang tham dự. 

 

Chúng tôi tổ chức nhiều họp giữa các chủng tộc khác nhau và trong số các Hội đồng của các 

chủng tộc như vậy, cũng có các cuộc họp của các thành viên với nhau , đôi khi có sự tham dự 

của các tổ chức Thiên hà khác. 

 

Số lượng thành viên của chúng tôi trong Liên đoàn Thiên Hà luôn luôn là rất lớn. Tuy vậy, gần 

đây chúng tôi đã chào đón nhiều thành viên viên mới vào gia nhập vào Liên đoàn. Những người 

này, trước đây từng làm việc cho các bên của bóng tối. Những linh hồn này đã nhớ lại đầy đủ và 

nhận ra ánh sáng bên trong họ. Sau khi hoàn thành việc thanh lọc các nghiệp do hành động của 

họ gây ra, họ đã được đào tạo lại và tham dự vào nhiều công việc của Liên đoàn. Cụ thể, trên bề 

mặt Trái đất hiện nay, họ ở đây để giúp những linh hồn u ám thức tỉnh và nhân thức được về 

quá trình chuyển đổi của thế giới đang diễn ra. Họ đang giúp những người bướng bỉnh nhận ra 

sự thật, họ thúc đẩy quá trình công bố thông tin về sự hiện diện của chúng tôi và họ làm việc 

với tất cả mọi cấp độ để thay đổi Cuộc sống của chính bản thân họ, cũng như thay đổi thế giới 

của bạn. 

 

Chúng tôi muốn truyền năng lượng của vũ trụ mà chúng tôi đang cảm thấy trong mình cho 

những linh hồn thân yêu. Khi làm như vậy sẽ là một cách để giới thiệu cho bạn các nguồn năng 

lượng tinh khiết hơn trong quá trình tiến hóa liên tục của bạn vào trạng thái ý thức tinh khiết. Sự 

tiến hóa này sẽ được giải thích một cách nghiêm túc, khi sự thật về sự tồn tại của chúng tôi và 

nhiều sự thật khác được công bố đầy đủ. Bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết về tổ chức của chúng 

tôi. Rằng hầu hết các thông tin quan trọng, chúng tôi vẫn không thể ngay một lúc truyền đạt 

thông qua kênh này ". 

 

Như đã thấy, có nhiều điều vẫn không thể nói ra, liên quan đến quá trình tiến hóa của chúng ta, 

liên quan tới sự tồn tại của Liên đoàn Thiên hà, công nghệ và hỗ trợ của họ đang có và sẽ có 

mặt ở đây, vì bản chất phức tạp của những cuộc thảo luận như vậy. Chúng ta đang học tập và 

tiến hóa theo cách của chúng ta vào các cõi cao trên hành tinh đặc biệt này. Chúng ta vẫn đang 

tiến hành các bước trên con đường thức tỉnh ý thức, chúng ta đang dần cởi mở vào những chiều 

kích cao hơn, nhận được nhiều sự thật liên chiều không gian . Sẽ tơi ngày mỗi chúng ta có thể 

liên hệ trực tiếp với các thành viên của Liên đoàn, và họ vẫn luôn đang chờ đợi  chúng ta nhớ 

đến họ. 

 

Chúng ta sẽ không tồn tại trong giới hạn của nhận thức. Mỗi người trong chúng ta đang thức 

tỉnh trong các cách riêng, nhưng chúng ta đã và đang mở rộng nhận thức, đập vỡ những hạn 

chế bao quanh nhân loại. Chúng ta đang được đánh thức với bản tính tự nhiên vô hạn có sẵn 
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bên trong. Trong quá trình thức tỉnh này, nhiều sinh mệnh Thiên hà và Thiên nhân từ chiều kích 

cao hơn giao tiếp với chúng ta, hỗ trợ chúng ta trong quá trình tiến hóa. Chúng ta đang nhận 

được nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn để chúng ta đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc sống cá 

nhân, trên trường quốc tế, trong từng giây phút. 

Nguồn : Lightworkers.org 
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Đồng minh của Nhân loại - 

Phần 1 : Các ET ngày nay 

 
Sự hiện diện Người ngoài Trái Đất( ET ) trong thế giới ngày nay. 
 

Như đã được đề cập tới nhiều lần, những hạm đội lớn của Liên đoàn Thiên Hà xung quanh Trái 

đất 3D là để giúp đỡ nhân loại trong những ngày quan trọng nhất của hành tinh của chúng ta. 

Trợ giúp cho sự thăng thiên của chúng ta vào một sự tồn tại chiều cao hơn. 

 

Nhận kênh  bởi Marshall Vian Summers.v( Lược Dịch ) 

 

Đó là một vinh dự lớn cho chúng tôi để có thể trình bày thông tin này đến tất cả bạn, những 

người may mắn,  để nghe thông điệp này. Chúng tôi là  Đồng minh của Nhân loại. Truyền này 

đang được thực hiện bởi sự hiện diện của các Đấng vô hình, các tư vấn Tinh thần, Người giám 

sát sự phát triển của cuộc sống thông minh trong thế giới của bạn và của cả các cộng đồng 

khác trong vũ trụ. 

 

Chúng tôi không giao tiếp thông qua bất kỳ thiết bị cơ khí nào, nhưng thông qua một kênh tâm 

linh hoàn toàn tinh sạch và tin cậy. Mặc dù chúng ta cũng sống trong hình thức vật lý, cũng như 
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các bạn, chúng tôi được ban cho đặc ân để giao tiếp theo cách này để cung cấp các thông tin 

mà chúng ta phải chia sẻ với bạn. 

 

Chúng tôi đại diện cho một nhóm nhỏ những người đang quan sát các sự kiện trong thế giới 

của bạn. Chúng tôi đến từ Cộng đồng Greater. Chúng tôi không can thiệp vào công việc của 

Con người. Chúng tôi không có cơ sở hay căn cứ ở đây. Chúng tôi đã được gửi tới đây với một 

mục đích rất cụ thể: để chứng kiến những sự kiện đang xảy ra trong thế giới của bạn. Chúng tôi 

được bạn cho cơ hội để giao tiếp với các bạn, chia xẻ những gì chúng tôi thấy và những gì 

chúng tôi biết. 

 

Trong nhiều năm, chúng tôi đã quan sát công việc thế giới của bạn. Chúng tôi không tìm kiếm 

mối quan hệ với nhân loại. Chúng tôi không ở đây trên một sứ mệnh ngoại giao. Chúng tôi đã 

được gửi tới đây bởi các Đấng vô hình để sống trong sự gần gũi với thế giới của bạn để quan 

sát những sự kiện, rồi chúng tôi về để mô tả lại.Tên của chúng tôi là không quan trọng. Chúng 

thường ít có ý nghĩa đối với bạn. 

 

Để bắt đầu, người dân ở khắp mọi nơi trên Trái đất cần hiểu rằng nhân loại đang nổi lên thành 

một cộng đồng  của cuộc sống thông minh. Thế giới của bạn đang được "viếng thăm" vài loài 

người ngoài hành tinh và một số tổ chức hay chủng tộc khác nhau.Điều này đã được xảy ra một 

thời gian dài. Đã có những cuộc thăm viếng trong suốt lịch sử Loài người, nhưng chưa bao giờ 

có cường độ lớn như hiện nay. Bởi vì có sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân và nguy cơ tự  hủy diệt 

của thế giới tự nhiên của bạn, những điều đó đã mang lại các lực lượng ET tới Hành tinh của 

bạn. 

 

Thăm viếng tới thế giới của bạn bây giờ là rất phong phú. Có rất nhiều người dân ở tất cả các 

nơi trên thế giới đang chứng kiến và trải qua những ảnh hưởng trực tiếp của nó. Điều gì đã 

mang  những "du khách" từ Cộng đồng Greater, từ các tổ chức khác nhau trong không gian tới 

Trái đất ?  Có phải Họ tới có phải là để thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại hoặc để giáo dục tinh 

thần của nhân loại ?. Điều gì đã mang lại các lực lượng này tới Hành tinh nhỏ bé của bạn với số 

lượng lớn như vậy ? Họ có ý định với các các nguồn lực trong thế giới của bạn ? 

 

Chúng tôi biết điều này có thể khó khăn để hiểu ngay trong lần nghe thấy đầu tiên . Bởi vì bạn 

chưa có thể đánh giá hết vẻ đẹp thế giới của bạn. Các bạn đang ở trên một Hành tinh Xanh , 

Các bạn đang sở hữu một viên ngọc quý hiếm Vũ trụ . Các bạn ở trong một cộng đồng lớn của 

nhiều chủng tộc vũ trụ với những Hành tinh cằn cỗi và không gian trống sâu thẳm. Thế 

giới  như của bạn là hiếm có. Hầu hết các nơi trong cộng đồng Greater lại là nơi ở hiện nay đã 

thuộc địa hóa, và công nghệ  làm mọi điều này có thể. Tuy vậy, thế giới của bạn vẫn là cuộc 

sống  phát triển tự nhiên, mà không có sự trợ giúp của công nghệ. Điều  hiếm hoi này bạn khó 

có thể nhận ra. Đối với nhiều nhóm ET đang ở quanh Trái đất thì các nguồn tài nguyên sinh học 

trên thế giới của bạn được coi là một kho tàng vô cùng quý báu. Tuy nhiên sự phát triển nền 

văn hóa gây ô nhiễm sinh thái của nhân loại và vũ khí hạt nhân huỷ diệt nguy hiểm cùng với sự 

suy giảm của các nguồn lực này đã gây ra sự can thiệp từ ngoài Vũ trụ. 
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Nhiều người trong Nhân loại  không biết sự hiện diện của lực lượng người ngoài Hành tinh. 

Không biết gì về sự hiện diện của các nhà thám hiểm nguồn tài nguyên. Họ cũng sẽ tìm kiếm 

một liên minh với nhân loại vì lợi ích riêng của họ. 

 

Bạn sống trong một phần của thiên hà khá đông dân cư. Không phải tất cả các bộ phận của 

thiên hà đều có người ở. Có những khu vực tuyệt vời vẫn chưa được khám phá. Có rất nhiều 

chủng tộc ẩn. Thương mại và Trao đổi hàng hoá  giữa các thế giới chỉ được tiến hành ở một số 

khu vực nhất định. Môi trường mà bạn sẽ xuất hiện là một trong những vùng rất cạnh tranh của 

dải Ngân hà. Sự cần thiết bổ xung nguồn tài nguyên luôn ở khắp mọi nơi. Nhiều xã hội công 

nghệ, nhiều nền văn minh trong Thiên hà có nhu cầu vượt quá nguồn tài nguyên thiên nhiên 

thế giới của họ. Họ phải kinh doanh, trao đổi hàng hóa và đi du lịch thám hiểm để đạt được 

những gì họ cần. Đó là một tình huống rất phức tạp. Nhiều liên minh được hình thành và các 

cuộc xung đột xảy ra. 

 

Có lẽ, vào thời điểm này, mà bạn đang nổi lên và gia nhập vào cộng đồng Greater  khó khăn 

và  thách thức lớn. Nhưng nó cũng mang lại cơ hội lớn và khả năng phát triển tuyệt vời cho 

Nhân loại. Tuy nhiên, với những khả năng và những lợi thế này, nhân loại phải chuẩn bị và học 

hỏi về cuộc sống trong vũ trụ là như thế nào. Đồng thời cũng phải hiểu:  Tâm linh có ý nghĩa thế 

nào trong một cộng đồng lớn hơn của những nền văn minh  Trí tuệ khác.Thực tế cộng đồng 

Greater đã ở đây,  đã có mặt trên Trái đất . Họ đang ở đây. 

 

 Chúng tôi không muốn tạo ra một ý tưởng làm bạn sợ hãi, nhưng thực sự là cần thiết cho hạnh 

phúc và cho tương lai của bạn , rằng bạn cần có một đánh giá trung thực và có thể nhìn thấy 

những sự vật sự kiện  một cách rõ ràng. Những người đang bận rộn với công việc riêng của họ, 

với các vấn đề của riêng bản thân trong cuộc sống hàng ngày bận rộn của họ, không biết rằng 

có các lực lượng lớn hơn sẽ thay đổi số phận và ảnh hưởng đến tương lai của họ. 
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Các lực lượng và nhóm người đang ở đây ngày hôm nay, đại diện cho các liên minh khác nhau. 

Những liên minh khác nhau không thống nhất với nhau trong nỗ lực của họ. Mỗi liên minh đại 

diện cho một số nhóm chủng tộc khác nhau đang hợp tác với mục đích tiếp cận với nguồn tài 

nguyên thế giới của bạn và duy trì việc truy cập này. Những liên minh khác nhau, trong bản chất 

là cạnh tranh với nhau, mặc dù giữa họ không có chiến tranh. Họ nhìn thấy thế giới của bạn như 

là một giải thưởng lớn, một cái gì đó họ muốn có cho bản thân mình. 

 

 
 

Điều này tạo ra một thách thức rất lớn cho những người đang mở rộng nhân thức trong Nhân 

loại. Các lực lượng những người đang truy cập không chỉ có công nghệ tiên tiến, mà còn gắn 

kết xã hội mạnh mẽ và có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn trong môi trường tâm thần. Bạn 

thấy đấy, trong cộng đồng Greater, công nghệ có thể dễ dàng có được. Do đó, lợi thế lớn giữa 

các xã hội đang cạnh tranh là khả năng ảnh hưởng đến suy nghĩ. Điều này đã được đưa vào các 

cuộc biểu tình rất tinh vi. Nó đại diện cho một tập hợp các kỹ năng mà nhân loại đang bắt đầu 

khám phá. 

 

Kết quả là, những vị khách của bạn không đến với vũ khí hùng mạnh hoặc với quân đội hoặc với 

phi thuyền vũ trang. Họ đi từng nhóm tương đối nhỏ, nhưng họ có kĩ năng đáng kể trong việc 

ảnh hưởng đến mọi người. Điều này đại diện cho một sử dụng phức tạp và trưởng thành hơn 

của quyền lực trong cộng đồng Greater. Đó là khả năng mà nhân loại sẽ phải tu luyện trong 

tương lai , nếu các bạn muốn đối mặt với các chủng tộc khác thành công. 

 

Các du khách đang ở đây hành  động để đạt được lòng trung thành của nhân loại. Họ không 

muốn đến phá hủy các cơ sở của con người hay sự hiện diện của con người. Thay vào đó, họ 

muốn sử dụng các thành quả đó cho các lợi ích của mình. Mục đích của họ là việc làm, chứ 

không phải hủy diệt. Họ cảm thấy rằng họ đang hành động đúng bởi vì họ tin rằng họ đang cứu 

vớt thế giới của bạn. Một số thậm chí còn tin rằng họ đang cứu nhân loại ra khỏi sự tự huỷ diệt. 

Tuy nhiên, quan điểm này không phục vụ lợi ích lớn hơn của bạn , cũng không nuôi dưỡng trí 

tuệ hoặc quyền tự quyết định trong gia đình nhân loại. 

 

Tuy nhiên, có nhiều lực lượng tốt cũng tới thế giới, bạn có đồng minh. Chúng tôi đại diện cho 

tiếng nói của các đồng minh của bạn, phe Đồng minh của nhân loại. Chúng tôi không ở đây để 
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sử dụng các nguồn lực của bạn hoặc lấy đi những gì bạn đang sở hữu. Chúng tôi không tìm 

cách thiết lập nhân loại vào một trạng thái của khách hàng. Chúng tôi không muốn biến Trái đất 

thành một thuộc địa cho sử dụng riêng cho chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi muốn thúc đẩy 

sức mạnh và sự khôn ngoan trong Nhân loại. Vì vậy chúng tôi đại diện cho hỗ trợ này trong cả 

cộng đồng Greater. 

 

Vai trò của chúng tôi, là khá cần thiết. Thông tin của chúng tôi là rất cần thiết bởi vì tại thời điểm 

này, ngay cả những người nhận thức được sự hiện diện của các ET vẫn chưa hiểu được ý định 

của họ. Nhân loại không hiểu phương pháp của ET . Và họ không thấu hiểu đạo đức của ET 

hoặc đạo đức xã hội. Mọi người thường nghĩ rằng ET là  thiên thần hay quái vật. Nhưng trong 

thực tế, họ rất thích bạn hành động theo nhu cầu của họ. Nếu bạn có thể nhìn thế giới qua đôi 

mắt của họ, bạn sẽ hiểu ý thức của họ và động lực của họ. Nhưng để làm điều đó, bạn sẽ cần 

phải thám hiểm xa hơn môi trường sống riêng bạn. 

 

 

 
 

Các du khách đang tham gia vào bốn hoạt động cơ bản để đạt được ảnh hưởng trong thế giới 

của bạn. Trong mỗi hàn cảnh , các hoạt động này là duy nhất.  Nhưng họ có thể phối hợp tất cả 

với nhau. Họ đang được thực hiện trôi chảy bởi vì nhân loại đã được nghiên cứu trong một thời 

gian dài. Bốn Lĩnh vực đó là:  Suy nghĩ con người , Hành vi của con người, Sinh lý học con người 

và Tôn giáo của con người. Đây là những lĩnh vực được hiểu rõ bởi ET của bạn và sẽ được sử 

dụng cho mục đích riêng của họ. 

 

Khu vực đầu tiên của các hoạt động của du khách là ảnh hưởng đến các cá nhân ở các vị trí 

quyền lực. Bởi vì du khách không muốn để tiêu diệt bất cứ điều gì trên thế giới hoặc gây tổn hại 

cho các nguồn tài nguyên của Trái đất, họ tìm kiếm ảnh hưởng tới những người có vị trí quyền 
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lực trong chính phủ và tôn giáo là chủ yếu. Họ tìm cách liên lạc, nhưng chỉ với một số ít cá nhân. 

Họ có sức mạnh để chỉ định liên hệ này. Họ có sức mạnh thuyết phục. Không phải tất cả những 

người mà họ liên hệ đều bị  thuyết phục, nhưng nhiều người sẽ đã nghe theo họ. Lời hứa có sức 

mạnh lớn lao. Trao đổi công nghệ và âm mưu thống trị thế giới với nhiều nhà cầm quyền kích 

động. Đó là những cá nhân mà các ET sẽ tìm cách thiết lập một liên lạc. 

 

Có rất ít người trong chính phủ các nước trên thế giới đang bị ảnh hưởng, nhưng số lượng của 

các nhà lãnh đạo rơi vào vòng ảnh hưởng đang tăng lên. Các ET hiểu hệ thống phân cấp quyền 

lực vì bản thân họ sống theo nó. Họ có tổ chức cao và rất tập trung trong những nỗ lực của họ. 

Họ không hiểu hay hiểu tự do cá nhân. Họ không hiểu đầy đủ các nền văn hóa của các cá nhân 

được tự do suy nghĩ . Họ giống như nhiều xã hội công nghệ tiên tiến trong cộng đồng Greater . 

Họ hoạt động trong Hành tinh gốc và trong các cơ sở của họ trong sự mênh mông của không 

gian. Họ luôn sử dụng một hình thức tổ chức chặt chẽ và cứng nhắc của chính phủ và tổ chức 

phân quyền . Họ tin rằng nhân loại là hỗn loạn và ngang bướng. Họ cảm thấy họ đang mang lại 

một hình thức tổ chức tiên tiến cho Nhân loại . Họ không biết thế nào là  Tự do cá nhân . Họ 

không nhìn thấy giá trị của Tự do ý trí . Kết quả là, những gì họ tìm cách thiết lập lên Nhan loại 

là sẽ không tôn trọng quyền tự do này của Nhân Loại. 

 

Vì vậy, khu vực đầu tiên của họ nỗ lực để thiết lập một liên lạc với các cá nhân ở các vị trí quyền 

lực. Tạo ảnh hưởng để đạt được lòng trung thành của họ.  Thuyết phục họ trong những khía 

cạnh của mối quan hệ mang lại lợi ích và mục đích chia sẻ. 

 

Con đường thứ hai hoạt động, có lẽ là khó khăn nhất để xem xét từ quan điểm của bạn, là các 

thao tác các giá trị Tôn giáo và Tinh thần . Các ET hiểu rằng khả năng lớn nhất của nhân loại 

cũng đại diện cho tính dễ tổn thương lớn nhất của nó. Một vài nhóm của các ET muốn thiết lập 

tự coi mình là đại lý Tinh thần bởi vì họ biết cách  làm thế nào để nói chuyện trong môi trường 

tâm thần. Họ có thể giao tiếp trực tiếp với mọi người, (Thần giao cách cảm - ND ) . Và thật 

không may, có rất ít người trong Nhân loại có thể phân biệt sự khác biệt giữa một giọng nói 

Tinh thần và giọng nói của ET.  Tình hình trở nên rất khó khăn. 

 

Vì vậy, khu vực hoạt động thứ hai của ET là để đạt được lòng trung thành của người dân thông 

qua các hoạt  động Tôn giáo và Tinh thần của họ. Trên thực tế, điều này có thể được thực hiện 

khá dễ dàng vì nhân loại không phải là mạnh mẽ hay đủ phát triển trong môi trường tâm thần. 

Đó là khó khăn cho người dân để phân biệt những Tư tưởng đến từ đâu. Nhiều người muốn 

hiến thân cho một  tiếng nói lớn hơn hay một sức mạnh lớn hơn họ . Các ET có thể chiếu hình 

ảnh hình ảnh của các vị thánh , của Hướng đạo tâm Linh, của các Thiên thần, hay chiếu các hình 

ảnh địa điểm thân yêu và thiêng liêng trong thế giới của bạn. Họ đã tu luyện được khả năng này 

thông qua nhiều kiếp sống, nhiều thế kỷ cố gắng học hỏi lẫn nhau.  Họ học cách thuyết phục 

mà được thực hành ở nhiều nơi trong cộng đồng Greater. Họ xem bạn là khá nguyên thủy, và vì 

vậy họ cảm thấy họ có thể gây ảnh hưởng tới bạn  và sử dụng những phương pháp này với bạn. 
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  .................. 

Bây giờ chúng ta phải nói về khu vực thứ tư, trong đó ET tìm cách thiết lập mình,  thông qua 

giao phối. Họ không thể sống trong môi trường của bạn. Họ cần sức chịu đựng vật lý của bạn. 

Họ cần có mối quan hệ với thế giới tự nhiên của bạn. Họ cần khả năng sinh sản của bạn. Họ 

cũng muốn liên kết với bạn, vì họ hiểu rằng điều này tạo ra lòng trung thành. Điều này, trong 

một vài cách sẽ thiết lập sự hiện diện của họ ở đây. Vì những đứa con sinh ta từ những chương 

trình phối giống như vậy sẽ có quan hệ huyết thống trên Trái đất và sẽ có trung thành với các 

du khách. Có lẽ điều này có vẻ khó tin, nhưng nó là như vậy rất thực tế. 

 

Các du khách không ở đây để lấy đi khả năng sinh sản của bạn. Họ đang ở đây để thiết lập bản 

thân mình. Họ muốn nhân loại tin tưởng ở họ và để phục vụ họ. Họ muốn nhân loại để làm việc 

cho họ. Họ sẽ hứa hẹn bất cứ điều gì, cung cấp bất cứ điều gì và làm bất cứ điều gì để đạt được 

mục tiêu này. Tuy nhiên, mặc dù thuyết phục của họ là rất tốt, số lượng của chúng là nhỏ. Tuy 

nhiên, ảnh hưởng của họ đang phát triển và chương trình lai giống, đã được tiến hành cho 

nhiều thế hệ, cuối cùng sẽ có hiệu lực. Sẽ có những con người thông minh hơn, nhưng không 

đại diện cho gia đình nhân loại. Những thứ như vậy là có thể và đã xảy ra vô số lần trong Cộng 

đồng Greater. Bạn chỉ cần nhìn vào lịch sử của riêng bạn để xem tác động của các nền văn hóa 

và chủng tộc trên Trái đất tác động lên nhau và để xem làm thế nào để thống trị chủng tộc khác 

bằng hôn phối và lai giống . 

................. 

Điều này là chính xác những gì đang xảy ra trong thế giới của bạn tại thời điểm này. Nó đại diện 

cho một thách thức lớn và không may mắn , nhưng đồng thời lại là cơ may tuyệt vời. Điều mà 

chúng tôi vừa mô tả đã xảy ra rất nhiều lần ở những nơi rất nhiều nơi trong cộng đồng Greater. 

Những chủng tộc đang nổi lên như bạn luôn luôn dễ bị tổn thương nhất. Một số chủng tộc mới 

nổi có thể thiết lập khả năng nhận thức của họ.  Họ hợp tác với mức độ vừa đủ bù đắp các ảnh 

hưởng bên ngoài . Nền văn minh của họ phát triển ổn định và thiết lập một sự hiện diện vững 

chắc trong cộng đồng Greater. Tuy nhiên, nhiều chủng tộc, trước khi họ đạt được sự tự do này, 

phải nằm dưới sự kiểm soát và ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. 
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Tuy nhiên, cộng đồng Greater là một môi trường cạnh tranh, một môi trường khó khăn. Những 

người tham gia vào du lịch không gian không đại diện cho tinh thần tiên tiến. Những Sinh mệnh 

tinh thần tiên tiến tìm cách ly khỏi cộng đồng Greater. Những sinh mệnh tiên tiến không tìm 

kiếm thương mại. Họ không tìm cách gây ảnh hưởng đến các chủng tộc khác hoặc tham gia vào 

các mảng rất phức tạp của các mối quan hệ được thiết lập cho thương mại và lợi ích lẫn nhau. 

Thay vào đó, tinh thần tiên tiến vẫn ẩn. đó là kết quả của những nền tảng hiểu biết rất khác 

nhau. 

 

Mặc dù tính nghiêm trọng của tình hình như chúng tôi mô tả, chúng tôi không cảm thấy rằng 

trong trường hợp này là một bi kịch đối với nhân loại. Thật vậy, nếu những trường hợp này có 

thể được công nhận và hiểu rõ, và nếu chuẩn đón tiếp Cộng đồng Greater một cách đúng đắn, 

Thì công nghệ , trí huệ , kiến thức của cộng đồng Greater sẽ được chào đón và sử dụng phụ vụ 

cho lợi ích của Nhân loại. Như vậy, người dân ở khắp mọi nơi có thể tìm thấy cơ sở cho sự  hợp 

tác . Để cho gia đình nhân loại cuối cùng có thể thiết lập một sự thống nhất chưa bao giờ có 

dược trước đây. Đoàn kết nhân loại sẽ làm lu mờ của Cộng đồng Greater . Và điều này làm lu 

mờ này đang xảy ra ngay bây giờ. 

 

Đó là quá trình tiến hóa của bạn xuất hiện vào một cộng đồng lớn hơn của cuộc sống thông 

minh. Nó sẽ xảy ra cho dù bạn có chuẩn bị hay không. Nó phải xảy ra. Chuẩn bị đúng đắn là 

chìa khóa đi qua mọi biến động. Sự hiểu biết và rõ ràng những việc đang xảy ra là cần thiết và 

rất cần thiết trong thế giới của bạn tại thời điểm này. 

 

Các ET tìm kiếm để vô hiệu hóa những người có tầm nhìn và kiến thức như này. Các ET không 

có tự do ý chí , không có sáng tạo và không có khả năng nâng tầm nhìn và kiến thức như bạn . 

Họ không nhìn thấy giá trị của đích thực của bạn . Họ không hiểu được giái trị thực tế của 

những điều đó . Trong linh vực nhận thức này , toàn thể nhân loại tiến bộ hơn họ. Nhưng đây 

chỉ là một tiềm năng, một tiềm năng mà bây giờ phải được đưa ra sử dụng. 

 

Nhân loại là một loài mới nổi. Là dễ bị tổn thương. Nhân loại đang phải đối mặt với một loạt các 

hoàn cảnh và ảnh hưởng mà chưa từng bao giờ phải đối mặt trước đây. Bạn đã chỉ phát triển để 

cạnh tranh với nhau. Bạn đã bao giờ có để cạnh tranh với các hình thức khác của cuộc sống 

thông minh đế từ Vũ trụ . Tuy nhiên, trong cuộc chuyển đổi  này sẽ tăng cường bạn và sẽ gọi ra 

thuộc tính của bạn nếu tình hình có thể được thấy rõ và hiểu đúng đắn . 

.................. 

 

Tự do của bạn đang bị đe dọa. Tương lai của thế giới của bạn đang bị đe dọa. Đó là vì lý do này 

mà chúng tôi đã được gửi tới đây để phát biểu đại diện cho Đồng minh của nhân loại. Chúng tôi 

là những nhóm sinh mệnh tiên tiến trong vũ trụ, những người đang giữ kiến thức và trí tuệ của 

sự sống và là những người tu luyện một đời sống tâm linh trong cộng đồng Greater. Chúng tôi 

không đi du lịch trong phi thuyền không gian. Chúng tôi không tới để áp đặt ảnh hưởng lên các 

thế giới khác. Chúng tôi không đưa ra những hành động trái với ý muốn của người dân. Chúng 

tôi không ăn cắp động vật và thực vật của bạn. Chúng tôi không tạo những ảnh hưởng đối với 

chính phủ của bạn. Chúng tôi không tìm cách giống với nhân loại trong để tạo ra một ban lãnh 
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đạo mới ở đây. Đồng minh của bạn không tìm cách can thiệp vào công việc của Nhân loại. 

Chúng tôi không tìm kiếm để thao tác số phận con người. Chúng tôi theo dõi từ xa và họ gửi sứ 

giả tới Trái đất để  tư vấn và khuyến khích, để làm rõ những điều cần thiết. Do đó, chúng tôi đến 

trong hòa bình với một thông điệp quan trọng. 

 

  
Vì vậy, chúng tôi mang lại cho Nhân loại tin tức quan trọng, thực sự nghiêm trọng. Nhưng bạn 

phải có trái tim để cảm nhận. Bây giờ không phải là một thời gian cho sự mâu thuẫn nội bộ. Bây 

giời không phải là một thời gian để tìm kiếm lối thoát riêng cho riêng mình. Bây giờ không phải 

là  thời gian để quan tâm tới bản thân với hạnh phúc của riêng ai. Đây là thời gian để đóng góp 

cho thế giới, để tăng cường gia đình nhân loại và gọi ra những khả năng tự nhiên tồn tại trong 

con người.  Khả năng cảm nhận đúng đắn, nhìn thấy chính xác, để biết rõ ràng và để hành động 

cùng nhau trong hài hòa. Những khả năng này có thể bù đắp những ảnh hưởng đang hạn chế 

nhân loại vào thời điểm này. Những khả năng phải được phát triển và được chia sẻ. Đó là điều 

quan trọng nhất. 

 

Đây là lời khuyên của chúng tôi. Nó đi kèm với ý định tốt. Hãy vui mừng rằng bạn có đồng minh 

trong một  cộng đồng lớn và mới lạ. Bạn sẽ cần các đồng minh. Bạn đang bước vào một vũ trụ 

lớn hơn, chứa đầy với các lực lượng và ảnh hưởng mà bạn chưa biết làm thế nào để chống lại. 

Bạn đang bước vào một bức tranh toàn cảnh lớn hơn của cuộc sống. Và bạn phải chuẩn bị cho 

việc này. Thông điệp của chúng tôi là  một phần của chuẩn bị. Chuẩn bị cần được đưa vào thế 

giới hiện nay. Nó không đến từ chúng tôi. Nó xuất phát từ Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống. Nó 

xảy ra vào đúng thời điểm. Bây giờ là thời gian cho nhân loại để trở nên mạnh mẽ và khôn 

ngoan. Bạn có khả năng để làm điều này. Và các sự kiện và hoàn cảnh của cuộc sống của bạn 

tạo ra một nhu cầu lớn cho việc này. Hãy mạnh mẽ và không ngoan. 
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Đồng minh của nhân loại - Phần 

2 : Cuộc sống trong vũ trụ 

 

 

Đối mặt với một cộng đồng Greater . 
 

Nhận kênh bởi Marshall Vian Summers. 

( Lược Dịch ) 

 

Vũ trụ là rộng lớn và có nhiều dạng sống thông minh. 

 

Bạn sống trong một cộng đồng rất lớn của các dạng sống thông minh trong Vũ trụ. Số lượng là 

rất lớn, bao gồm toàn bộ mọi tầng bậc của sự tiến hóa sự tiến hóa và của công nghệ. Một sự 

phong phú bao la về sự phát triển xã hội và sự phát triển nhận thức về tinh thần cũng như về 

đạo đức. Số lượng các hình thức sống thông minh là rất lớn và không thể hiểu hết được. Đó là 

môi trường mà con người đang nổi lên và tham dự vào. Nhân loại đang nổi lên vào môi trường 

rộng lớn này không phải từ tìm hiểu chút xíu của nhân loại vào không gian quanh trái đất và hệ 

thống năng lượng mặt trời của bạn, mà là từ sự viếng thăm của các loài trong Vũ trụ đang xảy 

ra và sẽ tăng trong tương lai. 

 

Nhiều người đã suy đoán các khả năng cho cuộc sống trong cộng đồng Greater là những nền 

văn minh phát triển hay các xã hội phức tạp hơn. Nhiều người hy vọng rằng các chủng tộc khác 
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sẽ giác ngộ hơn, tinh vi hơn và Tâm linh cao hơn so với gia đình nhân loại hiện nay . Tất nhiên, 

theo một chiều hướng ngược lại, nhiều người  lại lo ngại và  sợ hãi về những con quái vật khủng 

khiếp, các cuộc xâm lược khủng khiếp, phá hủy, tấn công và vv. 

 

Tuy nhiên, thực tế là rất khác so với kỳ vọng hay suy đoán. Bạn đang suy đoán một thực tế cuộc 

sống trong vũ trụ từ kinh nghiệm của bạn sống trên Trái đất và từ kinh nghiệm của riêng bạn 

sống trong sự tiến hóa của xã hội loài người. 

 

Sự khác biệt giữa hiểu biết của bạn và thực tế là rất lớn. Sự phức tạp và sự bao la của cộng đồng 

Greater này bạn chưa hề có chút hiểu biết nào . Trên thực tế cộng đồng Greater là nơi sinh sống 

của nhiều chủng tộc, nhiều chủng loài sinh mệnh rất khác so với nhân loại.  Không chỉ khác về 

hình dáng và cách  xuất hiện, mà còn khác nhau về trí thông minh,  tầm  nhận thức và khác cả 

về đạo đức và các giá trị sống còn. 

 

Khó khăn của Nhân loại khi gia nhập cộng đồng Vũ trụ  
 

Nhân loại có một sự thay đổi nhận thức rất lớn từ một thế giới mà con người làm trung tâm đến 

một thực tế mở rộng ra cộng đồng Greater. 

 

 Khó khăn đầu tiên đó là : bạn đã sống trong sự cô lập và đã phát triển trong sự cô lập như vậy 

rất lâu, các cuộc thăm viếng rất hiếm khi xảy ra và phần lớn không được công nhận. Cho nên, 

theo một cách tự nhiên, bạn có ít kiến thức về cuộc sống thông minh trong vũ trụ, luôn đánh 

giá cao các ET  . Kết quả là, một số người cảm thấy tin tưởng nhiệt thành rằng vũ trụ là nơi sinh 

sống của những sinh mệnh đã phát triển vượt ra ngoài xung đột và lừa dối . Họ tin là những giá 

trị mà bạn giữ ở đây là những mong muốn phổ quát trong tự nhiên. Thực tế rằng điều này là 

không đúng sự thật. Cộng đồng Greater còn bao gồm đại diện cho một tập hợp nguy hiểm từ 

những nền văn minh bạn chưa hề biết tới và đó là một cái gì đó mà bạn phải đối mặt ngay từ 

đầu cuộc hội nhập. 

 

Khó khăn thứ 2 là:  bạn không phải ưu việt trong cộng đồng Greater,  mặc dù bạn đã thiết lập 

tính ưu việt trong thế giới của riêng bạn. Trong Cộng đồng Greater, bạn chỉ là một người mới 

bắt đầu. Bạn đang đứng ở điểm xuất phát của sự tiến hoá của bạn. Bạn có nhiều nhược điểm 

lớn. Bạn dễ bị tổn thương, dễ bị thuyết phục và dễ dàng bị lừa dối từ các chủng tộc khác. Trong 

hiện tại và tương lai, luôn có những người  thực sự muốn trợ giúp Nhân loại  và có cả những 

nhóm muốn lợi dụng sự ngây  thơ của Nhân loại để phục vụ cho lợi ích riêng của họ. Chính sự 

cô lập dài lâu làm cho bạn ngây thơ và  không được chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức và 

cơ hội khi gia nhập cộng đồng Greater trong vài năm tới đây. 
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Nguồn gốc đúng đắn của hiểu biết .  
 

Không có một ai trong thế giới của bạn có thể dạy cho bạn về thực tế và Tâm linh và các dạng 

sống trong vũ trụ. Không có một ai trong Nhân loại có nhận thức hoặc có những người có kinh 

nghiệm này. Kết quả là, truyền thông giáo dục về những điều này đầu tiên phải đến từ Thiên 

Chúa. Tiếp theo sẽ là từ những chủng tộc ít người nhận thức được sự tồn tại quan trọng của 

bạn. Chính họ sẽ là những người  hỗ trợ cho sự xuất hiện của bạn như là một loài tự do. Họ là 

nhóm sinh mệnh trong Vũ trụ được Thiên Chúa lựa chọn để hỗ trợ bạn, giáo dục bạn những 

điều cơ bản và cần thiết nhất. Bạn có đồng minh trong vũ trụ dù họ không truy cập vào thế giới 

của bạn. Nhân loại không phải là sẵn sàng thiết lập quan hệ với các loài- chủng tộc khác trong 

vũ trụ. Nhân loại chưa có đủ sự trưởng thành và không thống nhất, không đủ mạnh hoặc kín 

đáo, để tự  đảm bảo quyền lợi bản thân trong mối quan hệ với rất nhiều chủng tộc trong Vũ trụ. 

 

Giáo dục cho bạn về Cộng đồng Greater phải đến từ Thiên Chúa. Nó phải đến từ Thiên Chúa 

được tinh khiết và hoàn toàn có lợi cho bạn. Và nó phải đến từ Thiên Chúa vì chỉ có Thiên Chúa 

biết đầy đủ bản chất, thực tế và mục đích của gia đình nhân loại. Không có cường quốc ngoài 

hành tinh hay chủng tộc nào thực sự có thể biết rõ được điều này. Ngay cả khi họ đã nghiên 

cứu hành vi của bạn và là người truyền thông tin liên lạc đúng đắn đến từ Thiên Chúa. 

 

Cần chấp nhận những Tin nhắn/ Thông điệp mà Thiên Chúa đã gửi vào tới cho bạn để chuẩn bị 

đối mặt với Làn Sóng Lớn của sự thay đổi  và để chuẩn bị hiểu biết về  thực tế và tâm linh của 

cuộc sống trong vũ trụ . Từ đó sẵn sàng đón nhận tất cả những khó khăn và cơ hội tiềm ẩn. 

Những kiếm thức như vậy, bạn không thể tự cung cấp cho bản thân. Đó là một nền giáo dục mà 

bạn không thể nhận được trong bất kỳ trường đại học hoặc trung tâm học tập nào trên thế giới. 

Đó là  thông tin liên lạc mà bạn phải lắng nghe với trái tim của bạn cũng như tâm trí của bạn. 

Tâm trí của bạn sẽ bị nhầm lẫn bởi nhiều thứ , bị nhiễu bởi nhiều ý tưởng và thường là không 

chính xác hoặc không đầy đủ. Tâm trí của bạn có thể từ chối lắng nghe giảng dạy tuyệt vời và sự 

chuẩn bị. Bởi vì Tâm trí của bạn chỉ có khái niệm cố định về cuộc sống trong vũ trụ mà  không 

có kinh nghiệm cuộc sống trong đó. 
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Khó khăn trong việc nhận thức  
 

Bây giờ không phải là  thời gian thiết lập các mối liên hệ được. Bây giờ là thời gian chuẩn bị cho 

liên lạc. Liên hệ này sẽ mất rất nhiều thời gian chuẩn bị . Nó sẽ mất thời gian vì một nền giáo 

dục về Vũ trụ rộng lớn này sẽ không đến một cách nhanh chóng. Nhiều người sẽ chống lại nó, 

từ chối hoặc tránh nó. Giáo dục sẽ không đến một cách nhanh chóng vì nhân loại bây giờ đang 

phải quan tâm đến bản thân hơn bao giờ hết. Những làn sóng lớn của sự thay đổi đang tràn tới 

Trái đất.  Ở đây đã suy thoái môi trường, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên cơ bản, thiếu lương 

thực, khan hiếm nước,  tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu và nguy cơ 

ngày càng tăng của xung đột, cạnh tranh và chiến tranh giữa các nhóm và các quốc gia về việc 

tiếp cận các nguồn lực còn lại. 

 

Những người  chấp nhận những thách thức này, học tập về kiến thức và trí tuệ trong cộng đồng 

Greater sẽ được hưởng lợi rất lớn, không chỉ cho bản thân cá nhân, mà còn đối với toàn thể gia 

đình nhân loại. Họ sẽ là những người tiên phong mở đường và để chuẩn bị cho những người 

khác. Điều này đòi hỏi tầm nhìn, lòng dũng cảm và tính khách quan tuyệt vời, buông bỏ niềm hy 

vọng và nỗi sợ hãi . 

 

Không phải tất cả mọi người sẽ có thể nhân thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị này. Hầu hết 

mọi người xung quanh bạn là không nhận thấy sự thay đổi, để tăng cường hiểu biết và chuẩn bị 
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cho quá trình gia nhập Cộng đồng Greater. Nhưng đó là quyền tự do Ý trí . Nếu bạn nằm trong 

số những người đầu tiên đáp ứng và trong số những người tiên phong đón nhận sự giáo dục về 

cuộc sống trong vũ trụ, sau đó bạn phải chấp nhận nhiều thách thức từ người thân. Sợ hãi , nghi 

ngờ, chế riễu  và có thể là quay lưng lại với bạn. Không phải tất cả mọi người có cùng một trình 

độ nhận thức, hay có cùng mong muốn phát triển và nâng cao nhận thức của họ. 

 

Vì vậy, không cần phải đáp ứng tất cả mọi người. Thay vào đó, bạn cần tập trung vào Tu luyện 

và học tập. Giáo dục đại học không phải là cho tất cả mọi người tại thời điểm này. Hiểu biết về 

Vũ trụ chắc chắn đại diện cho một nền giáo dục cao hơn. Vì vậy, Hãy chuẩn bị cho bản thân để 

đón nhận . Nếu trong quá trình học tập  có những điều  bạn không hiểu, hãy kiên nhẫn. Trong 

quá trình tiết lộ và giảng dạy, Chúng tôi sẽ lặp lại  nhiều lần và mô tả sự vật theo những cách 

khác nhau để cung cấp cho bạn cơ hội lớn nhất để hiểu. Chính lúc này đây, bạn cần phát triển 

hiểu biết để nhận ra  môi trường bao la của cuộc sống tồn tại bên ngoài biên giới của bạn mà 

bạn đã luôn là một phần trong đó . 
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Đồng minh của nhân loại - 

Phần 3: Thao tác tôn giáo, 

bóp nặn niềm tin 

 
Dẫn kênh bởi Marshall Vian Summers 

( Lược Dịch ) 

 

Một cái nhìn tổng quát 
 

Để hiểu được hoạt động của Người ngoài Hành tinh ( ET ) trên thế giới ngày hôm nay, chúng tôi 

phải trình bày thêm thông tin về ảnh hưởng của họ đến các tổ chức tôn giáo trong thế giới của 

bạn. Trong phần trình bày này chúng tôi cũng đề cập tới các giá trị và các xung động tinh thần 

cơ bản của bạn. Từ đó và đó, bằng nhiều cách, chúng tôi sẽ dẫn dắt để bạn hiều được một cách 

khái quát cuộc sống thông minh ở nhiều bộ phận của Cộng đồng Greater. 

 

Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng: kỹ năng ảnh hưởng và thao tác tâm lý  đã được phát 

triển đến một mức độ rất cao trong cộng đồng Greater. Khi một loài trở nên chuyên nghiệp hơn 

và có nhiều khả năng hơn với công nghệ cao, họ sẽ tác động ở mức tinh tế hơn và sẽ có ảnh 

hưởng rộng lớn hơn. Con người phát triển cho đến nay chỉ để cạnh tranh với nhau, vì vậy bạn 

không có lợi thế thích nghi với sự cạnh tranh trong vũ trụ. Điều này tự nó là một trong những lý 

do tại sao chúng tôi đang trình bày tài liệu này cho bạn. Bạn đang bước vào một hoàn cảnh 
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hoàn toàn mới, đòi hỏi phải phát huy các khả năng vốn có của bạn cũng như học tập các kỹ 

năng mới. 

 

Mặc dù nhân loại đại diện cho một tình huống duy nhất, nhưng bắt đầu tham dự vào Cộng 

đồng Greater đã xảy ra vô số lần trước đây với các chủng tộc khác. Vì vậy, những gì bạn đang 

trải qua thì đã xảy ra nhiều lần ở khắp nơi trong vũ trụ. Các loài phát triển cao đã thích nghi với 

những lần gia nhập Cộng đồng như thế này và họ tương đối dễ dàng trong việc chào đón bạn. 

 

Các dự án làm việc đang được thực hiện bởi các nhóm ET trên Trái đất  là một phần của việc 

chào đón này. Khuynh hướng tự nhiên hướng tới quan hệ hòa bình và mong muốn để tránh 

chiến tranh và xung đột là đáng ngưỡng mộ. Nhưng có thể và thực sự các hoạt động đó đang 

được sử dụng chống lại bạn. Ngay cả suy nghĩ cao quý nhất của bạn có thể được sử dụng cho 

các mục đích khác. Bạn đã thấy điều này trong lịch sử của riêng bạn và trong các xã hội của 

riêng bạn. Hòa bình chỉ có thể được thành lập trên một nền tảng vững chắc của hợp tác, trí tuệ 

và khả năng thật sự. 

 

Bóp méo Niềm tin 
 

Trong bài trước đây của chúng tôi, chúng tôi có nói về ảnh hưởng của các ET  tới các hình thức 

mới của Tâm linh,  Lý tưởng và Thiên tính của con người trong thế giới của bạn ở thời điểm này. 

Trong cuộc thảo luận này, chúng tôi muốn tập trung vào các giá trị truyền thống và các tổ chức 

mà các ET đã và đang tìm cách ảnh hưởng. 

 

Trong việc tìm kiếm tính đồng nhất và sự phù hợp trong quá trình xâm nhập và đồng hóa vào 

Trái đất, các nhóm ET sẽ dựa vào những tổ chức hay dựa vào những giá trị mà họ cảm thấy là ổn 

định nhất trong khả năng của họ. Họ không quan tâm đến lý tưởng của bạn, và họ không quan 

tâm đến giá trị của bạn, ngoại trừ trường hợp những điều này giúp họ tiếp tục chương trình 

nghị sự của họ thì được nuôi dưỡng . Bạn đừng tự lừa dối bản thân, đừng phạm sai lầm trong 

suy nghĩ rằng những nhóm ET tới Trái đất đều vì mục đích Tâm linh hay tất cả các nhóm đều có 

Khả năng tâm linh. Điều sai lầm ngu ngốc này có thể gây tử vong. Đừng nghĩ rằng họ đang say 

mê với cuộc sống của bạn hay họ thích thú với những điều mà bạn cho là hấp dẫn. Chỉ trong 

một số rất ít trường hợp hiếm hoi, bạn mới có thể ảnh hưởng đến họ theo cách này. Các chủng 

tộc ET đã tự phát triển rất lâu trong Vũ trụ, những Thiên tính ban đầu bị loại bỏ khá nhiều, cho 

nên tính tò mò tự nhiên còn lại rất ít. Trên thực tế có rất ít những gì bạn gọi là "Tinh thần". 

Những hoạt động Tinh thần của các nhóm ET đều là kiểm soát tư tưởng . Theo như cách chúng 

tôi gọi Tinh thần của họ là " Mặt nạ". Họ là kiểm soát và kiểm soát theo nhiều cách tinh tế . Việc 

kiểm soát này được thực hiện theo mô hình của tư duy và hành vi được thiết lập vững chắc theo 

hệ thống niềm tin riêng của họ. Họ có thể có vẻ đồng cảm với lý tưởng của bạn, nhưng nó chỉ là 

để đạt được lòng trung thành của bạn mà thôi . 
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Thao tác tôn giáo  
 

Đối với các tổ chức tôn giáo truyền thống trong thế giới của bạn, họ sẽ tìm cách sử dụng những 

giá trị và những niềm tin cơ bản để ràng buộc bạn vào lòng trung thành với họ. Hãy để chúng 

tôi cung cấp cho bạn một số ví dụ. Kiến thức này đến từ quan sát của riêng của chúng tôi và 

kết  hợp với sự dạy bảo của các Đấng Thiêng liêng đã truyền dạy cho chúng tôi. 

 

Phần lớn thế giới của bạn theo đức tin Kitô giáo. Chúng tôi nghĩ rằng điều này là đáng ngưỡng 

mộ, mặc dù đây không phải là phương pháp duy nhất đạt được nền tảng tâm linh và  mục đích 

trong cuộc sống. Các ET sẽ sử dụng các ý tưởng cơ bản của lòng trung thành với một nhà lãnh 

đạo duy nhất để tạo ra lòng trung thành với sự nghiệp của họ. Trong bối cảnh của tôn giáo này, 

việc trung thành với Chúa Giêsu Chúa Kitô sẽ được sử dụng. Hy vọng và lời hứa trở về với thế 

giới cao hơn đã cung cấp cho ET của bạn một cơ hội hoàn hảo, đặc biệt là vào thời điểm chuyển 

đổi này. 

 

Đó là sự hiểu biết của chúng tôi: Chúa Giêsu thật sự sẽ không quay trở lại với Trái đất trong một 

thân xác, vì Ngài đang làm việc trong sự phối hợp với các Đấng vô hình để phục vụ nhân loại 

cũng như các chủng tộc khác. Một người nào đó đến từ Cộng đồng Greater sẽ đến tuyên bố tên 

của mình là như vậy . Anh ta sẽ là một  người được sinh ra và lớn cho mục đích này bằng cách 

nhập thể trên Trái đất ngày nay. Anh sẽ xuất hiện như một con người và sẽ có những khả năng 

siêu phàm hơn so với những gì bạn có thể thực hiện tại thời điểm này. Anh ta sẽ có vẻ hoàn 

toàn vị tha. Anh ta cũng sẽ có thể thực hiện các hành vi sẽ gây ra sự sợ hãi hay sự tôn kính lớn. 

Anh ta sẽ có thể chiếu hình ảnh của các thiên thần, ma quỷ hoặc bất cứ điều gì mà cấp trên của 

anh ta  muốn để thu phục bạn. Anh ta dường như có sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên, Anh ta sẽ 

đến từ cộng đồng Greater, và anh sẽ là một phần của tập thể. Mục đích chính của anh ta trên 
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Trái đất trong thời gian này là tạo ra sự trung thành theo anh ta. Cuối cùng, đối với những người 

không thể theo anh ta, anh ta sẽ khuyến khích sự tha hóa của họ hoặc phá hủy họ. 

 

Các ET không quan tâm có bao nhiêu người của bạn bị phá hủy, miễn là họ có một lòng trung 

thành của đa số. Do đó, các ET sẽ tập trung vào những ý tưởng cơ bản cung cấp cho họ quyền 

hạn và ảnh hưởng này. 

 

 Những người tới từ cộng đồng Greater với mong muốn thao tác điều khiển bạn, luôn đòi hỏi sự 

chấp nhận , đòi hỏi niềm tin mà không được phép đặt câu hỏi. Đương nhiên, anh ta  không đến 

từ các ủy thác trên từ các Cõi cao. Anh ta không đại diện cho kiến thức hoặc đại diện cho các 

Đấng vô hình. Anh ta sẽ không đại diện cho Đấng Sáng Tạo hay ý muốn của Đấng Tạo Hóa. 

Chúng ta đã thấy kế hoạch xây dựng trên Trái đất và trong Nhân loại. Chúng tôi cũng đã từng 

thấy nhiều kế hoạch tương tự được thực hiện trong thế giới khác. 

 

Trong truyền thống tôn giáo khác, tính đồng nhất sẽ được khuyến khích bởi các ET. Đó là những 

gì bạn có thể gọi là cơ bản của tôn giáo dựa trên quá khứ, dựa trên lòng trung thành với chính 

quyền và dựa trên sự phù hợp với các tổ chức. Điều này phục vụ mục đích của các ET . Họ không 

quan tâm đến hệ tư tưởng và giá trị của các truyền thống tôn giáo của bạn, họ chỉ có tính hữu 

dụng của Tôn giáo. Họ cần  mọi người có suy nghĩ như nhau, hành động giống nhau và phản 

ứng theo những cách dự đoán được. Những điều đó giúp họ có được lòng tin mù quáng , có 

được sự trung thành tuyệt đối không đặt câu hỏi của bạn. Cách thức này đang được xúc tiến 

trong nhiều truyền thống khác nhau. Mục đích ở đây không phải là để làm cho bạn tất cả là như 

nhau, mà làm cho bạn trở nên đơn giản và dễ dàng điều khiển được. 

 

Chúng tôi không nói rằng bản chất tôn giáo được thành lập bởi các ET , chúng tôi cũng ko nói 

rằng tất cả các tôn giáo đều bị điều chỉnh bởi các lực lượng ngoài hành tinh. Vì chúng tôi hiểu 

rằng tôn giáo, cơ bản là đã được thành lập trong thế giới của bạn. Những gì chúng tôi đang nói 

ở đây là những xung năng lượng và các cơ chế trong việc này sẽ hỗ trợ bởi các ET và được sử 

dụng cho mục đích riêng của họ. Ở đây, theo một cách thông thường để có được ảnh hưởng 

lớn nhất , các ET sẽ tìm kiếm là lôi kéo người lãnh đạo làm việc cho họ. 

 

Như vậy, chúng tôi đến không phải để chỉ trích các tổ chức tôn giáo hay lên án những  giá trị cơ 

bản nhất của bạn.  Nhưng để minh họa làm thế nào các niền tin Tôn giáo được sử dụng chống 

lại bạn bởi những chủng tộc người ngoài hành tinh đang can thiệp vào thế giới của bạn. Chúng 

tôi mong muốn và khuyến khích tự nhận thức. Chúng tôi tới để giúp bạn trong việc bảo tồn thế 

giới của bạn. Cung cấp thông tin và kiến thức để bạn giữ gìn được tự do và toàn vẹn của bạn 

như là một loài mới nổi lên  trong một bối cảnh cộng đồng Greater. 
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Niềm tin méo mó của các ET : 
 

Các ET tin tưởng chắc chắn rằng, nếu họ không can thiệp một cách kịp thời, thì nhân loại sẽ tự 

hủy diệt và Trái đất sẽ hoang tàn. Điều này không dựa trên sự thật, nó chỉ là một giả định. Mặc 

dù gần đây nhân loại là có nguy cơ tự hủy diệt, nhưng điều này không nhất thiết phải số phận 

của các bạn. Tuy nhiên, các hồ sơ  rằng họ đang tin tưởng và hành động như thế. Dựa trên niền 

tin đó, họ phải hành động với sự vội vàng và  các chương trình của họ đều nhấn mạnh với sự 

thuyết phục tuyệt vời. Những người bị thuyết phục và đ itheo niềm tị của họ sẽ được đánh giá là 

hữu ích và tích cực. Những người mà không thể bị thuyết phục sẽ bị loại bỏ và xa lánh. Nếu ET 

trở nên đủ mạnh để giành quyền kiểm soát hoàn toàn thế giới, thì những người không phù hợp 

chỉ đơn giản là sẽ được loại bỏ. Tuy nhiên, du khách sẽ không trực tiếp ra tay tiêu hủy. Hành 

động loại bỏ sẽ được thực hiện thông qua các cá nhân khác mà đã nằm hoàn toàn dưới sự 

thuyết phục của họ. 

 

Đây là một kịch bản khủng khiếp trong cách nhìn của chúng tôi. Nó không phải là sự hủy diệt 

của nhân loại, mà là sự tích hợp của nhân loại với các nhóm ngoài hành tinh. Đó là một cách 

thôn tính tinh vi thường xảy ra với các loài mới nổi lên. Họ sẽ kết hợp với bạn cho mục đích 

chiếm quyền điều khiển hành tinh. Họ sẽ cố gắng chuyển hướng và sử dụng các sức mạnh tâm 

thần vào các tổ chức tôn giáo của bạn cho mục đích này. Họ sẽ thiết lập những mạng lưới bí 

mật trên thế giới cho mục đích này. Họ sẽ ảnh hưởng đến các chính phủ và các nhà lãnh đạo 

chính phủ cho mục đích này. Họ sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh quân sự trên thế giới cho mục 

đích này. Các ET  là tự tin rằng họ có thể thành công. Cho đến nay, họ vẫn thấy rằng nhân loại 

chưa tập hợp đủ sức đề kháng để chống lại các biện pháp của họ hoặc đủ mạnh để thay đổi các 

chương trình nghị sự của họ. 

 

Chống lại thôn tính từ Vũ trụ 
 

Để chống lại sự thôn tính từ Vũ trụ này, các bạn phải tìm hiểu Cách thức và Kiến thức của Cộng 

đồng Greater . Bất kỳ loài nào muốn có được Tự chủ trong vũ trụ, đều phải đi qua con đường 

học tập và mở rộng  Kiến thức. Tuy nhiên, Kiến thức có thể được định nghĩa khác nhau trong 

mỗi nền văn hóa riêng. Đây là nguồn gốc của tự do cá nhân. Do đó, cần thiết để tìm hiểu những 

cách thức mới để nhận thức hay hành động, Bởi vì các bạn đang bước vào một tình hình mới với 

các lực lượng mới và những ảnh hưởng mới. Thật vậy, đây không phải là một số hoàn cảnh tiềm 

năng trong tương lai, mà là thách thức ngay lập tức. Cuộc sống trong vũ trụ không chờ đợi cho 
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đến khi bạn sẵn sàng. Sự kiện vẫn sẽ xảy ra, cho dù bạn có chuẩn bị hay không. Thăm viếng từ 

vũ trụ vẫn đã xảy ra mà không cần có thỏa thuận và không có sự cho phép của bạn. Và các 

quyền cơ bản của bạn đang bị vi phạm với một mức độ lớn hơn nhiều so với nhận thức hiên 

thời của bạn. Bạn vẫn chưa nhận ra đang bị xâm lấn. 

 

Bởi vì điều này, thông điệp mà chúng tôi gửi tới nhân loại không chỉ để cung cấp cho quan 

điểm của chúng tôi hay sự khuyến khích của chúng tôi mà còn là một sự kêu gọi thức tỉnh, một 

hồi chuông báo động, để truyền cảm hứng cho một nhận thức và cam kết. Như chúng tôi đã nói 

trước đây, chúng tôi không thể cứu chủng tộc của bạn thông qua sự can thiệp quân sự. Đó 

không phải là vai trò của chúng tôi. Và thậm chí nếu chúng tôi cố gắng làm như vậy thì sẽ thu 

hút nhiều sức mạnh trong một một chương trình trành giành. Nếu như vậy, thế giới của bạn sẽ 

bị phá hủy. Chúng tôi chỉ có thể tư vấn . 

 

Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn cố gắng đưa ra những quyết định khôn ngoan. Hãy tiếp tục 

cuộc sống của bạn với những điều mà bạn không hiểu. Sử dụng sự sáng suốt theo ý của bạn, 

chứ không vì lợi ích của bất kỳ phần thưởng hay lời hứa nào . Chúng tôi phải khuyến khích các 

bạn không phản bội Kiến thức và sự Sáng suốt tự trong con người bạn. Sự thông minh của tinh 

thần sáng suốt mà bạn đã đã có được từ sinh là chỗ dựa duy nhất và lớn nhất của bạn. 

 

Khi tìm hiểu tới đây, có lẽ bạn xem vũ trụ như là một nơi không có Hồng ân và Tình thương. Có 

lẽ bạn sẽ trở thành hoài nghi và sợ hãi, nghĩ rằng tham lam là phổ quát. Vũ trụ không phải như 

vậy. Nhưng giờ đây, điều cần thiết nhất bây giờ là bạn cần trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn, mạnh 

hơn như đã là. Không được chào đón thông tin liên lạc với những người can thiệp vào thế giới 

của bạn cho đến khi bạn có được sức mạnh này. Không mở tâm trí và trái tim của bạn tới những 

nhóm Người ngoài hành tinh truy cập từ thế giới bên ngoài, vì họ đến đây cho mục đích riêng 

của họ, họ tới đây vì lợi ích cho riêng họ. Đừng nghĩ rằng họ sẽ thực hiện tôn giáo như những 

lời tiên tri vĩ đại nhất , đây là một ảo tưởng. 

 

Dòng Tu Tâm Linh trong Vũ trụ 
 

Có lực lượng tâm linh vĩ đại trong cộng đồng Greater . Đó là những cá nhân, nhóm cá nhân và 

thậm chí cả các những chủng tộc đã đạt được trạng thái hoàn thành rất cao, vượt xa những gì 

nhân loại có thể hiểu được. Họ cũng tới Trái đất trong thời gian chuyển đổi này . Nhưng họ 

không đến để kiểm soát  thế giới của bạn. Họ không đại diện cho các lực lượng chính trị và kinh 

tế trong vũ trụ. Họ không tham gia vào thương mại . Họ tự túc hầu hết các nhu cầu cơ bản của 

họ. Họ rất ít khi đi du lịch, ngoại trừ trong các tình huống khẩn cấp. 

 

Sứ giả được gửi đi từ các Nhóm Sinh mệnh Tâm linh tiên tiến này để giúp đỡ những chủng loài 

đang nổi lên vào Cộng đồng Greater. Sứ giả có thể là chính bạn. Những sứ giả tinh thần có sức 

mạnh của các Đấng vô hình. Sứ giả thường nói chuyện với những người đã sẵn sàng để tiếp 

nhận . Chỉ những người có trái tim tốt lành và đức hạnh tốt mới được lựa chọn để tiếp xúc. Đây 

là cách Đức Chúa Trời làm việc trong Vũ trụ. 

 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

55 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Những nhóm khôn ngoan và Tiên tiến trong suốt Cộng đồng Greater vẫn ẩn. Họ không tìm 

kiếm thương mại trong cộng đồng Greater. Họ không tìm kiếm là một phần của các phường 

hội, tổ hợp kinh doanh. Họ không tìm kiếm ngoại giao với nhiều thế giới. Mạng lưới trung thành 

của họ là dựa trên sự huyền bí, tâm linh như là một cách kết nối tự nhiên. Họ hiểu những rủi ro 

và khó khăn trong việc tiếp xúc với thực tế cuộc sống trong vũ trụ vật chất. Họ duy trì khoảng 

cách, và họ vẫn còn thận trọng ở lại trong biên giới của họ. Họ chỉ tìm cách mở rộng sự khôn 

ngoan của họ thông qua một ít các phương tiện có trong tự nhiên. 

 

Trong cộng đồng Greater, Tâm linh đúng đắn có thể được biểu hiện là  Kiến thức. Kiến thức đó 

là trí thông minh của Chúa Thánh Thần và sự chuyển động của Chúa Thánh Thần trong bạn. 

Điều này trao quyền cho bạn biết chứ không phải là chỉ tin tưởng. Điều này cung cấp cho bạn 

khả năng miễn dịch từ thuyết phục và thao tác. Kiến thức không thể bị thao tác bởi bất cứ 

quyền lực vật chất hay lực lượng tâm thần nào. Điều này mang lại cuộc sống mới cho tôn giáo 

của bạn và cũng là hy vọng cho số phận của bạn. 

 

Bạn đang bước vào một môi trường khó khăn mới. Thế giới của bạn là rất có giá trị với những 

người khác. Bạn cần phải bảo vệ nó. Bạn sẽ cần phải bảo tồn các nguồn tài nguyên của bạn để 

bạn không cần phải phụ thuộc vào thương mại với các quốc gia khác cho những nhu cầu cơ 

bản của cuộc sống của bạn. Nếu bạn không bảo tồn các nguồn tài nguyên của bạn, bạn sẽ phải 

từ bỏ nhiều quyền tự do và tài nguyên. 

 

Yếu điểm của các ET : 
 

Các du khách về cơ bản là rất thực tế trong cách tiếp cận của họ. Đây là cả một sức mạnh và 

cũng là điểm yếu. Như chúng tôi đã quan sát thấy, ở đây và ở các nơi khác, họ sẽ rất rất khó 

khăn để đi chệch khỏi kế hoạch của họ. Họ không thích nghi để thay đổi, cũng như không thể 

đối phó hiệu quả với sự phức tạp. Vì vậy, họ thực hiện các kế hoạch của họ trong một cách gần 

như cứng nhắc và bất cẩn. Vì họ đang cảm thấy rằng họ đang đúng và có lợi thế. Họ không tin 

rằng nhân loại sẽ gắn kết kháng chiến chống lại họ. Hoặc vùng kháng cự sẽ ảnh hưởng đến họ 

rất ít. Họ cảm thấy rằng bí mật và chương trình nghị sự của họ được bảo mật tốt và vượt quá sự 

hiểu biết của con người. 

 

Do tính chất thực tế của cách tiếp cận của họ, họ muốn hoàn thành mục tiêu với hiệu quả lớn 

nhất có thể. Họ muốn đoàn kết nhân loại, nhưng chỉ là để phù hợp với những hoạt động của họ 

trên thế giới. Đối với họ, sự hiệp nhất của con người là một mối quan tâm thực tế. Họ không có 

đa dạng trong nền văn hóa, họ chắc chắn không thể quản lý nền văn hóa đa dạng như của các 

bạn. Vì vậy, họ sẽ cố gắng để loại trừ hoặc giảm thiểu sự đa dạng. 

 

Khi xem xét tới đây,  bạn đã bắt đầu thấy rằng Những người khách ET không mời của bạn rất dễ 

bị tổn thương trong các khu vực nhất định. Hãy để chúng tôi giúp bạn khám phá hơn nữa. Cá 

nhân, họ có rất ít khả năng và khó khăn trong việc đối phó với sự phức tạp. Họ không hiểu bản 

chất tâm linh của bạn. Và họ chắc chắn không hiểu các tầm quan trọng của kiến thức. Kiến thức 

thông tin đối với bạn là Một Sức Mạnh. Khi họ không thể hiểu hết được bạn thì sẽ trở nên khó 

khăn để kiểm soát bạn . Đồng thời các bạn trở nên ít hữu ích cho họ và cho chương trình hội 
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nhập của họ. Một cá nhân trong nhân loại với Tự do ý trí đầy đủ sẽ mạnh mẽ hơn với kiến thức, 

luôn là  thách thức lớn đối với họ. Nhiều cá nhân trở nên mạnh mẽ với kiến thức, sẽ càng khó để 

cô lập. Nếu được gắn kết thành một nhóm thì sẽ là một khó khăn không thể vượt qua của các 

nhóm ET . 

 

Tiếp theo. Các ET không có sức mạnh thể chất. Quyền lực của họ chủ yếu trong môi trường tinh 

thần và trong việc sử dụng công nghệ của họ. Số lượng của họ là nhỏ so với các bạn. Họ là 

hoàn toàn dựa vào sự mặc nhận của bạn, và họ là quá tự tin rằng họ có thể thành công. Dựa 

trên kinh nghiệm của họ cho đến nay, nhân loại đã không có bất kỳ  kháng cự nào quan trọng. 

Tuy nhiên, trong thời gian chuyển đổi này, bạn sẽ  trở nên mạnh mẽ hơn  với kiến thức. Bạn 

đang ngày càng trở thành một lực lượng phản đối sự can thiệp và thao tác. Bạn đang trở thành 

một lực lượng bảo vệ sự tự do và toàn vẹn cho loài của bạn. 

 

Khuyến cáo và tâm nhìn xa  
 

Chúng tôi hiểu rằng: chúng tôi là một  thách đố với đức tin và quy ước trong nhân loại nói 

chung. Ngay cả sự xuất hiện của chúng tôi ở đây dường như không thể giải thích được và sẽ bị 

từ chối bởi nhiều người. Tuy nhiên, những lời nói và thông điệp của chúng tôi có thể cộng 

hưởng với bạn bởi vì chúng tôi nói chuyện với kiến thức chân chính. Sức mạnh của sự thật là 

quyền lực lớn nhất trong Vũ trụ. Nó có sức mạnh để giải phóng. Nó có sức mạnh để soi sáng. 

Và nó có sức mạnh để cung cấp cho sự hùng  mạnh vững vàng cùng với sự tự tin cho những 

người cần nó. 

 

Chúng tôi được biết rằng có rất nhiều người trong nhân loại hiện nay muốn cung cấp chính 

mìnhcho một thế lực hùng mạnh hơn. Điều này không phải là lạ với hiểu biết của nhân loại. 

Nhưng trong cộng đồng Greater , một cách tiếp cận như vậy sẽ dẫn đến nô lệ. Nhân loại còn 

đang non trẻ và  bắt dầu hội nhập vào cộng đồng lớn hơn, bạn sẽ dễ bị tổn thương hơn. Lúc 

này bạn cần phải khôn ngoan hơn, cẩn thận hơn và suy nghĩ , tìm hiểu và hành động nhiều hơn 

là sự buông thả hay là sự tự cung tự cấp. Liều lĩnh ở đây sẽ  mang đến cho Trái đất một giá đắt 

và bất hạnh. 

 

Có nhiều  tập thể trong cộng đồng Greater. Một số tập thể có số lương cá thể là rất lớn, một số 

nhóm thì số lượng cá thể  là nhỏ. Một số nhóm trong số họ thì đạo đức hơn trong chiến thuật 

xâm lấn của họ, vài nhóm khác thì không. Trong phạm vi mà các nhóm cạnh tranh với nhau để 

tranh giành các cơ hội, chẳng hạn như các quy định về thế giới của bạn, thì các hoạt động nguy 

hiểm có thể gây ra. 

 

Vì vậy, hiểu rằng từ quan điểm của những vị khách từ Vũ trụ của bạn, Tất cả các bạn là các bộ 

lạc cần phải được quản lý và kiểm soát để phục vụ cho quyền lợi của họ. Đối với điều này, tôn 

giáo của bạn và mức độ nhất định thực tế xã hội của bạn sẽ được bảo tồn. Nhưng bạn sẽ mất 

đi  nhiều thứ. Sẽ có nhiều bị mất trước khi bạn kịp nhận ra những gì đã được lấy đi từ bạn. Vì 

vậy, chúng tôi chỉ có thể ủng hộ bạn bằng cách trang bị cho một tinh thần cảnh giác. Khuyến 

khích bạn tự chịu trách nhiệm và thúc giục bạn học hỏi để tìm hiểu về cuộc sống trong cộng 

đồng Greater. Chỉ ra cho bạn  làm thế nào để bảo tồn văn hóa của riêng bạn và thực tế của 
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riêng bạn trong một môi trường lớn hơn và để tìm hiểu xem làm thế nào để nhìn rõ ai đang ở 

đây và với mục đích gì. Nhận thức sâu sắc thư thế này là cần thiết cho việc bảo tồn Nhân loại và 

Hành tinh. Kiến thức như vậy cũng giúp ích cho việc giải quyết những khó khăn riêng của bạn. 

Tuy nhiên, liên quan đến sự sống còn của bạn và hạnh phúc của bạn trong cộng đồng Greater, 

đó hoàn toàn là điều cơ bản và cấp thiết. 

 

Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn để lắng nghe bằng trái tim. 

Chúng tôi có nhiều hơn nữa để chia sẻ với bạn. 

------------ 

Skirvin rev.joshua Blog 

www.ashtarcommandcrew.net 
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12 giai đoạn thăng lên cơ thể 

ánh sáng 
Cấp độ 1:  
khi cơ thể giảm mật độ (hay tăng rung động lên) nó thường hiển thị các triệu chứng đột biến 

của dịch cúm, nhức đầu, tiêu chảy, phát ban, đau cơ và đau khớp … 

Hầu hết các bệnh cúm xảy ra với bạn có nguyên nhân bởi ánh sáng khi cơ thể đang thăng lên! 

Não thay đổi hóa học, chức năng não trái và phải pha trộn và tuyến yên và tuyến tùng bắt đầu 

thay đổi  kích thước. 

Cấu trúc DNA và các thành phần hóa học bắt đầu thay đổi và nhận thêm nguyên tử hydro và 

các chất hóa học mà các tế bào cần lấy được khác biệt hóa của thân thể ánh sáng và chia nó ra 

thành  những mã ánh sáng được sử dụng cho DNA. 

 

 

Cấp độ 2 
Bản kế hoạch trên cơ thể Etheric tràn ngập với ánh sáng và giải phóng những trải nghiệm 

nghiệp quả, mỗi cá nhân có theer cảm thấy mất phương hướng cũng như có trải nghiệm của 

những “ cơn cảm cúm “ , Nhiều người cũng bắt đầu đặt câu hỏi “Tại sao tôi lại ở đây” , “Mục 

đích ý nghĩa cuộc đời là gì” , “chúng ta sẽ đi về đâu”… 

http://3.bp.blogspot.com/-AxqRcIthIrA/VBHVF4tk47I/AAAAAAAAABs/MZwXCZMz4QQ/s1600/lightbodyascension.jpg
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Cấu trúc ánh sáng được phóng thích ra trong thân thể Etheric chiều 4  và nguyên nhân gây ra sự 

xoay tròn trong dạng hình học của thân thể cảm xúc, tinh thần và tâm linh. Thay đổi là nhanh 

chóng và nhiều người cảm thấy mệt mỏi. 

Cấp độ 3 
Sự nhạy cảm của cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Các cơ thể của bạn không chỉ hấp thụ ánh sáng 

cho sự thay đổi của riêng mình mà còn đóng vai trò như một bộ chuyển đổi - giải mã các nguồn 

năng lượng ánh sáng cao hơn tới hành tinh này như một tổng thể. 

Quá trình trong hơi thở hít vào như bây giờ là không thể đảo ngược, giống như một sợi dây 

thun đã được kéo dài đến tối đa năng lực, được buông ra và sẽ trở về trạng thái tự nhiên của nó. 

Cấp độ 4 
Những thay đổi chủ yếu trong bộ não và thành phần hóa học của nó và năng lượng điện từ với 

triệu chứng thường như đâu đầu, mờ mắt, mất thính giác, đôi khi đau ngực. 

Sự điều chỉnh tinh thể trong cơ thể etheric giữ dòng ánh sáng trong các kế hoạch chi tiết của 

chiều  5D từ việc đang kết nối trở lại cho đến khi bạn đã sẵn sàng. 

Đau ngực là do các nguồn năng lượng mở rộng của trái tim vì nó mở ra cấp độ sâu hơn. 

Tầm nhìn và nghe được sắp xếp lại để hoạt động khác đi, có lúc bạn sẽ cảm nhận tai bị ù đi , 

mắt bị mờ đi trong 1 thời gian ngắn. Cơ thể tinh thần bắt đầu tự hỏi, nếu nó thực sự là phụ 

trách,và các cá nhân có sự thúc giục không thể giải thích và không thể phủ nhận mạnh mẽ theo 

tinh thần mà không do dự. 

Các cá nhân có thể nhận được kích hoạt của thần giao cách cảm, thấu thị và gần như tất cả bắt 

đầu trải nghiệm sự đồng cảm. Đây là một thời điểm của sư cảm nhận, tôn vinh và chấp nhận và 

xác nhận cơ thể cảm xúc và học tập để kiểm soát nó. 
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Cấp độ 5
Cơ thể lý trí quyết định để điều chỉnh tới tinh thần, giấc mơ thay đổi và có thể trở nên "sáng 

suốt", bạn sẽ có được cảm giác de ja vu (Cảm giác kỳ lạ huyền ảo, như thấy được tương lai từ 

quá khứ - “người dịch”). Quá trình suy nghĩ trở thành phi tuyến tính. Là của dao động giữa hiểu 

biết và nghi ngờ. 

Chúng ta nhận thấy bản chất thói quen suy nghĩ và hành vi của mình qua việc nhìn vào việc lập 

trình tẩy não bởi xã hội, bởi giáo dục, gia đình… và tái lập trình để tạo ra cái "tôi" chúng ta 

mong muốn là, không phải là cái "tôi" chúng ta nghĩ chúng ta là từ sự tương tác của chúng ta 

với cha mẹ, bạn bè và xã hội … 

Thay đổi dường như là liên tục và chúng ta bắt đầu có ý thức phân biệt được từ trái tim của 

chúng ta chứ không phải là phán xét "phản ứng có điều kiện”. 

Cấp độ 6 
Chúng ta vẽ ra cho chúng ta những người khác để hỗ trợ lẫn nhau và kích thích cùng tăng 

trưởng. Chúng ta đặt câu hỏi thực tế, quá trình tinh thần của chúng ta và làm thế nào chúng ta 

xác định với những người khác và bản thân mình thay đổi nhanh chóng là những gì. 

Đánh giá lại bản thân, quá trình đã qua có thể khó chịu nhưng chúng ta cảm thấy nó phải được 

thực hiện - chúng ta nhìn vào mối quan hệ, công việc, môi trường gia đình, phong cách sống 

của chúng ta, đó là một thời gian của sự buông xả,và di chuyển lên. 

Chúng ta thay đổi bạn bè của chúng ta, tất cả mọi thứ cảm giác được ở trong một trạng thái 

thay đổi nhưng chúng ta cảm thấy nhẹ hơn, rộng lớn hơn, tự do hơn bằng cách nào đó. Bởi giai 

đoạn này thương số ánh sáng trong con người chúng ta là 33% - chúng ta cảm thấy hình như 

chúng ta đang mở ra giác quan bên trong của chúng ta như thiên nhãn, thần nhãn (Khả năng 

nhìn tương lai , quá khứ, nhìn xa tới bất kỳ đâu, khả năng nghe được các âm thanh từ mõi cõi 

giới, mọi khoảng cách – Người dịch )… dường như bình thường và tự nhiên đối với chúng ta. 

Cấp độ  7 
Luân xa tim mở hơn, chúng ta ngày càng trở nên "thực" hơn với những cảm xúc khác, chúng ta 

chỉ cần là chính mình! Chúng ta buông bỏ các khối và các  kiểu mẫu cũ - đó là một thời gian làm 

sạch cảm xúc tuyệt vời và cường độ lớn như chúng ta tìm cách làm cho chính mình thoát khỏi 

các khối hành lý cảm xúc không phù hợp với trạng thái con người mới của chúng ta. 

Chúng ta cảm nhận được nhiều điều chỉnh hơn tại mỗi thời điểm, cảm nhận rất hiện tại và dòng 

chảy của cuộc sống. Thường thì các mỗi quan hệ kiểu cũ kết thúc hoăc thay đổi nhanh chóng 

như trở nên có 1 hố sâu ngăn cách nào đó và và tôn trọng cảm xúc của họ. Đơn giản là không 

có chỗ cho sự từ chối trên mọi cấp độ. Chúng ta bắt đầu mất dần tình cảm mà đã từng gắn bó 

với những người khác. 

Đau ngực (đau thắt ngực) là phổ biến hơn cũng như trái tim tiếp tục mở cửa các trường năng 

lượng của nó. 

(Thực hiện việc  thiền định luân xa thống nhất sẽ hỗ trợ trong việc khai mở trái tim). 
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Nỗi sợ hãi lúc này được buông bỏ như là các trường năng lượng của tất cả các cơ thể được sắp 

xếp lại qua trái tìm và khi được chiếu rọi bởi yêu thương , sợ hãi được vứt đi theo cách đó. 

Áp lực ở phía trước của trán hay trong đầu (giữ 2 lông mày , vị trí của luân xa 6 và con mắt thứ 3 

– người dịch) là do sự mở cửa của tuyến yên và tuyến tùng như chúng hấp thụ nhiều ánh sáng 

hơn, khi các tuyến là hoàn toàn mở, kích hoạt và hoạt động ở mức cao nhất, việc già và chết 

chấm dứt. 

Khi tuyến tùng là hoàn toàn mở, chúng ta sẽ có những trải nghiệm đa chiều, tuy nhiên  tính hai 

mặt dường như tăng lên khi chúng ta để nó lại phía sau. 

Có những ngày chúng ta sẽ cảm thấy được kết nối và vui vẻ, những ngày khác thì chúng ta 

lại  đang trong nỗi sợ hãi và bị cuốn vào các vấn đề  đang còn tồn tại. 

Nhiều người mong muốn thăng thiên và rời khỏi hành tinh như chúng ta cảm nhận được khả 

năng rất thực tế của sự thăng thiên thông qua kết nối sâu sắc của chúng ta với tinh thần. 

Khi chúng ta học để đi theo niềm vui của chúng ta, sau đó chúng ta có thể muốn 'cứu hành tinh 

và có tất cả mọi người làm theo niềm vui của họ. 

 

Tất cả những giai đoạn tiến triển và phản ánh nhận 

thức thay đổi của chúng ta. Chế độ ăn uống sáng suốt, 

bạn cảm thấy ăn ít hơn, nhiều ánh sáng, thức ăn tươi 

sống -nhiều người ở giai đoạn này đã không còn ăn 

thịt, đường và uống rượu như họ cảm thấy "ảnh hưởng 

của các chất trên đối với các trường rung động của cơ 

thể. 

 

 

Cấp độ 8 
Chúng ta thấy được người thầy trong mọi hoàn cảnh và mong ước thuần túy muốn được phục 

vụ - cho phép chúng ta thực hiện phương thức “cứu giúp và giải thoát” bởi ý chí thiêng liêng 

mong muốn đem lại lơi ích cho mọi người , vì điều chúng ta làm cho người khác cũng là làm 

cho chính mình, tất cả chúng ta là 1, đều là 1 phần thiêng liêng không tách rời của thiên chúa. 

Các tùng và tuyến yên tuyến thay đổi hình dạng, nếu đau đầu kéo dài yêu cầu bản thể sinh 

mệnh là bạn mà đang làm việc với bạn đơn giản là “giảm sự điều chỉnh xuống” và bạn sẽ không 

cảm thấy đau hoặc yêu cầu bản thể giải phóng endorphin của bộ não, cũng là 1 dạng thuốc 

phiện tự nhiên. 

http://3.bp.blogspot.com/-oxKXl5blm-A/VBHVFLHftQI/AAAAAAAAABk/u-m2q2LZISs/s1600/light_body.jpg


https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

62 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Bộ não được kích hoạt - đặc biệt là vỏ não, các 'giấc ngủ lớn'. Mở rộng sọ não là phổ biến; tam 

giác 'hạt giống tinh thể "trong các tinh thể trán và bộ thu tinh thể ở phía bên phải của bộ não 

được kích hoạt cùng với 8, 9 và luân xa thứ 10. 

Chúng ta bắt đầu được neo giữ vào các ngôn ngữ của ánh sáng. 

Tuyến yên và tuyến tùng đã mở hoàn toàn và làm việc cùng với nhau để tạo ra các 'hồ quang 

của Giao Ước', một ánh sáng cầu vồng có hình vòng cung trên đỉnh đầu để mắt thứ ba mà là 

một cơ chế giải mã cho ngôn ngữ của chiều cao hơn. 

Bạn có thể tìm thấy nó khó khăn để tìm thấy những từ để thể hiện bản thân như bạn có thể 

nghĩ rằng trong hình học và nhạc. 

Nếu bạn bối rối thì hãy thực hiện thiền định luân xa thống nhất và yêu cầu gửi các thông 

điệp  mà được giải mã và được dịch. 

Một lần nữa bạn trở nên ý thức nhiều hơn nữa về sự bao la và sự đa chiều tự nhiên của bạn, mà 

bạn có thể có bất cứ điều gì mà bạn muốn, bạn có thể ngừng hoạt động từ nghĩa vụ và mối 

quan hệ trở nên “chuyển đổi cá nhân “ (transpersonal ). Bạn chia sẻ những lời từ trái tim và tâm 

hồn của bạn và những người khác có thể cảm thấy mất phương hướng khi đối xử với bạn khi họ 

không còn phải "móc" vào để liên kết với bạn. 

Bạn hoạt động từ một cấp độ sâu sắc của sự thanh bình với sự nhạy cảm cao và nhận thức được 

ngay lúc này sự nối kết với đất và được chuyển hóa . Bởi giai đoạn này, nó có thể được duy trì 

hoàn toàn bằng ánh sáng và prana (prana: luồng năng lượng sinh khí, nuôi dưỡng sự sống- 

người dịch ) để không cần có chất dinh dưỡng từ thế giới không khí và được duy trì sự khỏe 

mạnh bởi thế giới etheric. 

 

Cấp độ 9 
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Sự giải mã các hình học những điều chỉnh đang trở nên dễ dàng hơn. Tinh thần đang sử dụng 

những của ngôn ngữ của ánh sáng mà dịch chuyển những thiết kế của chiều thứ 6 vào trong 

mô hình mới của thân thể ánh sáng chiều 5 của bạn. 

Cơ thể của bạn có thể thay đổi hình dạng như là sự thay đổi các trường năng lượng của bạn. 

Bạn cảm thấy kết nối với tới  tất cả các sinh mệnh mà ở khắp mọi nơi và ít được kết nối với 

những ý kiến hay quan điểm của người khác. 

Bạn buông bỏ các ham muốn và năng lượng để duy trì các "trò chơi của sự tách biệt và sự giới 

hạn 'và cảm thấy tự do thực sự. 

Cấp độ 9 này bạn sẽ thấy hàng khối của thân thể ánh sáng mà đã hạ xuống vào trong dạng 

thân thể vật lý của bạn. 

Như với bước thứ 3 và thứ 6,  tại mức này sẽ thấy tái định lượng lại mạnh mẽ như chúng ta bắt 

đầu nhượng lại cuối cùng tới cho tinh thần và chúng ta thực sự trở nên thành phương tiện tuyệt 

diệu , thần thánh. 

Tại đây tinh thần sẽ xác định lợi ích của chúng ta, công việc của chúng ta, những sinh mệnh 

khác trong cuộc sống của chúng ta , và tất cả mọi thứ . Đây là sự giải thể của bản ngã- cái tôi 

(ego-self) , nó có thể là khó nhọc nhất. Việc tạo ra những bước nhảy vọt có thể gây sợ hãi mặc 

dù chúng ta đã tiến hóa qua muôn vạn kiếp sống trong thời gian để đạt được điểm này. 

Chúng ta có thể đi lại, bám víu vào khu vực cũ còn thoải mái trước khi hoàn toàn buông bỏ - 

điều đó là không quay trở lại được và tất cả đều phải được buông bỏ. 

Mức 9 sẽ là của sự nhượng lại  và sau đó là trạng thái mê ly ngất ngây dạt dào. Sự buông bỏ của 

"cái tôi" - chúng tôi nhận ra rằng trong khi ý chí tự do là có thật nó cũng là một ảo tưởng vì nó 

chỉ ở đó để hướng dẫn chúng ta và trao quyền cho chúng ta trở nên một với Chúa Thánh Thần. 

Bỏ lại những tàn tích của nỗi sợ hãi , tập trung vào thời điểm hiện tại duy nhất này. Mặc dù nỗi 

sợ hãi có thể nổi trên bề mặt , chúng dường như là không có thực và dễ dàng bỏ qua 1 bên. 

Chúng ta có xu hướng để ngắt kết nối từ sự nhất trí thực tế và sự lựa chọn của chúng ta và thực 

tế có vẻ không thực tới từ những người khác. Từ bước 7, 8 và 9 ánh sáng của nội tâm tỏa rạng 

ra 1 cách rõ rệt để lưu tâm tới và bởi ngay bây giờ bạn cảm nhận được có căn cứ mà  không đễ 

để tin vào, được kết nối, tập trung, đầy mục đích và chỉ mong muốn phục vụ. 

Trong một thời gian bạn có thể trượt giữa bước 8 & 9, từ cảm giác đầy đủ tại một thời điểm để 

trở nên là  'một sinh mệnh con người hạn chế' một lần nữa, điều này sẽ được lắng xuống bởi sự 

hoàn thành của cấp độ thứ 9. 

Sau đó bạn tiếp tục cảm thấy được kết nối và hoạt động từ cấp độ Christ (cái tôi Chirts, Chúa 

thánh thần) của bạn và dự định và động lực của bạn luôn luôn là cao nhất, mặc dù những người 

khác, do kích hoạt bên trong của chính họ cùng với các vấn đề, có thể không luôn luôn chọn để 

thấy điều đó. 

Giai đoạn thứ 9 là nơi chúng ta bắt đầu neo vào cái bạn là của chúng ta (The 9th is where we 

begin to hook up to our I AM.) 
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Ba cấp độ cuối cùng thống nhất tất cả các trường năng lượng, tất cả các luân xa được thống 

nhất và bạn trở nên hoàn toàn kết nối với cái bạn là (Your I AM) . 

Cấp độ thứ 10 
Bạn là một với ý thức nguồn và biết tất cả là có thể. DNA không còn 2 sợi mà thành 12 sợi; dịch 

chuyển tức thời,  xuất hiện tức thời…. 

Các Merkabah (tên gọi khác của thân thể ánh sáng của chúng ta) đã được xây dựng và cho phép 

bạn đi qua không gian, thời gian và các chiều kích 1 cách đầy đủ trong toàn bộ của bạn. 

Nó có ý thức riêng của nó và để được điều khiển bởi bạn. 

 

Cấp độ 11 
Tất cả các cấp của thân thể ánh sáng đã được xây dựng và kích hoạt và được kết nối với cơ thể 

của bạn thông qua "điểm quay” . 

Những ma trận ánh sáng nằm dọc theo những đường kinh mạch châm cứu vật lý và đường giao 

nhau của ánh sáng có hình dạng đẹp đẽ. 

Chiều thứ 5 mới này có một hệ thống tuần hoàn lưu thông của ánh sáng. 

Sự tái tạo tế bào đã được thực hiện hoàn thành. 

Thời gian không còn là tuyến tính, mà trở nên là đồng thời - quá khứ, hiện tại và tương lai cùng 

tồn tại - tất cả các tồn tại song song. 

Không còn có sự tách biệt và bạn hoàn toàn sẽ biểu hiện tầm nhìn của bạn thiên đường trên trái 

đất và thể hiện sự ngây ngất của chú thánh thần, tinh thần của bạn. 

Trong nhiều “khung “ của ý thức nhận thức ngay khi đó truy cập và sáng tạo ra nhiều những loại 

mới dựa trên những công nghệ của ánh sáng, cộng đồng sống mới, hệ thống chính phủ mới và 

nguồn lực được phân phối một cách công bằng cho toàn thể. 

http://4.bp.blogspot.com/-a5w4ZQDpI3Q/VBHVE4sX6sI/AAAAAAAAABc/NM3xWDRFh7c/s1600/ascension1.jpg
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Tất cả đều được sẽ được đào tạo chuyên môn và kỹ năng để giúp tạo ra và biểu hiện của thế 

giới mới – Thời đại hoàng kim“. 

Cấp độ 12 

 

 

Việc tiếp tục sáng tạo và thực hiện những hệ 

thống thế giới mới , tại cấp độ 12 là những 

người đã được khai ngộ,  mà sẽ mang vào sự 

tồn tại của chính phủ mới, hệ thống tài chính 

và giáo dục mới, hệ thống tốt hơn về thực 

phẩm và phân bổ nguồn lực… như tất cả sẽ 

được định nghĩa lại trong giai đoạn cuối của 

thăng thiên của Trái đất để tất cả có thể tồn 

tại trong niềm vui, sự bình đẳng và hòa hợp. 

Đến thời điểm này các hành tinh và cư dân sẽ 

được 'dệt trở lại' vào ánh sáng để tỏa sáng 

trong vinh quang đầy đủ của họ như là giai 

đoạn cuối cùng của kế hoạch của Thiên Chúa 

được hiển lộ ra. 

Các hành tinh đi vào ánh sáng, chuyển ra khỏi 

không gian này và được đưa vào một hệ 

thống đa sao mà tất cả mọi người là một cơ 

thể ánh sáng và hướng theo tinh thần trong 

tổng thể uy quyền, tinh thông. 

 

 
Nguồn : http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/12-stages-of-light-body-ascension 
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Tại sao bạn ở nơi đây 
Câu Chuyện Linh Hồn Nhỏ Và Mặt Trời.  

 

Một lần vào không thời nào cả, có một linh hồn nhỏ nói với Chúa, “Con biết con là ai”. 

Và Chúa nói, “Thật tuyệt vời! Thế con là ai?” 

Linh hồn nhỏ hô to lên, “Con là Ánh sáng!” 

Chúa nở nụ cười thật rạng rỡ. “Đúng vậy!” Chúa tuyên bố. “Con là Ánh sáng”. 

Linh hồn nhỏ thấy rất hạnh phúc, vì nó đã nhận ra điều mà tất cả các linh hồn trong Vương 

quốc ở đó để mà nhận ra. 

“Oa,” Linh hồn nhỏ nói, “điều này thật sự là tuyệt nha!” 

Nhưng rồi, 

biết rằng nó là ai cũng vẫn chưa đủ. Linh hồn nhỏ cảm thấy bên trong mình xáo trộn, và giờ lại 

muốn làm kẻ mà nó biết nó là. Và vì thế Linh hồn nhỏ quay trở lại gặp Chúa (đây không phải là 
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ý tồi đối với tất cả những linh hồn muốn làm kẻ mà chúng thực sự là) và nói, “Chúa ơi! Giờ đây 

con biết con là ai, thế nếu con muốn là nó thì có được không?” 

Và Chúa nói, “Ý của con là con muốn làm kẻ mà con thực sự là ư?” 

“Thì,” Linh hồn nhỏ đáp lại, “biết mình là ai là một chuyện, còn thực sự là nó lại là một chuyện 

hoàn toàn khác. Con muốn cảm nhận sẽ như thế nào khi là Ánh sáng!” 

“Nhưng mà con đã là Ánh sáng rồi cơ mà,” Chúa nhắc lại, và lại cười. 

“Vâng, nhưng mà con muốn thấy như thế thì sẽ cảm thấy như thế nào cơ!” Linh hồn nhỏ kêu 

lên. 

“Ừ,” Chúa cười thầm nói, “Ta cho rằng ta phải biết chuyện này mới phải. Con vẫn luôn là một 

linh hồn thích phiêu lưu.” 

Và rồi vẻ mặt của Chúa thay đổi. “Chỉ có một điều là….” 

“Cái gì cơ ạ?” Linh hồn nhỏ hỏi. 

“Thì, chẳng có cái gì khác ngoài Ánh sáng. Con thấy đấy, ta tạo ra không gì ngoài cái mà con là; 

và vì thế, không có cách dễ dàng nào để con trải nghiệm bản thân như Con thực sự là, bởi 

chẳng có gì mà không phải là con.” 

“Hả?” Linh hồn nhỏ thốt lên, giờ trông nó có chút bối rối. 

“Hãy nghĩ theo cách này nhé,” Chúa nói. “Con như một ngọn nến trong Mặt trời. Ôi, con yên ổn 

ở đó. Cùng với hàng triệu, hàng muôn ức những ngọn nến khác làm nên Mặt trời. Và Mặt trời sẽ 

không phải là Mặt trời nếu không có con. Không, nó sẽ là một mặt trời khác khi không có một 

trong những ngọn nến của nó… và đó sẽ không phải là Mặt trời này tí nào; bởi nó sẽ không 

sáng bằng. Thế nhưng, làm thế nào để biết bản thân con là Ánh sáng khi con đang ở giữa Ánh 

sáng – đấy là câu hỏi.” 

“Vâng,” Linh hồn nhỏ ngước mặt lên, “Ngài là Chúa cơ mà. Hãy nghĩ ra một cái gì đó!” 

Một lần nữa Chúa lại mỉm cười. “Ta đã từng nghĩ ra rồi,” Chúa bảo. “Do con không thể nhìn thấy 

bản thân là Ánh sáng khi con đang ở trong Ánh sáng, chúng ta sẽ cho bao quanh con bằng 

bóng tối.” 

“Bóng tối là cái gì ạ?” Linh hồn nhỏ hỏi. 

Chúa trả lời, “Nó là cái mà không phải là con.” 

“Thế con sẽ thấy sợ bóng tối chứ?” Linh hồn nhỏ kêu lên. 

“Chỉ khi con chọn như thế,” Chúa trả lời. “Chẳng có gì, thực sự là chẳng có gì để sợ cả, trừ phi 

con quyết định là có cái để sợ. Con thấy đấy, chúng ta đang bịa ra tất cả. Chúng ta đang giả vờ 

mà.” 

“Ồ,” Linh hồn nhỏ thốt ra, và thấy thoải mái ngay rồi. 
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Rồi Chúa giải thích rằng, để có thể trải nghiệm bất cứ một cái gì, điều hoàn toàn trái ngược với 

nó sẽ xuất hiện. “Đấy là một món quà tặng tuyệt vời,” Chúa nói, “bởi vì nếu không có điều đó, 

con sẽ không thể biết bất cứ điều gì là như thế nào. Con sẽ không thể biết Ấm áp mà không có 

Lạnh lẽo, Trên mà không có Dưới, Nhanh mà không có Chậm. Con sẽ không thể biết Bên Trái và 

không có Bên Phải, Đây mà không có Đó, Bây giờ mà không có Lúc đó.” 

“Và vì thế,” Chúa kết luận, “khi con được bao quanh bởi bóng tối, đừng có vung nắm đấm và 

cao giọng và nguyền rủa bóng tối. Thay vào đó hãy là Ánh sáng chiếu vào bóng tối, và đừng nổi 

khùng với nó. Khi đó con sẽ biết Con thực sự là ai, và tất cả những kẻ khác sẽ biết nữa. Hãy để 

cho Ánh sáng của con tỏa sáng sao cho ai ai cũng biết con đặc biệt như thế nào!” 

“Ý của Ngài là để cho kẻ khác thấy mình đặc biệt ra sao thì không vấn đề gì phải không ạ?” Linh 

hồn nhỏ hỏi. 

“Tất nhiên rồi!” Chúa cười thầm. “Rất là được ấy chứ! Nhưng hãy nhớ là, ‘đặc biệt’ không có 

nghĩa là ‘tốt hơn’. Ai ai cũng đặc biệt, mỗi người theo cách riêng của họ! Thế nhưng rất nhiều 

người đã quên mất điều đó. Họ sẽ thấy thoải mái với việc họ là đặc biệt chỉ khi con thấy mình 

thoải mái với việc con là đặc biệt.” 

“Oa,” Linh hồn nhỏ nói, nhảy nhót tưng tưng và cười sung sướng. “Con có thể đặc biệt như là 

con muốn rồi!” 

“Phải, và con có thể bắt đầu ngay từ bây giờ,” Chúa nói, Ngài cũng đang nhảy múa và cười vang 

cùng với Linh hồn nhỏ. 

“Con muốn đặc biệt như thế nào nào?” 

“Đặc biệt như thế nào á?” Linh hồn nhỏ nhắc lại. “Con không hiểu.” 

“Thì,” Chúa giải thích, “là Ánh sáng chính là đặc biệt, và là đặc biệt thì có rất nhiều khía cạnh của 

nó. Tốt bụng là đặc biệt. Dịu dàng là đặc biệt. Sáng tạo là đặc biệt. Kiên nhẫn là đặc biệt. Con có 

nghĩ ra cách nào khác để là đặc biệt không?” 

Linh hồn nhỏ ngồi im lặng một lúc. “Con có thể nghĩ ra thật nhiều cách để là đặc biệt!” Linh hồn 

nhỏ sau đó tuyên bố. “Giúp đỡ là đặc biệt. Chia sẻ là đặc biệt. Thân thiện là đặc biệt. Quan tâm 

tới người khác là đặc biệt!” 

“Đúng,” Chúa đồng tình, “và con có thể là tất cả những điều này, hoặc bất cứ một phần đặc biệt 

nào mà con mong muốn, vào bất cứ lúc nào. Là Ánh sáng có nghĩa là như thế đấy.” 

“Con biết mình muốn là cái gì rồi, con biết mình muốn là cái gì rồi!” Linh hồn nhỏ thông báo với 

sự phấn khích tột độ. “Con muốn là phần đặc biệt được gọi là ‘tha thứ’. Tha thứ chẳng phải là 

đặc biệt hay sao?” 

“Ồ, có chứ,” Chúa khẳng định với Linh hồn nhỏ. “Thế là rất đặc biệt.” 

“Được rồi,” Linh hồn nhỏ nói. “Đấy là điều mà con muốn mình là. Con muốn tha thứ. Con muốn 

trải nghiệm bản thân như thế.” 

“Tốt,” Chúa nói, “nhưng có một điều mà con phải biết.” 
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Giờ thì Linh hồn nhỏ có chút mất kiên nhẫn. Luôn luôn có vẻ như phải có một sự phức tạp nào 

đó. 

“Là gì thế ạ?” Linh hồn nhỏ thở dài. 

“Không có ai để mà tha thứ cả.” 

“Không có ai á?” Linh hồn nhỏ khó mà có thể tin được vào điều Chúa vừa nói. 

“Không có ai cả!” Chúa nhắc lại. “Mọi thứ ta đã tạo ra là hoàn hảo. Không có lấy một linh hồn 

nào trong tất cả sự sáng tạo của ta lại kém hoàn hảo hơn con. Nhìn quanh con xem.” 

Đó là lúc Linh hồn nhỏ nhận ra có một đám đông đã tụ hợp lại. Các linh hồn đã tới từ những nơi 

xa xôi rộng khắp – từ tất cả các nơi trên Vương quốc – vì có lời lan truyền đi rằng Linh hồn nhỏ 

đang có cuộc trò chuyện phi thường này với Chúa, và tất cả mọi người đều muốn nghe hai 

người bọn họ đang nói gì. Nhìn vào vô số những linh hồn khác tụ hợp lại đó, Linh hồn nhỏ buộc 

phải đồng tình. Không ai trông có vẻ gì kém tuyệt vời hơn, kém hùng tráng hơn, hay kém hoàn 

hảo hơn bản thân Linh hồn nhỏ cả. Thật là tuyệt vời những linh hồn tụ tập xung quanh, và Ánh 

sáng của họ mới sáng rỡ làm sao, đến nỗi Linh hồn nhỏ khó có thể nhìn thẳng lâu vào họ. 

“Vậy thì, ai, là người để con tha thứ đây?” Chúa hỏi. 

“Ôi chao, chuyện này sẽ không còn thú vị tí nào!” Linh hồn nhỏ càu nhàu. “Con muốn trải 

nghiệm bản thân như là Người tha thứ. Con muốn biết phần đặc biệt đó cảm thấy như thế nào.” 

Và Linh hồn nhỏ đã biết được rằng cảm thấy buồn bã phải là như thế nào. Nhưng rồi một Linh 

hồn thân thiện bước lên trước đám đông. 

“Đừng có lo, Linh hồn nhỏ,” Linh hồn thân thiện nói, “Mình sẽ giúp cậu.” 

“Cậu sẽ ư?” Linh hồn nhỏ sáng bừng lên. “Nhưng cậu có thể làm gì đây?” 

“Sao chứ, mình có thể cho cậu một ai đó để tha thứ mà!” 

“Cậu có thể á?” 

“Nhất định rồi!” Linh hồn thân thiện nhỏ nhẹ. “Mình có thể đến trong cuộc đời tiếp theo của cậu 

và làm điều gì đó để cậu tha thứ.” 

“Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại làm điều đó?” Linh hồn nhỏ hỏi. “Cậu, một hiện thể với sự hoàn 

hảo nhường ấy! Cậu, kẻ rung động với một tốc độ có thể tạo ra một Ánh sáng rực rỡ nhường 

ấy, mà mình khó có thể nhìn lâu được! Điều gì có thể khiến cậu muốn làm chậm lại sự rung 

động của mình tới một tốc độ mà Ánh sáng rực rỡ của cậu sẽ trở nên tối và đậm đặc? Điều gì có 

thể khiến cho cậu – kẻ rất nhẹ nhàng nên có thể nhảy múa trên những vì sao và dịch chuyển 

khắp Vương quốc với tốc độ của ý nghĩ – lại đến với cuộc đời mình và khiến cho bản thân nặng 

nề đến mức cậu có thể làm điều tồi tệ này?” 

“Đơn giản thôi.” Linh hồn thân thiện nói. “Mình sẽ làm điều đó là bởi vì mình yêu cậu.” 

Linh hồn nhỏ có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời. 
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“Đừng có ngạc nhiên như thế chứ,” Linh hồn thân thiện nói, “cậu cũng đã làm như thế cho mình. 

Cậu không nhớ sao? Ôi, chúng ta đã nhảy múa cùng nhau, cậu và mình, nhiều lần rồi. Qua muôn 

ức thời gian, qua tất cả các thời đại, chúng ta đã nhảy múa. Qua mọi thời gian ở nhiều nơi chốn 

chúng ta đã chơi đùa cùng nhau. Chỉ là cậu không nhớ ra thôi.” 

“Cả hai chúng ta đã từng là Tất cả mọi thứ. Chúng ta đã là Trên và Dưới, Trái và Phải. Chúng ta 

đã là Đây và Đó, Lúc này và lúc khác. Chúng ta đã là giống đực và giống cái, điều tốt và điều xấu; 

cả hai chúng ta đều đã là nạn nhân và kẻ thủ ác.” 

“Thế là chúng ta đã đến cùng nhau, cậu và mình, rất nhiều lần trước đây: mỗi người mang đến 

cho người kia đúng cái cơ hội hoàn hảo để Hiển thị và Trải nghiệm Kẻ mà chúng ta thực sự là. 

Và vì thế,” Linh hồn thân thiện giải thích tiếp, “Mình sẽ đến vào cuộc đời tiếp theo của cậu và lần 

này sẽ làm ‘kẻ xấu’. Mình sẽ làm chuyện gì đó thực sự khủng khiếp, và rồi cậu có thể trải nghiệm 

bản thân như Kẻ tha thứ.” 

“Nhưng mà cậu sẽ làm gì chứ?” Linh hồn nhỏ hỏi, có một chút lo lắng, “mà kinh khủng đến 

thế?” 

“Ồ,” Linh hồn thân thiện đáp lời với một cái nháy mắt, “chúng ta sẽ nghĩ ra một cái gì đó.” 

Rồi Linh hồn thân thiện dường như chuyển sang nghiêm túc, và nói với giọng bình lặng, “Cậu 

nói đúng về một điều, cậu biết đấy.” 

“Điều gì cơ?” Linh hồn nhỏ thật muốn biết. 

“Mình sẽ phải làm chậm lại rung động của mình và trở nên rất nặng nề để có thể làm điều 

không có gì hay ho này. Mình sẽ phải giả vờ là một cái gì đó rất không giống với bản thân mình. 

Và vì thế, mình không có gì ngoài một chuyện muốn yêu cầu cậu đáp trả lại.” 

“Ồ, bất cứ điều gì, bất cứ điều gì cũng được!” Linh hồn nhỏ kêu lên, và bắt đầu nhảy múa hát ca, 

“Mình sẽ là sự tha thứ, mình sẽ là sự tha thứ!” 

Rồi Linh hồn nhỏ thấy Linh hồn thân thiện vẫn rất lặng im. 

“Chuyện gì vậy? Linh hồn nhỏ hỏi. “Mình có thể làm gì cho cậu? Cậu thật là một thiên thần mới 

chịu làm việc này vì mình!” 

“Tất nhiên Linh hồn thân thiện này là một thiên thần!” Chúa ngắt lời. “Tất cả đều là thiên thần! 

Hãy luôn nhớ rằng: Ta đã luôn phái đến cho con không ai khác ngoài những thiên thần.” 

Và vì thế Linh hồn nhỏ muốn hơn lúc nào hết đáp ứng yêu cầu của Linh hồn thân thiện. “Mình 

có thể làm được gì cho cậu?” Linh hồn nhỏ hỏi lại lần nữa. 

“Vào thời khắc mà mình đánh đập cậu, hành hạ cậu,” Linh hồn thân thiện đáp lời, “vào thời khắc 

mà mình làm điều tồi tệ xấu xa nhất với cậu mà cậu có thể tưởng tượng ra được – trong chính 

khoảnh khắc ấy…” 

“Thì sao cơ?” Linh hồn nhỏ ngắt lời, “thì sao cơ....?” “Hãy nhớ Mình thực sự là ai.” 

“Ồ, mình sẽ nhớ!” Linh hồn nhỏ kêu lên, “Mình xin hứa! Mình sẽ luôn luôn nhớ cậu như mình 

đang thấy cậu ngay ở đây, ngay lúc này!” 
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“Thế thì tốt,” Linh hồn thân thiện nói, “bởi vì, cậu thấy đấy, mình sẽ phải giả vờ thật giống, đến 

mức mình sẽ quên bản thân mình đi. Và nếu cậu không nhớ mình như mình thực sự là, mình sẽ 

không thể nhớ lại trong một khoảng thời gian rất dài. Và nếu mình quên mất Mình là ai, thậm 

chí có thể là cậu cũng quên Cậu là ai, và cả hai chúng ta cùng lạc lối. Khi đó chúng ta sẽ cần một 

linh hồn khác đến cùng và nhắc cho chúng ta Chúng ta là ai.” 

“Không, chúng ta sẽ không lạc đâu!” Linh hồn nhỏ hứa thêm lần nữa. “Mình sẽ nhớ cậu! Và mình 

sẽ cảm ơn cậu vì mang cho mình quà tặng này – cơ hội trải nghiệm bản thân mình như Mình là.” 

Và thế là, thỏa thuận đã được lập. Và Linh hồn nhỏ đi tiếp vào một cuộc đời mới, kiếp sống mới, 

phấn khích được là Ánh sáng, rất đặt biệt, và phấn khích được là phần đặc biệt được gọi là Sự 

tha thứ. 

Và Linh hồn nhỏ hồi hộp chờ đợi để có thể trải nghiệm bản thân nó như là Sự tha thứ, và để 

cảm ơn bất cứ linh hồn nào làm cho điều ấy thành có thể. Và vào mọi thời khắc trong cuộc đời 

mới ấy, cứ khi nào một linh hồn mới xuất hiện, dù cho linh hồn ấy mang tới niềm vui hay nỗi 

buồn – và đặc biệt khi mang tới nỗi buồn – Linh hồn nhỏ lại nghĩ tới điều mà Chúa đã nói. 

“Hãy luôn luôn nhớ rằng,” Chúa mỉm cười, “Ta đã gửi tới cho con không gì khác ngoài những 

thiên thần.” 

 

- Neale Donald Walsch 

Dịch từ: http://www.sapphyr.net/largegems/littlesoul-thesun.htm 
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THÔNG ĐIỆP CỦA GAIA: HÀNH LANG ARCTURUS 

(Gaia Message - Arcturus Corridor) 

 

 

Những người Trái đất yêu quý ! 

 

Tôi muốn nhắc các bạn rằng , tôi -Gaia, linh hồn của Trái đất, liên kết với các bạn trong cuộc 

hành trình đa chiều này . Tôi cảm ơn các bạn vì sự phục vụ của các bạn để nâng cao cộng 

hưởng cá nhân các bạn , để các bạn có thể chia sẻ các tần số cao của ánh sáng đa chiều của 

mình với hành tinh của chúng ta. Thay vào đó, tôi sẽ giúp bạn trong việc hạ giới những kinh 

nghiệm đa chiều của các bạn trong cơ thể vật chất của các bạn và cơ thể của hành tinh . Tôi 

cũng đã trải qua một sự chuyển biến đáng kể, và tôi đã sẵn sàng vượt ra ngoài phạm vi của 

cảnh giới thứ ba / thứ tư . 

Để chuẩn bị cho cuộc hành trình của các bạn, hãy tưởng tượng rằng các bạn đang di chuyển 

vào một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, đây không phải là ngôi nhà cơ thể các bạn mà là ngôi nhà 

nhận thức của các bạn. Nhận thức của các bạn đang được chuyển vào trong Thể Ánh sáng của 

các bạn. Trên thực tế, các bạn đang mở rộng nhận thức của các bạn vào trong Thể Ánh sáng của 

các bạn, bởi vì các bạn sẽ giữ cơ thể trần thế của mình ở tần số tương tự như hành tinh của tôi. 

Bằng cách đó , chúng ta di chuyển vào cảnh giới thứ năm và cao hơn , như là Một Sinh linh –mà 

chúng ta luôn luôn là. 
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Hãy tưởng tượng Thể Ánh sáng của các bạn như một căn phòng áp mái tuyệt đẹp, mà các bạn 

không bao giờ sử dụng, nhưng nó luôn luôn ở đó. Thể Ánh sáng của các bạn luôn luôn được để 

"áp mái “ lý trí đa chiều của các bạn, cũng như trong Atma (ngọn lửa ba cánh ) của Trái tim cao 

cả của các bạn. Hành trình của các bạn qua Hành lang Arcturus sẽ mở rộng nhận thức của các 

bạn đến nỗi các bạn sẽ có thể "chuyển sang" có ý thức Thể Ánh sáng của các bạn, cùng lúc đó 

vẫn điều hành huyết mạch trần thế của các bạn trong hiện thực hàng ngày vật chất của các bạn. 

Bằng cách đó , các bạn sẽ trải qua cuộc sống hàng ngày của các bạn , tự do khỏi tất cả các ảo 

tưởng ,sự phâncực , và những hạn chế của nó. 

Các bạn dần dần đồng hóa Thể ánh sáng của các bạn, khi tải ánh sáng cao của mình vào trong 

huyết mạch trần thế và hòa nhập ánh sáng đó với hành tinh của tôi. Kết quả là, các bạn đã hòa 

vào mạng lưới và hạ giới hoàn toàn sức mạnh vô hạn cội nguồn của Thể Ánh sáng / điện đa 

chiều ,thực sự của các bạn . Tất cả những gì các bạn cần phải làm là bật nó lên. Vì vậy, tôi hỏi 

các bạn, các bạn đã sẵn sàng để kích hoạt Thể Ánh sáng của mình chưa ? 

Tình yêu và ánh sáng bên trong các bạn nói "ĐÃ SẴN SÀNG", trong khi nỗi sợ và bóng tối bên 

trong của các bạn nói "CHƯA".Cuộc hành trình của các bạn qua Hành lang Acturus sẽ giúp các 

bạn tảy sạch những tàn dư cuối cùng của nỗi sợ - cách biệt các bạn nắm bắt hoàn toàn CÁI TÔI 

lớn lao của các bạn. 

Còn bây giờ hãy dành nhiều thời gian để nhớ lại tình yêu và niềm vui của nhiều cuộc phiêu lưu 

trần thế của các bạn ... Các bạn không cần giới hạn trí nhớ bởi lần hiện thân này, vì hầu hết các 

bạn đã có nhiều lần hóa thân trên hành tinh của tôi. 

Các bạn không cần phải nhớ các chi tiết của tất cả các hiện thực khác,đơn giản hãy gọi đến t́ât 

cả tình yêu thương của mỗi hiện thực, mà các bạn đã sống trên Trái đất của tôi ... 

Hãy cảm nhận tất cả tình yêu của các mối quan hệ lâu dài của các bạn với tôi, Gaia, trong khi 

tình yêu chảy vào trái tim của các bạn và lấp đầy lý trí các bạn bằng những kỷ niệm đẹp ... 

Hãy để tình yêu tràn đầỳ nhận thức của các bạn để không còn chỗ cho nỗi sợ . Hãy giải thoát 

khỏi sự cần thiết phải cảm thấy nỗi sợ và hãy thay thế nó bởi sự cần thiết phải nhớ đến tình yêu 

...  

Bằng cách đó , Thể Ánh sáng của các bạn sẽ mở rộng đến nỗi , bạn sẽ cảm nhận thấy nó thường 

xuyên , theo mức độ nó không ngừng hướng dẫn và bảo vệ bạn. Điều mà khi nào đó đã từng 

chỉ là giấc mơ, bây giờ được chuyển biến vào hiện thực hàng ngày của các bạn. Trong khi đồng 

thời giữ liên lạc thường xuyên với Thể Ánh sáng của các bạn và hành tinh của tôi, các bạn sẽ 

không thăng lên thiếu tôi, mà sẽ làm điều đó cùng với tôi. Không có gì sẽ bị mất, ngoài sự sợ 

hãi và nỗi buồn, khi các tầng Trời hạ xuống Trái đất. 

Để chuẩn bị bước vào Hành lang Arcturus , hãy lặp lại càng thường xuyên càng tốt: 

Bây giờ tôi kích hoạt Thể Ánh sáng của tôi ! 
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Cảm ơn các bạn vì các bạn đã là người đồng hành của tôi trong việc tạo ra Trái đất Mới- dựa 

trên hòa bình và tình yêu. Cùng với nhau, những người Trái đất yêu quý , bây giờ chúng ta cùng 

du hành qua Hành lang Arturus tới nơi chưa từng thấy … 

GAIA 

HÀNH LANG ARCTURUS 

Hành lang Arcturus là đường hầm ánh sáng -phục vụ như là một cổng liên không gian vào cảnh 

giới thứ năm và cao hơn. 

Nhờ Hành lang nằm gần Arcturus, nhờ cam kết cổ xưa của chúng tôi hỗ trợ cho những người 

đang trên Con đường Thăng hoa ,những người Arcturus đã được lựa chọn là những người bảo 

hộ của Gaia trong quá trình chuyển tiếp của nó và các cư dân của nó qua cảnh giới thứ tư tới 

cảnh giới thứ năm và cao hơn . Các cư dân của Arcturus đã thăng hoa lên vượt qua ba cảnh giới 

hàng nhiều liên đại thời gian trước đây. Kể từ đó, họ là những người bảo hộ cho những người 

đã chọn đi theo Con đường Nhận thức Trong sáng tối cao , và bây giờ đang thức tỉnh tới nhiều 

tài năng của “cái Tôi “đa chiều thực sự của họ. 

Mở hành lang 

Các thành viên của Đội Thăng hoa hành tinh yêu quý ! 

Xin chúc mừng! Các bạn đã tải về và tích hợp ánh sáng của tần số cao hơn trong huyết quản 

trần thế của mình , và đã liên kết các luân xa cá nhân của mình với các luân xa hành tinh của 

Gaia . Nhân dịp này, chúng tôi, những người Arcturus, đến với các bạn để ̉nhắc nhở các bạn về 

những hợp đồng mà các bạn đã ký kết với chúng tôi, trước khi các bạn đeo huyết mạch trần thế 

hiện tại của các bạn vào . Các bạn đã ở trong cái Tôi cao chiều --chuẩn bị đến hiện thực ba 

chiều của cuộc sống trần thế hiện tại của các bạn, khi các bạn gọi đến chúng tôi -Nhận thức Tập 

thể ̉của những người Acturus .Các bạn đã biết rằng hiện thực này sẽ rất quan trọng khi các bạn 

được kêu gọi trở thành người tình nguyện của " đoàn phi hành hạ trần " của Đội Thăng hoa 

hành tinh. 

Các bạn đã hiểu rằng hiện thực hiện tại của các bạn sẽ là một khả năng to lớn để mở rộng nhận 

thức của các bạn, nhưng các bạn cũng đã biết rõ rằng nó sẽ rất dễ dàng bị lạc trong ảo ảnh của 

cảnh giới thứ ba và quên mất các cam kết của Linh hồn các bạn. Vì vậy, các bạn đã yêu cầu 

chúng tôi liên lạc với các bạn càng sớm càng tốt để có thể nhận được tiếng gọi của chúng tôi và 

nhắc nhở các bạn về bản hợp đồng . Vì các bạn đã mở rộng rất mạnh mẽ nhận thức của mình 

nên bây giờ chúng tôi đã có thể liên lạc với các bạn. Khi chúng tôi gặp các bạn trước cuộc hóa 

thân hiện tại của các bạn, các bạn đã hứa sẽ chia sẻ sự phát sóng của chúng tôi càng nhiều càng 

tốt với một số lượng lớn người dân . Chúng tôi muốn các bạn biết rằng, chúng tôi biết ơn vì 

chúng tôi có thể giao tiếp với những người khác thông qua bạn, và chúng tôi hoàn toàn đứng 

sau các bạn, cũng như bên trong các bạn. 
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Xin làm ơn đừng quên giữ chúng tôi trong nhận thức đã thức tỉnh của các bạn ở mỗi thời điểm 

của cuộc sống các bạn . Hãy cảm nhận thấy thông điệp của chúng tôi khi nó lưu thông qua luân 

xa 7 của các bạn ,để được hiển thị trên màn hình tư duy của con mắt thứ ba của các bạn. Hãy 

phát đi năng lượng của chúng tôi qua các ngón chân ,qua bàn tay và trái tim của các bạn. Hãy 

cảm thấy như chúng tôi đi lên từ trong lõi của Gaia Trái đất và đi xuống từ các cạnh của khí 

quyển của nó . Hãy hoà làm một với Nhận thức Tập thể Arcturus của chúng tôi trong mỗi cảm 

xúc, hành động, suy nghĩ và xạ khí . Hãy nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi, khi các bạn nhìn 

vào gương .Hãy cảm nhận thấy những bước chân của chúng tôi đi trên cuộc đời, và sự tiếp xúc 

của chúng tôi, khi các bạn sống trong thế giới của mình . Chúng tôi luôn luôn bên bạn. 

Chúng tôi, những người Arcturus, muốn nhắc các bạn rằng ,chúng tôi đã được Liên đoàn Thiên 

hà chọn là những người Bảo hộ Gaia trong thời gian chuyển đổi của nó và cư dân của nó sang 

cảnh giới bốn chiều và năm chiều và cao hơn . 

Các công dân của Arcturus đã vượt ra ngoài giới hạn của cảnh giới ba chiều nhiềù liên đại thời 

gian trước , và ngôi sao của chúng tôi sẽ sắp theo bước chúng tôi. Kể từ đó, chúng tôi đã là 

người bảo hộ cho những ai muốn đi theo con đường Nhận thức Trong sáng tối cao . Thực chất, 

trong thời gian hiện tại của các bạn, nhiều người trong chúng tôi đã khoác vào những cơ thể vật 

chất trần thế để hỗ trợ trong cuộc thăng hoa hành tinh của Gaia . Bởi vì chúng tôi thích nghi với 

cảnh giới năm chiều và cao hơn , nên nhập vào cơ thể vật chất trần thế là một sự hy sinh lớn lao 

,trong số những điều mà chúng tôi vui vẻ chấp nhận. 

HÀNH LANG CỦA CHÚNG TÔI 

Hành lang Arcturus – đó một đường hầm ánh sáng- phục vụ như là một cổng liên không gian 

vào cảnh giới năm chiều và cao hơn . Nhờ hành lang nằm gần Arcturus, nhờ cam kết của chúng 

tôi phối hợp hành động với những người đang trên con đường Thăng hoa , chúng tôi đã được 

lựa chọn là những người bảo hộ Hành lang .Những sinh linh -muốn tham dự vào kinh nghiệm 

của Trái đất ba chiều- đi qua Hành lang Arcturus. Sau đó, khi hoàn thành cuộc hành trình của 

mình trong các thế giới thấp hơn, họ sẽ quay trở về những cảnh giới cao hơn theo cùng Hành 

lang ấy . 

Hành lang của chúng tôi là nơi các cá nhân đi qua khi họ lựa chọn , họ có muốn sẽ quay trở lại 

Trái đất để tiếp tục hóa thân hay chuyển đến các hệ thống mặt trời và cảnh giới khác . Theo đó, 

chúng tôi - những người bảo vệ Hành lang- phục vụ không chỉ là một lố́́i qua –mà mọi người đi 

qua trong thời gian chết và tái sinh, mà còn là trạm trung gian- trên đó nhận thức phi vật chất 

sẽ thích nghi với tính vật chất . Khi các bạn muốn đi ra ngoài giới hạn hệ mặt trời của các bạn và 

tìm hiểu các hệ thống khác, các bạn sẽ làm điều đó qua Hành lang của chúng tôi. 
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GIÚP ĐỠ TRÁI ĐẤT 

Chúng tôi, những người Arcturus, cũng như các bạn-những thành viên của Đội Thăng hoa của 

hành tinh, đã cam kết sử dụng sức mạnh của Tình yêu Vô điều kiện để giúp Gaia trong việc thực 

hiện những dự định mang thiên tính của nó -trở thành một hành tinh hòa bình và tình yêu, để 

nó có thể chuyển đổi thành một ngôi sao năm chiều. Các thành viên yêu dấu của Pleiades, 

Sirius, Arcturus, Andromeda và Antares, cũng như Huynh đệ và Tỷ muội của Ánh sáng, Vương 

quốc Thiên thần , các Bậc thầy đã thăng hoa và các thành viên đã thức tỉnh của Trái đất đã liên 

kết với nhau để phối hợp với Gaia thực hiện việc chuyển đổi của nó. 

Hãy nhớ rằng chìa khóa cho sự thăng hoa cá nhân của các bạn là sự an bình nội tâm và tình yêu 

vô điều kiện, đặc biệt là tình yêu với cơ thể vật chất của các bạn. Huyết mạch trần thế của các 

bạn sẽ cho phép các bạn sáng tạo ra hiện thực của các bạn nhờ có suy nghĩ và cảm nhận thấy 

những cảm xúc đáng kinh ngạc của niềm vui và tình yêu. Chúng tôi vui mừng nhắc nhở các bạn 

tại thời điểm này rằng ,những cảm xúc của tình yêu và niềm vui có khả năng nâng nhận thức 

của các bạn lên tần số cao nhất có thể. Cảm giác bất hạnh không phải là phản ứng với tác động 

bên ngoài và / hoặc bên trong , thay vào đó, là một dấu hiệu cho thấy nhận thức của các bạn đã 

rơi vào sự cộng hưởng thấp hơn. 

Khi các bạn vấp phải cảm giác "bất hạnh"như vậy , đồng thời tiếp tục "tăng độ"nhận thức của 

các bạn lên tần số của Linh hồn /cái Tôi của các bạn , các bạn tiếp nhận được kinh nghiệm này là 

một khả năng để tăng trưởng và mở rộng nhận thức. Điều đó diễn ra bởi vì kinh nghiệm xả bỏ 

bản ngã của các bạn, đó chỉ là một thử nghiệm đối với Linh hồn các bạn. Từ quan điểm của Linh 

hồn / cái Tôi đa chiều , mỗi một kinh nghiệm- đó là một khả năng mới để làm trong sạch và yêu 

thương bản thân và hành tinh của mình. Đó là sự kết nối hàng ngày với các cảnh giới cao hơn, 

và với chúng tôi-những người Arcturus- mà sẽ cho phép các bạn hoàn toàn thức tỉnh các Sứ 

mệnh mà các bạn đã chọn khi tình nguyện là một thành viên của phi hành đoàn hạ trần của Đội 

Thăng hoa hành tinh. 

 

Dẫn Kênh : Suzan Caroll 
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Bạn là người mang tới thiên 

đường hạ thế 
 

 

Chúng tôi trở lại với nhiều tin tức hơn nữa. 

Oh ! Hỡi những trẻ em ngọt ngào. Bạn sẽ 

luôn luôn có được nhiều hơn, thậm chí nhiều 

hơn bạn có thể nhận biết được. Chúng tôi 

đang đứng bên cạnh Nhân loại , trong sự 

lộng lẫy của chúng tôi, ngưỡng mộ cách các 

bạn đang bắt đầu mở ra những cánh bướm 

xinh đẹp của bạn. Các bạn đang từ từ xuất 

hiện vào môi trường thật sự của bạn. Môi 

trường mà tất cả các bạn đã mong mỏi từ rất 

lâu để truy cập vào. Kêt quả đạt được không 

chỉ trong cuộc sống này, mà có lợi ích cho 

đến đời đời về sau. 

 

 

Ngay giờ đây, tất cả các bạn, đã sẵn sàng để thực hiện một sự vĩ đại. Đối với những bạn đã thấy 

được sự khôn ngoan trong việc kết nối với môi trường sống mới xuất hiện, và thông qua đó, 

bạn đang thực hiện một công việc thực sự vĩ đại như tất cả chúng tôi đang chứng kiến. Làm 

điều này, bạn sẽ lấy lại được sức mạnh như bạn thực sự là. Bạn sẽ thấy rằng bạn là mạnh mẽ. 

Mỗi bạn đều là một  lực lượng hùng mạnh. Các bạn sẽ cần đến với nhau như là một ban nhạc 

của sự hòa đồng. Bạn là thực sự là anh chị em của Ánh sáng. Các bạn là toàn bộ quang phổ màu 

sắc được chiết xuất ra từ một tia ánh sáng trắng khi nó đi qua lăng kính của nhân loại này. Oh 

bạn là rực rỡ, những sinh mệnh ngọt ngào, nhưng bạn vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng về bản thân. 

Mỗi  bạn như một con bướm đã chui ra khỏi tổ kén và đang sẵn sàng để bay vào bầu trời , 

nhưng vẫn còn bị bao bọc chút ít trong những tàn tích cuối cùng của cái kén cũ. 
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Như trong hình ảnh vòng đời của con bướm, bạn bước vào cái thân xác hiên thời như nằm 

trong cái kén với rất nhiều giới hạn. Bạn đã làm như vậy với đức tin và lòng cam đảm rất lớn . 

Khi bạn Hóa thân lần này trên Trái đất , các bạn không biết chính xác những gì đang chờ đợi. 

Bạn chỉ được biết,  bạn tới đây trong thời gian này, để cung cấp chính  mình, theo cách đầy đủ 

nhất , tham dự vào quá trình này. Quá trình trên Hành tinh vào lúc này dù là kỳ diệu nhưng cũng 

đầu bất trắc. Đó là một quá trình không đoán biết trước được và có nhiều đáng sợ. 

 

Giờ đây, giống như con sâu bướm, bạn cần hoàn toàn rời bỏ hoàn cảnh quen thuộc như là rời 

bỏ cái kén cũ. Để cho những hoàn cảnh hoạt động cũ được tan biến theo cách tự nhiên. Như 

không có báo trước, bạn đang tự lập trình lại bản thân, sau đó làm một cú nhảy vào không gian, 

buông mình vào một môi trường hoàn toàn mới mẻ. Đúng vậy, từ những tế bào bên trong bạn, 

đang âm thầm thay đổi. Đang chuyển đổi từ một con sâu nằm im trong kén , thành một con 

bướm khiêm tốn. Một con bướm lung linh kỳ diệu. Các bạn đang chuyển đổi giống hệt nhau, dù 

cho các bạn đang ở những địa điểm khác nhau. Các bạn đều đã chuẩn bị xong và sẵn sàng để 
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tung cánh bay, chỉ còn chờ đợi một làn gió đến từ Trời để kết hợp các bạn lại với nhau trong 

không gian tự do. Những gì đang là chia cách, cũng là lập trình để đưa các bạn lại với nhau. Bởi 

vậy, đó là tất cả, những người thân yêu, bạn đã cho phép bản thân được chuyển đổi từ bên 

trong cái kén này, bạn đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống của bạn. Bạn 

đã trải qua quá trình này giải thể cái cũ , và bây giờ bạn xuất hiện với một hình hài và tên gọi 

mới, nhưng vẫn luôn bao gồm các phần tử mà đã từng tạo ra bạn. 

Với những người khác, bạn vẫn có thể trông giống như con sâu nằm trong cái kén cũ, ngoại trừ 

họ có thể thấy một chút ánh sáng lung linh xung quanh bạn, một màn mờ ảo của ánh sáng. Chỉ 

một chút khác biệt nhỏ đối với họ. Nhưng với chúng tôi, chúng tôi đang nhìn thấy bạn trong y 

phục hoàn toàn mới của bạn. Vì vậy, chúng tôi chào đón bạn ngày hôm nay, những người thân 

yêu. Giờ đây, các bạn đứng trước mặt chúng tôi, cao lớn, lung linh và rực rỡ tỏa sáng từ bên 

trong. Hãy biết rằng bạn không đơn độc. Thực sự có hàng ngàn hàng triệu con bướm khác đang 

nổi lên tại thời điểm này, ở trên toàn thế giới của bạn. Vì vậy, hãy vui mừng, như chúng ta nói. 

Bạn đã nổi lên từ những chỗ năng nề tăm tối . Bây giờ đây, tất cả các bạn sẽ có thể giang 

rộng  đôi cánh, cùng nhau bay lên, bay cao trên hành tinh xinh đẹp này. Như bạn sẽ làm một lần 

nữa, lan rộng mang lưới của Ánh sáng trong sự hiệp nhất với tất cả những con bướm khác cùng 

một sứ mệnh . 

 

 

Sứ mênh cụ thể là để mang Thiên đường xuống Trái đất một lần nữa. Và bây giờ, Trời đã bắt 

đầu đổ mưa xuống trên tất cả các bạn. Đang xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân 

mới. Đó là dấu hiệu báo trước sự khởi đầu Ấm áp và cũng là báo hiêu kết thúc của cái cũ. Đối 

với các bạn , như là một loài,  đó là dấu hiêu báo trước một cuộc sống mới. Các bạn đã làm thay 

đổi chính mình, các bạn đã thực sự bước ra khỏi những giới hạn , và bước vào nhịp điệu phát 

triển vô cùng rộng lớn. 
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Vì vậy, không cần giữ những nỗi buồn thêm nữa , khi bạn bắt đầu chuyến bay vào bầu trời tự do 

của bạn. Đối với các bạn đã neo đậu Ánh sáng vào thân thể và thông qua tạm trú lâu dài đau 

đớn bên trong cái kén của bạn. Bạn có cách hiệu quả để tách cái kén này, để không cho thân 

xác gim giữ bạn lại trong bóng  tối. Bạn đã không thể và không muốn quay lại sử dụng cái kén 

này như là thủa ban đầu. Vì  bây giờ, bạn đã nhìn thấy ánh sáng và có thể đi ra từ bóng tối. Lực 

lượng của bóng tối không còn áp đảo bạn được nữa. Bóng tối sẽ giảm đi ngay khi bạn xé rách 

màng bọc cuối cùng của cái kén này. Bây giờ đây. Ánh sáng đã bung ra với tất cả sức mạnh của 

nó. 

Một lần nữa, chúng tôi nói lời cảm ơn, và chúng tôi làm như vậy với sự ngưỡng mộ. Không chỉ 

chúng tôi, mà còn từ Tất cả các góc của Sáng tạo. Phần còn lại bây giờ, những người thân yêu, 

hãy từ từ giang nhẹ đôi cánh lần đầu tiên. Đôi cánh của bạn vẫn chưa đạt được sức mạnh đầy 

đủ của chúng . Đôi cánh bạn cần một thời gian để củng cố và trở nên hoàn toàn vững chắc để 

có khả năng mang trọng lượng của bạn. Vì vậy, tự cho mình thêm chút kiên nhẫn. Bạn sẽ có thể 

làm tất cả những điều mà bạn đã mong muốn và hơn thế nữa. Nhưng bạn sẽ chỉ được phép để 

làm điều đó vào đúng thời điểm. Như mọi khi, thời gian là tất cả. Bạn sẽ được hướng dẫn chặt 

chẽ để thông qua tất cả quá trình. Vì vậy, cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa. Chúng tôi sẽ để 

bạn lại trong môi trường mới của bạn , nhưng chúng tôi sẽ trở lại với nhiều thông tin hơn trong 

lần gặp tới đây. 
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Tôn giáo tự nhiên - Tôn giáo 

của Vũ Trụ 

 

Hiện nay trên thế giới xuất hiện một phong trào nhiều người coi mình thuộc thế giới tâm linh 

nhưng không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Nếu bạn không theo bất kỳ một tôn giáo nào và 

bạn lo lắng về quá trình thăng hoa tâm linh của mình thì vẫn có một cách thăng hoa mà không 

cần đến tôn giáo. Thượng đế không phân biệt tôn giáo, máy trời lựa chọn sự thăng lên cũng 

không phân biệt tôn giáo. Có nhiều phương tiện để cùng đi đến đích. Điều quan trọng là kích 

hoạt được tình yêu và ánh sáng trong bạn. Chỉ cần thuận theo dòng chảy tự nhiên của sự tiến 

hóa là bạn có khả năng tự thăng hoa cho chính bản thân mình. 

Sống thuận tự nhiên bao gồm sống hòa hợp với thiên nhiên, hòa mình vào với nước, với gió. 

Hơi thở của gió mang lại cho ta sự mát mẽ, thư giản, nâng cao thanh khí, giảm trượt khí. Mặt 

trời sưởi ấm cơ thể, đốt cháy âm khí và những ô trượt trong cơ thể. Đi chân đất cũng giúp cho 

quá trình quân bình cơ thể diển ra nhanh hơn. 
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Ngoài ra sống thuận tự nhiên còn là quay trở về với bản tính tự nhiên, chân tánh của mình. 

Phẩm tính nhân bản của con người là lòng tốt, là yêu thương, vị tha ( Nhân chi sơ tính bổn 

thiện.) Vì vậy ăn chay là biểu hiện cần thiết của một tấm lòng từ ái, của một linh hồn tâm linh 

thánh thiện. 

Sống thuận tự nhiên còn là sống hòa nhịp với nhịp điệu của thiên nhiên, nghĩa là sống theo thời 

gian tự nhiên. Cùng sống trong dòng thời gian nhưng có người thì làm chủ được thời gian, có 

người thì làm nô lệ. Sống theo nhịp điệu của mặt trời mọc, của hoàng hôn xuống, của bốn mùa, 

mà không phải là nhịp điệu của giờ giấc cơ khí điện tử. Khi sự vận động của đầu óc dừng lại 

chúng ta sẽ bắt gặp một dòng thời gian khác, thời gian phi tuyến tính ( hay không thời ), là thời 

gian của sự bất tận. Đây là con đường để trở về với không gian 5 chiều, với sự bất diệt của linh 

hồn. Vì vậy càng sống chậm chừng nào tốt chừng đó. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng 

thời gian cũng là một sản phẩm của ảo ảnh. 

 

Và sau cùng là phương pháp thiền một cách 

tự nhiên. Tức là biến cả cuộc đời thành một 

cuộc đại thiền định.Bất kỳ khi nào bạn sống 

trong hư không và tĩnh lặng đó chính là thiền, 

thiền mà không thiền, thiền một cách tự 

nhiên. Bởi vì càng đi vào nghĩ ngơi và thư 

giản, hư không và tĩnh lặng thì bạn càng đi 

gần đến với tự tánh của mình. Trong trạng 

thái đó âm dương và ngủ hành trong con 

người bạn tự động vận hành ở mức cực đại. 

Cuối cùng sẽ đạt đến trạng thái thiên nhân 

hợp nhất. 

 

Vì vậy khi sống thuận theo dòng chảy tự 

nhiên của sự tiến hóa thì sự thăng hoa là điều 

không thể tránh khỏi bất kể bạn thuộc thành 

phần tôn giáo nào. Đây chính là tôn giáo tự 

nhiên. 

_“Nguyện cho ánh sáng chiếu sáng khắp thế gian và muôn loài chúng sinh” 

LightWay2012 

ThaiBinh 
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Đấng Tạo Hóa : DỰ ĐOÁN 

CHO 2015 

 
 

Tôi rất vui khi nói chuyện với các bạn về những gì chúng ta đang và sẽ chứng kiến trong năm 

tới, sẽ xẩy ra trên bề mặt Trái đất. Đây là khoảng thời gian lịch sử thú vị cho tất cả các cấp bậc 

tinh thần trong Vũ trụ này. Terra, Gaia yêu quý của các bạn là trung tâm của tất cả. 

 

Trước tiên, cho tôi giải thích tôi là ai. Có một số nhầm lẫn trong cộng đồng các Lightworker và 

người truyền thông điệp về sự thật: Cha và Mẹ Thiên Chúa là ai, về mối quan hệ của tôi với bạn 

và về mối quan hệ giữa bạn với Một, với Nguồn. Tôi sẽ cho bạn biết. Tôi chủ yếu hoạt động ở 

trong hậu trường trong suốt nhiều năm vừa qua. Bởi vì chúng tôi muốn dần giới thiệu cho bạn 

trước tiên đến với các Minh sư đã Thăng lên, Các động vật tiến hóa cao, vương quốc các Thiên 

Thần và các anh chị em Galactic. Mục đích là để bạn có thời gian dần phát triển một kiến thức 

rộng lớn hơn về vị trí của bạn trong dòng chảy cuộc sống vĩ đại có sẵn trong vũ trụ xung quanh 

bạn. 

 

Gần đây bạn đã được giảng dạy bởi các Lightworkers, bao gồm cả kênh thông điệp yêu quý của 

chúng tôi, người đang truyền lời của tôi ngay bây giờ, rằng bạn là Minh sư của chính mình - 

Rằng bạn đang là một phần của quá trình chuyển đổi đang diễn ra, Rằng bạn đang tham dự vào 

Thăng thiên của hành tinh Trái đất. Tôi có một quan tâm rất lớn về hạnh phúc của bạn và về 

tăng trưởng của bạn trong khoảng thời gian này. Bởi vì tôi là một trong những Đấng Tạo Hóa 

của vũ trụ mà đã được gọi là Nebadiah, Một vũ trụ rộng lớn đang chứa tất cả. 
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Trong vũ trụ của bạn, có nhiều thiên hà và các hệ thống ngôi sao, đã được tạo ra bởi tôi và bởi 

Twin của tôi, Omara. Đồng sáng tạo với chúng tôi là các Minh Sư Vĩ Đại, họ cũng là những Đấng 

Sáng tạo trong phạm vi của họ. Ví dụ, Ra và Isis (còn gọi là Alcyone và Mẹ Sekhmet) là những 

Đấng sáng tạo của thiên hà Milky Way của bạn. Tất nhiên là với sự hợp tác và hỗ trợ của tôi. 

Chúng tôi và các Đại Minh sư có mối quan hệ rất yêu thương và gần gũi. Cũng bởi vì, họ là con 

cái đã trưởng thành và là một phần Linh hồn của chính tôi. Đôi khi họ đóng vai trò của Mẹ và 

Cha Thiên Chúa để nói chuyện với bạn. Đương nhiên là với với sự chấp thuận hoàn toàn của tôi 

- Họ đại diện cho tiếng nói của Thiên Chúa để nói chuyện với các bạn. 

 

Việc tạo ra các linh hồn, cũng như tạo ra các thiên hà, việc sáng tạo ra Nhân loại, cũng như tạo 

dựng nên hành tinh xinh đẹp Gaia này, đã mô tả phần nào công việc của chúng tôi. Trong các 

cõi giới cao, Tôi được biết đến và được gọi bằng cái tên là Ohara. Thú vị phải không bạn ? Đó 

cũng như là một cách gọi tên, một kiểu nickname trong thế giới của mạng máy tính. Tôi không 

phải Đấng Tạo hóa Nguyên thủy và Tối cao. Tôi chỉ là Đấng Tạo hóa ra Vũ trụ này thôi. Có nhiều 

vũ trụ khác nữa, nhưng chúng tôi là một trong những Đấng Sáng tạo của một Vũ trụ lâu đời 

nhất. Tôi cũng chỉ là một đứa con của Nguồn. Cũng như tất cả chúng ta đều là con cái của 

Nguồn, là con cái của Đấng Tạo Hóa Nguyên Thủy Vĩ Đại Tối Cao, và là Cha của tất cả chúng ta. 

Sau đây chúng ta sẽ nói chuyện về tầm nhìn vào tương lai gần, trong dòng thời gian hiện tại mà 

bạn đang sống. 

 

Bây giờ tôi sẽ cung cấp cho bạn một số dự đoán về những gì có khả năng nhìn thấy trên hành 

tinh của bạn trong năm tới. Nhưng tôi muốn bao gồm cả những nguyên nhân trong những dự 

đoán, và bạn có thể sẽ đọc tất cả những điều này trước năm nay kết thúc. Sự thay đổi đáng kể 

đầu tiên trong phong cách sống trên trái đất, sẽ bắt đầu vào tháng Mười năm 2014 và sẽ tiếp 

tục thay đổi nhanh chóng để cải cách tất cả các lĩnh vực tổ chức xã hội, chính trị, giáo dục, y tế, 

khoa học hiện hành. 

 

Giai đoạn chuyển đổi đầu tiên sẽ liên quan đến sự ra đời của các Quỹ thịnh vương Mới nhiều tỷ 

đô la của Minh Sư St Germain. Số tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ chiến 

tranh cho tất cả các quốc gia trên hành tinh. Điều này sẽ tháo gỡ thế kẹt về tài chính, loại bỏ các 

gánh nặng tâm lý về các khoản vay nợ khổng lồ bởi các cuộc chiến, dẫn tới xóa bỏ các khoản 

thu lợi từ việc gây chiến tranh và bán vũ khí. 

 

Giai đoạn tiếp theo, với sự giúp đỡ từ các Quỹ Thình vượng Mới, sẽ giúp đỡ để trả toàn bộ nợ 

quốc gia của nước Mỹ. Cục thuế vụ liên bang IRS sẽ không còn cần thiết nữa và sẽ bị giải thể. 

Cục Dự trữ Liên bang FED sẽ bị tháo dỡ ra khỏi nước Mỹ và bán cho người Trung Quốc. Vì vậy 

tất cả các hệ thống kinh tế và pháp lý trong tương lai gần sẽ phát triển một cách tự nhiên và 

được gọi là hệ thống kinh tế mới NESARA. 

 

Tôi sẽ không dành nhiều thời gian để mô tả chi tiết những gì NESARA sẽ thực hiện, bởi vì bạn 

có thể tìm hiểu về NESARA trên nhiều trang web. Tôi đề nghị bạn tìm hiểu về lịch sử phát triển 

của hệ thống mới này, và tác động của nó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ như thế nào, trong phạm vi 

nước Mỹ và sau đó trên khắp hành tinh. Gần hai trăm quốc gia đã ký kết đồng ý thông qua việc 

hình thành và vận hành các hệ thống mới này vào giữa tháng Mười vừa qua. 
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Khi quá trình chuyển đổi từng bước được thực hiện, nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi sự sụp đổ 

nhanh chóng của các Tổng công ty ở Mỹ và Hệ thống luật Pháp có nhân quyền, nhân ái thực sự 

sẽ xuất hiện như là có phép lạ. Tất nhiên, những sự kiện này đã được chuẩn bị từ nhiều năm 

trước đây ở đằng sau hậu trường. Cách nhóm làm việc chuyên môn, các Minh sư của Ánh sáng, 

các Lightworkers tiên phong đã chăm chỉ tích cực làm việc âm thầm trong nhiều năm qua. 

Thành quả việc làm của họ sẽ biểu hiện tất cả trong những tháng tới. Bạn có những người anh 

hùng đang sống chung trong các anh em, những người thân mến, và danh tính của họ khi được 

công bố sẽ làm bạn ngạc nhiên và hài lòng. 

 

Giai đoạn tiếp theo, với sự giúp đỡ từ các Quỹ Thình vượng Mới, sẽ giúp đỡ để trả toàn bộ nợ 

quốc gia của nước Mỹ. Cục thuế vụ liên bang IRS sẽ không còn cần thiết nữa và sẽ bị giải thể. 

Cục Dự trữ Liên bang FED sẽ bị tháo dỡ ra khỏi nước Mỹ và bán cho người Trung Quốc. Vì vậy 

tất cả các hệ thống kinh tế và pháp lý trong tương lai gần sẽ phát triển một cách tự nhiên và 

được gọi là hệ thống kinh tế mới NESARA. 

 

Tôi sẽ không dành nhiều thời gian để mô tả chi tiết những gì NESARA sẽ thực hiện, bởi vì bạn 

có thể tìm hiểu về NESARA trên nhiều trang web. Tôi đề nghị bạn tìm hiểu về lịch sử phát triển 

của hệ thống mới này, và tác động của nó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ như thế nào, trong phạm vi 

nước Mỹ và sau đó trên khắp hành tinh. Gần hai trăm quốc gia đã ký kết đồng ý thông qua việc 

hình thành và vận hành các hệ thống mới này vào giữa tháng Mười vừa qua. 

 

Khi quá trình chuyển đổi từng bước được thực hiện, nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi sự sụp đổ 

nhanh chóng của các Tổng công ty ở Mỹ và Hệ thống luật Pháp có nhân quyền, nhân ái thực sự 

sẽ xuất hiện như là có phép lạ. Tất nhiên, những sự kiện này đã được chuẩn bị từ nhiều năm 

trước đây ở đằng sau hậu trường. Cách nhóm làm việc chuyên môn, các Minh sư của Ánh sáng, 

các Lightworkers tiên phong đã chăm chỉ tích cực làm việc âm thầm trong nhiều năm qua. 

Thành quả việc làm của họ sẽ biểu hiện tất cả trong những tháng tới. Bạn có những người anh 

hùng đang sống chung trong các anh em, những người thân mến, và danh tính của họ khi được 

công bố sẽ làm bạn ngạc nhiên và hài lòng. 

 

Các khoản tiền khổng lồ từ Quỹ thịnh vượng St Germain cũng sẽ thanh toán hết các khoản nợ 

cá nhân, bao gồm nợ thẻ tín dụng, thế chấp, vay mua xe và vay học đại học... Sẽ giải  phóng tất 

cả các cá nhân khỏi ách nợ nần mà đã bắt phần lớn nhân loại trong vòng nô lệ của Nợ. Tất cả 

mọi người đều được hưởng lợi từ các gói thịnh vượng. Các hacker tài năng của chúng tôi (cười) 

đã xác định được tất cả các số tài khoản và tên của tất cả các tài khoản ngân hàng trên thế giới 

và sẽ tài trợ cho tất cả mọi người. Những ngôi làng xa xôi và dân bản địa cũng sẽ được giúp đỡ 

bằng những cách đặc biệt, để đáp ứng mọi cung cấp cho nhu cầu của người dân. 

 

Sự thịnh vượng sẽ lan khắp hành tinh như một làn sóng ấm áp. Ở các khu vực nghèo đói hiện 

nay trên thế giới, mức sống sẽ được nâng lên, bằng cách cung cấp nước sạch, thực phẩm và chỗ 

ở đàng hoàng cho người nghèo. Người dân từ tất cả các tầng lớp xã hội cũng sẽ tham gia vào 

những hoạt đông thay đổi mức sống này. Nhiều người sẽ cống hiến năng lượng hoạt động bản 

thân và thời gian của họ vào việc giúp đỡ đồng loại của mình. Họ làm điều này chỉ vì lòng nhân 
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từ và bởi vì họ có thể. Các tài sản cá nhân vừa mới nhận được bởi sự cải cách tiền tệ, sẽ được sử 

dụng hào phóng theo những cách sáng tạo và độc đáo để xây dựng một xã hôi mới, hình thành 

một lối sống mới thịnh vượng. Tất cả những điều này dẫn đến một sự gia tăng đáng kể cảm 

giác Hạnh phúc, mở rộng thêm niềm tin và tình bạn thân thiết trên toàn bộ Hành tinh này. 

 

 
 

Cái gọi là đại dịch Ebola sẽ được ngăn chặn bằng việc sử dụng hai pháp điều trị đơn giản và 

hiệu quả. Một là sử dụng nano bạc. Phương pháp này được phát triển bởi Tiến sĩ Rima Laibow 

và MMS. Hai là sử dụng dung dịch Chlorine dioxide được phát triển bởi Jim Humble. Cả hai đều 

là phương pháp điều trị chống vi khuẩn hiệu quả. Đồng thời hai phương pháp này cũng sẽ loại 

bỏ nhiều căn bệnh nhiễm khuẩn khác đang hoành hành tại Mỹ. Hai cách điều trị này đã được 

cấp bằng sáng chế và được giới y khoa công nhận . 

 

Cái gọi là Đại dich Ebola là một sự phóng đại mối nguy hiểm và xuyên tạc sự thật. Đây là cách 

quen thuôc tạo ra " thảm họa " giả mạo của các thế lực đen tối, nhằm khôi phục lại quyền lực 

của họ dựa trên nỗi sợ hãi của công chúng. Dựa vào những " thảm họa " do chính họ tạo ra, các 

nhà cầm quyền đen tối muốn ban bố thêm nhiều điều luật để hạn chế quyền tự do cá nhân. Kế 

hoạch đen tối cũ rích này sẽ không thành công, vì tất cả các bạn đang thức tỉnh và bắt đầu nhận 

ra những thủ đoạn nham hiểm của họ. Đồng thời những nhà nghiên cứu y học chân chính sẽ 

cung cấp các phương pháp điều trị hiệu quả và được nhân rộng rất nhanh bởi mạng thông tin 

internet của các bạn. 

 

Một "mối đe dọa toàn cầu" thứ hai là nhóm cự đoan giết người mang tên ISIS (tên này được 

thiết kế để gây phản cảm với Minh Sư Isis thân yêu của chúng tôi) cũng sẽ được ngừng lại. 

Nhóm này không phải là một nhóm tôn giáo cực đoan. Đây là một âm mưu giả mạo được dàn 

dựng và tài trợ bởi CIA của Mỹ, Mossad của Israel và có sự tham dự của vài phe phái tình báo 

khác. 
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Thái độ tôn giáo cuồng nhiệt của một số nhóm chỉ là một sản phẩm của kỹ thuật tẩy não tinh vi, 

kết hợp với việc đào tạo bắt buộc các sát thủ. Các cơ quan tình báo đã tìm kiếm những người 

thất nghiệp, chiêu mộ những đàn ông trẻ tuyệt vọng vì không có việc làm. Những thanh niên 

ngây thơ bị lừa dối tham dự vào hàng ngũ lính đánh thuê. Họ được lời hứa trả lương cao và hứa 

được phong thưởng. Nhưng khi nguồn tiền tài trợ cho các nhóm này bị đóng lại, ( Nguyên nhân 

là  sự sụp đổ của Cục Dự trữ Liên bang và xóa bỏ các tập đoàn Ngân hàng) thì cách nhóm "nổi 

loạn" giả mạo sẽ tan rã rất nhanh chóng. Những người tạo dựng nên phong trào giả mạo này sẽ 

bị bắt giữ và truy tố với tội danh chống lại loài người. 

 

Trong sáu tháng đầu năm sau bạn sẽ thấy những thay đổi lớn trong phương pháp canh tác 

nông nghiệp và trong việc  sản xuất và tiêu thụ lương thực thực phẩm. Rất nhiều người chuyển 

đổi nhanh chóng từ một chế độ ăn thịt, đạm động vật sang chế độ ăn dùng rau hữu cơ và trái 

cây. Các công ty giống cây trồng biến đổi gien kiêu ngạo sẽ phá sản do người dân trên toàn cầu 

từ chối sử dụng sản phẩm của họ. Các trang trại gia đình sẽ hồi sinh và sẽ là nguồn cung cấp 

chính yếu cho nhu cầu tiêu dùng của người dân quanh vùng. Kiến thức khoa học đúng đắn và 

sự cải cách giáo dục sẽ giúp cho nông dân có đầy đủ kiến thức để " canh tác hữu cơ." 

 

Tất cả những cải tiến trên, sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự phát triển của công nghệ năng 

lượng miễn phí. Công nghệ này là có sẵn, không cần phải phát minh hay sáng chế gì thêm, chỉ 

cần mang ra áp dụng cho đại trà. Các thiết bị năng lượng miễn phí là sẵn sàng để thích nghi cho 

từng hộ gia đình,  cũng như sẵn sàng cung cấp điện cho những tòa nhà chọc trời cần công suất 

lớn. Bản thân công nghệ  năng lượng miễn phí đã được sử dụng lâu đời trong toàn bộ vũ trụ và 

trong xã hội của bạn. Rất nhiều thiết bị này đang hoạt động trong vòng bí mật của chính phủ, 

nhưng lại ngoài tầm nhận thức của hầu hết người dân. Công nghệ năng lượng miễn phí là có 

sẵn và phổ biến trong toàn bộ thiên hà này, nhưng đã bị che giấu trên hành tinh của bạn, nhằm 

giữ công chúng trong sự thiếu đói và phục thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch độc hại. 

Trong tương lai gần, công nghệ này sẽ được phổ biến công khai vì lợi ích chung của nhân loại. 

 

Vì vậy, bạn sẽ thấy, những người thân mến, thế giới bạn sẽ sống trong một năm tới sẽ thay đổi 

rất nhanh chóng. Mọi thứ sẽ chuyển đổi tốt lên nhanh hơn cả giấc mơ. Bạn đã đóng góp cho 

điều đó, bằng cách nâng cao rung động của bản thân và bằng cách tích cực tham dự vào quá 

trình chuyển đổi Thăng thiên của riêng bạn. Bạn đã có nhiều đóng góp quý báu và âm thầm, 

Thậm chí đóng góp ngay cả khi ý thức của bạn không biết. Địa mẫu Gaia yêu quý đang nhẹ 

nhàng cùng bạn chuyển đổi vào kích thước cao hơn. Mẹ Gaia ngày càng được chữa lành và tăng 

trưởng, để rồi sẽ trở thành Thiên đường nguyên sơ tại thế cho nhiều loài đang sống ở đây, đúng 

như là mục đích mà các Đấng Tạo Hóa đã mong muốn khi tạo dựng Thiên đường này. 

 

Và bây giờ tôi sẽ chuyển buổi thảo luận này cho Ý thức của Nguồn, Người là nền tảng, là Nguồn 

gốc và cũng là Sự Thống nhất của mọi điều. Người tới để trao vinh dự, cũng như đem tin tức 

chiến thắng cho bạn, cho những đứa con yêu quý của Người. 
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Dự đoán cho năm 2015 từ Nguồn : 

 

Cảm ơn Ohara thân yêu. Vâng, Tôi là Nguồn, là Ý thức tạo dựng nên tất cả trong vũ trụ này. 

Tôi  đang ở đây để nói chuyện với các bạn, với những con cái yêu dấu của chúng ta về Hành 

tinh Trái đất. Tôi nói chuyện về những sự thay đổi trọng xảy ra trên hành tinh của bạn. Bạn, 

những đứa con yêu quý của Tôi, Các bạn đã công nhận từ lâu nếp nghĩ là các bạn là đơn độc 

một mình trong vũ trụ. Bây giờ đây, là thời điểm để học và nhận biết một sự thật có rất nhiều 

nhóm sinh mệnh khác nữa đang ở xung quanh bạn và các dạng sống luôn đầy ắp vũ trụ. Bạn 

đang học được cách lắng nghe tiếng nói từ trong nội tâm của bạn. Bạn cũng đang nhìn thấy 

những cử chỉ yêu thương của các loài thú biển. Họ là những sinh vật thân thương đã chăm sóc 
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cho thế giới của bạn trong thời gian rất dài. Cũng ngay bây giờ đây, bạn đang cảm thấy một 

cảm giác kết nối và mong muốn cùng sống với nhau trong một cộng đồng. Điều này đang diễn 

ra trên khắp hành tinh, như trước đây chưa bao giờ có. 

 

Sự khác biệt và chia cắt ngăn cản sự lan truyền các rung động cao từ Nguồn. Sự kết nối và hòa 

điệu sẽ giúp bạn nâng cao rung động. Hãy kết nối với Tôi. Hãy hòa cùng Tôi. Hãy trở về Nguồn 

gốc Nguyên thủy của bạn, Hãy trở về với Tôi. Tôi sẽ bao bọc bạn trong Năng lượng Ánh sáng, 

để nâng bạn ra khỏi chiều kích thứ 3 nặng nề, để tạo mới cho bạn các cơ quan tinh thể, để xây 

dựng các cơ thể Ánh sáng mới. Cơ thể Ánh sáng mới sẽ cho phép bạn để phát triển mạnh trong 

các không gian cao hơn. 

 

Chúng tôi gửi cho bạn những rung động tình yêu với Niềm vui lớn tinh khiết và Hỷ lạc nội tâm. 

Hãy lắng nghe phản ứng cá nhân của bạn với dòng năng lượng mới tới này. Một số bạn đang 

phàn nàn và rơi vào bối rối khi thấy bộ não của bạn đang có những hoạt đông nhộn nhịp khác 

thường với những rung động cao. Những người khác thì đã làm quen, thì nhún vai chấp nhận và 

chuyển sang thiền định hay các thực hành tâm linh, để tìm kiếm những cảm giác thăng hoa mới, 

để suy ngẫm và để hấp thụ. Làm quen, hấp thụ và chuyển đổi bản thân đi cùng với các làn sóng 

năng lượng mới tới là điều rất cần thiết, là thực hành tâm linh rất tốt. Bởi vì đó là thói quen nền 

tảng rất cần thiết trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này. Những thực hành thành công với 

các dòng năng lượng mới, sẽ giúp bạn giữ được bình an và tiếp tục phát triển vào năm mới. 

Gaia yêu quý của bạn, trong năm tới sẽ đón nhận thêm nhiều làn sóng năng lượng rung động 

cao hơn nưa, mạnh mẽ hơn nữa, để cô nâng bản thân đi vào cõi giới cao. 

 

Năm tới sẽ là những cuộc phiêu lưu mới, có thêm bạn bè mới, kỳ vọng mở rộng. Năm tới là phát 

triển phong cách hành động bên ngoài và thay đổi kinh nghiệm bên trong của bạn. Các bạn 

thường nghĩ rằng bạn khai mở như bông hoa sen nở ra. Đúng vậy, các bạn sẽ phát triển theo 

những cách mới và thú vị. Bạn đang học để làm chủ của mọi suy nghĩ, cảm giác và hành động. 

Để rồi tiến sâu vào tiềm thức của chính bạn, để khám phá tất cả những bí mật, cải tạo tất cả các 

góc tối của tâm hồn, và để phát triển các khả năng tiền ẩn bên trong. Tôi rất vui mừng khi thấy 

các bạn làm như vậy. 

 

Năm tới sẽ mang lại một cấp độ mới trong tâm trí và trái tim của nhân loại. Bạn sẽ tìm hiểu ý 

nghĩa thực sự của sự tha thứ và Tình yêu vô điều kiện. Hầu hết các bạn đã áp dụng những hiểu 

biết và hành động theo cách cũ. Bạn thường bắt buộc bản thân chấp nhận những điều bạn 

không thích hoặc bạn đồng ý với những điều làm bạn đau đớn, bởi vì bạn không muốn phản 

đối hay là để tránh bị "phán xét" hay là chỉ là để vừa lòng người khác. Vâng! Những người yêu 

quý, bây giờ bạn đã sẵn sàng cho một cấp độ mới của sự sáng suốt, Khi đó bạn có thể giữ vững 

các nguyên tắc yêu thương bản thân, không tự làm tổn hại bản thân của bạn, trong khi vẫn có 

thể dành yêu thương đầy đủ nhất cho cuộc sống xung quanh. 

 

Khi không còn chấp nhận những khổ và đau khó chịu đi vào cuộc sống, bạn sẽ nâng cao được 

rung động của bản thân. Đồng thời, bạn cũng mời gọi những người khác, cùng tham gia vào sự 

rung động cao hơn đó. Yêu thương vô điều kiện không có nghĩa là bạn chấp nhận vô điều kiện 

những hành vi phá hoại hay thường xuyên tha thứ cho những hành động vô nghĩa. Yêu thương 
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vô điều kiện có nghĩa là bạn biết rõ bạn là khác biệt, đồng thời bạn không tham gia vào việc 

phá hủy chính mình. Yêu thương vô điều kiện không phải là đồng lõa với tất cả mọi điều xấu tốt 

hoặc là nạn nhân của ai đó, mà đó là cách thức yêu thương tích cực. Yêu thương vô điều kiện 

đúng đắn là khi bạn gửi cho các dòng năng lượng yêu thương xuất phát từ Trái tim cho người 

khác, mà bạn không hề tự phản bội bản thân và bạn vẫn luôn an toàn. 

 

 
 

Tôi không yêu cầu bạn, Hỡi những người con trai con gái yêu dấu của tôi, một sự hy sinh bản 

thân cho sự nhân danh tình yêu mờ ảo nào đó. Đó là sự hy sinh mù quáng. Đó là yêu thương sai 

lầm. Không bao giờ tôi yêu cầu bạn duy trì một mối quan hệ mà làm cho bạn đau đớn hay đau 

khổ. Đó không phải là cách của tôi dành cho con cái của Tôi. Tất cả các cuộc chiến tranh và tất 

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://1.bp.blogspot.com/-IIWD1Ik4b7A/VEzeRWCbxMI/AAAAAAAAChw/r-fJuM6HDJA/s1600/HealingHeart2J.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
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cả những điều khó chịu trên hành tinh này đều là kết quả của những Ý thức đen tối. Những đau 

khổ của Gaia và của nhân loại đã đang phải gánh chịu đều là hâu quả của việc kiểm soát về tâm 

lý, thể chất và kinh tế trong hàng ngàn năm qua, của các thế lực đen tối. Nhưng thời kỳ đen tối, 

đau khổ đã qua rồi. 

 

Tất cả mọi hợp đồng ràng buộc bạn phải sống trong bóng tối nặng nề và khó chịu đã kết thúc. 

Mọi sợi dây ràng buộc vào nghiệp quả đã chấm dứt.  Không còn nghiệp, không cón ràng buộc 

vào đời sống quá khứ, không có thỏa thuận bắt buộc phải làm gì trong cuộc đời này, ở đây. 

Không còn bất kỳ đòi nào phải chấp nhận sự đau khổ hoặc tổn thương nào. 

 

Các Hướng dẫn Tâm linh và các Thiên thần hộ mệnh của bạn đang làm việc chăm chỉ để chăm 

sóc bạn và để đảm bảo rằng không có những khó khăn vô lý hiện ra trong cuộc đời của bạn, 

ngay từ bây giờ. Chỉ còn những thử thách, những thách thức nhẹ nhàng phục vụ cho việc học 

tập và phát triển của riêng bạn thì được phép đi vào cuộc sống của bạn. Điều này có nghĩa rằng: 

bất kỳ khó khăn mà bạn gặp phải trong cuộc sống, trong năm tới, là được thiết kế để phục vụ 

cho việc phát triển của riêng bạn, để giúp bạn bật ra các khả còn tiềm ẩn, và để giúp bạn giải 

quyết một vài bế tắc còn sót lại. Thiên Tính Bản Tâm của bạn đang làm việc với các Hướng đạo 

Tâm linh để cung cấp những bài học sắp tới cho bạn. Những bài học nhẹ nhàng và hiệu quả 

nhất có thể. 

 

Những cuộc phiêu lưu ở đây, trên Trái đất này, mà bạn đã chọn, là để chuyển đổi bản thân lên 

một mức rung động cao hơn ngay trong một đời người - là chưa từng có trong lịch sử của vũ 

trụ này, và kể cả ở trong vũ trụ khác. Sananda yêu thương của bạn, cùng với rất nhiều Minh sư 

khác, đã từng bước chuẩn bị cho bạn sự chuyển đổi tuyệt vời này. 

 

Chúng tôi đang cung cấp cho bạn tất cả mọi hỗ trợ  tốt nhất có thể, ngay bây giờ. Nhưng bạn 

vẫn còn phải tự làm lấy nhiều việc cho bản thân. Bạn cần thám hiểm nội tâm, tìm ra và thanh lọc 

các niềm tin sai lầm, tịnh hóa các khối năng lượng tối đã ăn sâu vào tận bên trong bản thể của 

bạn. Ohara đã gọi quá trình đó là giải thoát khỏi bóng tối ăn sâu vào con người bạn. Bóng tối 

đó không phải là bản chất của bạn, nhưng đã được cấy ghép vào bạn bởi những thế lực đen tối. 

 

Bạn thấy đấy, 2015 sẽ là Năm Khải Huyền về mọi mặt. Nhưng có một tiết lộ chung cho mọi 

người là mối quan hệ giữa bạn và Thiên Tính bản tâm của bạn, tiết lộ về mối quan hệ giữa bạn 

và tôi. Chúng ta là Một. Bạn là Tôi, và tôi là Tình yêu Tinh khiết. Đó là số phận đích thực của bạn. 

Đó là điều bạn đang phát triển và đạt tới mõi ngày. Mục tiêu của bạn khi sống ở Trần gian này 

là để đạt được Tình Yêu tinh khiết ngay khi còn ở trong Thân xác và sống với Tình Yêu đó, trong 

mỗi thời điểm, qua mỗi ngày. 

 

Tôi ôm Em, tôi thở hơi thở của cuộc sống vào con người Em. Em là một phần yêu dấu của chính 

tôi, và tôi là Em. Chúng ta đã, sẽ không bao giờ rời xa. Tôi sẽ hiện thân là Tình yêu ở lại trong Em 

mọi lúc mọi nơi, cho dù Em đang đi đâu hay đang làm gì , Tôi vẫn luôn là Em, ở trong Em và Tỏa 

sáng. Tôi hoan nghênh Tình yêu của Em dành cho Tôi, dù đang trong ảo tưởng rằng chúng ta là 

2 thực thể riêng biệt. Ngay cả khi Em quên tôi hoặc bỏ qua sự hiện diện của tôi, tôi tiếp tục yêu 

Em mãi mãi. 
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Trải nghiệm thú vị của chúng ta khi tái thống nhất hòa hợp lại với nhau, chỉ phụ thuộc vào sự 

chấp nhận của Em về Tình yêu tinh khiết của chúng ta. Ta luôn sẵn có bên Em, Tôi luôn ở đây 

chờ đón Em Yêu thương quay về.  Hãy đến với tôi, yêu mến nhất, và chúng ta sẽ đắm mình 

trong ánh sáng vô tận cùng với nhau. Chúng ta là Một. Bây giờ và Mãi Mãi . 

 

Tôi là của Em, Cùng Là Tình Yêu Tinh Khiết . 

 

Nguồn : Zoom2012.blogspot.com 

------------------- 

Thông điệp tiếng anh xem tại địa chỉ : http://lightworkers.org/channeling/206008/prime-

creator-and-one-predictions-2015 
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Bản chất của việc chữa lành 

cho người khác 
 

 

AA Raphael: Bản chất của chữa lành. 

 

Bài giảng của Tổng lãnh thiên thần 

Raphael 

 

Thông qua Sharon Taphorn 

Ngày 28 tháng 4 năm 2014 

 

 

Chúng ta hãy nói về bản chất thực sự của sự chữa lành trong tất cả các khía cạnh. Hãy mở lòng 

và mở rộng ý tưởng của bạn tới các khái niệm rộng hơn, với tình yêu thương trong việc chữa 

bệnh. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc cảm ơn các thầy thuốc, thầy chữa đã và đang làm việc 

chăm chỉ có trên tất cả các phương thức khác nhau  của chữa lành. Đặc biệt cám ơn những thầy 

chữa đang liên tục tìm kiếm những cách thức chữa trị mới, tốt hơn cho Nhân loại. Đó không 

phải là một con đường dễ dàng cho người Thầy chữa, nhưng lại rất cần thiết cho mỗi người 

trong các bạn trên quá trình thành lọc và chuyển đổi như hiện nay. 

 

Tình Yêu  thương thật sự là quan trọng  khi bạn tham dự vào quá trình chữa lành. Yêu thương 

phải tự nhiên, không gò ép, không vì mục đích nào hết. Đó là Yêu thương vô điều kiện, hồn 

nhiên đơn thuần, không có bóng dáng của tự ngã. Chỉ khi nào bạn đạt tới cấp độ yêu thương 

như thế, bạn mới có thể ra khỏi bản ngã cá nhân và bắt đầu bước vào con đường chữa trị cho 

Tha nhân. Chỉ khi đó bạn mới có thể cung cấp năng lượng cần thiết cho những người cần để 

chữa lành một cách đúng đắn và có hiệu quả. 

 

Các thầy chữa là những người tạo ra năng lượng để chữa lành. Thầy chữa không thực sự làm 

lành bệnh, mặc dù thầy  chữa là một khía cạnh quan trọng nhất của quá trình đó. Trong quá 

trình chữa trị , các Thầy chữa quyết định những gì sẽ và đang được cung cấp. Đồng thời, Thầy 

chữa luôn phải chấp nhận, đón nhận mọi phản hồi năng lượng từ người bệnh như là một món 
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quà trong quá trình điều trị. Thầy chữa tự cân bằng bản thân  và giúp người thân tái lập lại cân 

bằng, đó là quá trình chữa lành đúng đắn. Thầy chữa cần thực hiện nhiều bước cần thiết để tạo 

ra sự cân bằng đó,  cho họ và cho bệnh nhân và cả cho môi trường xung quanh. 

 

Ngừng chịu trách nhiệm thay cho các khách hàng của bạn trong quá trình chữa bệnh. Cho ra 

năng lượng yêu thương vô điều kiện là điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm. Bạn không cần và 

không thể làm thay người bệnh điều gì hết. Điều bạn có thể làm là chỉ cho họ con đường đi tới 

trạng thái sức khỏe toàn mãn, bạn sẽ giúp họ tìm thấy sự cân bằng trong thể chất và Tâm thần. 

Bạn là người hướng dẫn cho họ chuyển vào một phong cách sống tốt lành hơn, mà sẽ tạo ra 

sức khỏe toàn diện. 

 

Chữa lành, không phải là để bạn bước vào cuộc hành trình của người bệnh. Bạn cũng không 

phải giải quyết dùm các vấn đề của người bệnh . Không để cho bản thân dính mắc vào các vấn 

đề của người bệnh, không để cho bản thân chìm đắm trong các năng lượng mất cân bằng hay 

bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc tiêu cực của người khác. Bạn cần tịnh hóa bản thân, thanh lọc 

năng lượng cho bản thân thường xuyên trong suốt cả ngày, sau mỗi lần chữa bệnh cũng như 

vào cuối ngày của bạn. Điều này là rất quan trọng cho sức khỏe của bạn. Bởi vì, bạn cũng như 

các Thầy chữa khác, rất nhạy cảm với năng lượng xung quanh, mà môi trường chữa trị thì có rất 

nhiều năng lượng bất thường và tiêu cực. 

 

 

Đừng xem cái chết như một sự thất bại. Bạn 

nên biết rằng tất cả chỉ là năng lượng và cái 

chết chỉ là một sự chuyển đổi từ một trạng 

thái sống như bạn đang sống sang một trạng 

thái tồn tại khác mà thôi. Cũng như bạn làm 

việc chuyển đổi các trạng thái Năng lượng 

trong việc chữa bệnh. Cuộc sống của Linh 

hồn cũng được chuyển đổi qua nhiều trạng 

thái. 

 

 

 

Đúng như vậy, trong trường hợp bạn cùng tất cả bạn bè tu tập lại với nhau để cầu nguyện và 

gửi năng lượng chữa lành cho một người sắp chấm dứt cuộc sống trần gian của họ, dù các bạn 

cầu nguyện nhiệt thành tới bao nhiêu, người bạn đó vẫn ra đi khỏi cõi trần, thì lần cầu nguyện 

đó của các bạn  không hề thất bại. Quá trình chuyển đổi của người ra đi tới cõi giới tâm linh với 

sự hỗ trợ cầu nguyện của các bạn, là một chuyến đi thành công trong năng lượng Yêu thương. 

Đó thực sự là Tình thương yêu tinh khiết xuyên cõi giới. Đó là sự chữa lành tốt nhất mà bạn có 

thể cung cấp cho bạn bè lúc lâm chung. 
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 Chữa lành thực sự là một quá trình Yêu thương , trong đó Thầy chữa hỗ trợ cho người bệnh 

thực hiện bất cứ điều gì họ đang lựa chọn cho mình, để tái cân bằng lại năng lượng và cân bằng 

lại trong cuộc sống của người bệnh. Gửi Năng lượng Yêu thương và nói cho họ biết tất cả về 

quá trình tự cân bằng, tự chữa trị của họ. Bênh tật là biểu hiện của mất cân bằng Năng lượng. 

Bệnh tật cũng là báo hiệu cho Người đó biết rằng họ đã đi sai Nhiệm vụ cuộc đời, họ đã đi ra 

khỏi bản chất trong cuộc sống của của họ. Bản chất của chữa lành là Yêu thương và hỗ trợ cho 

linh hồn đó thực hiện Nhiệm vụ cuộc đời của họ. Chỉ khi đó, Năng lượng mới thực sự tuôn chảy 

điều hòa, chỉ khi đó mới thực sự tái cân bằng lại các hệ thống Năng lượng cá nhân của họ 

 

Thầy chữa cần tìm ra và đồng ý và trợ giúp cho Linh hồn thực hiện những quyết định cần thiết. 

Một số linh hồn mong muốn được tiếp tục thực hiện cuộc hành trình trần thế của họ. Nhưng có 

một số Linh hồn đã mệt mỏi và họ đã sẵn sàng để đi vào trạng thái tiếp theo của sự phát triển 

Linh hồn. Thời gian đã tới và họ cần về nhà với Đấng Tạo Hóa. Người thầy chữa đúng đắn phải 

hiểu được quá trình này. Tầm nhìn của Thầy chữa cần vượt ra khỏi một kiếp sống Trần gian duy 

nhất. Chỉ có như vậy, Bạn mới thực hiện được Bản chất của việc Chữa Lành. 

 

 

 

Làm việc mà không mong đợi kết quả. Làm 

theo khả năng và theo sự thôi thúc của Tình 

yêu thương chân thành từ Trái tim của người 

Thầy chữa, rồi phó thác kết quả cho Đấng 

Tạo hóa, đó là một trong những chìa khóa đi 

tới Thành công của Chữa Lành. Không bị dính 

mắc vào kết quả của quá trình Chữa Lành, đó 

không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho 

một Thầy chữa. Bởi vì bạn có thể cảm nhận 

sâu sắc điều gì sắp xẩy ra. Đôi khi điều đó 

không phù hợp với mong muốn cá nhân của 

bạn. Bởi vậy, bạn phải học để bước trở lại, 

không can thiệp quá sâu vào tiến trình của 

người bệnh. Điều bạn cần làm là Yêu thương 

hết mình, làm tròn trách nhiệm của người 

Thầy chữa  và để cho bất cứ điều gì cần phải 

xảy ra, sẽ xảy ra. 

 

Khi một Thầy chữa mong muốn kết quả điều trị phải được theo như kiến thức có giới hạn của 

mình, thì họ đã lấy đi sự tự do của bản thân và đang  can thiệp vào tự do Ý trí của người bệnh. 

Họ đang ràng buộc bản thân và người bệnh vào một kết quả cứng nhắc theo kiến thức và niềm 

tin hạn hẹp của Thầy chữa. Họ đang làm hại bản thân và hại bệnh nhân. Họ không thực sự để 

cho Năng lượng được tuôn chẩy . Họ không thực thành quá trình chữa lành một cách trọn vẹn. 

 

Trong quá trình chữa lành hoàn hảo, Người thầy chữa không quyết định kết quả như thế nào tốt 

nhất. Mà Thầy chữa chỉ  là kênh dẫn Năng lượng của Tình yêu thương, là kênh dẫn các thông tin 

từ các cõi cao hơn tới cho người bệnh. Điều đó có nghĩa là: cung cấp sự thoải mái và niềm vui, 
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tình yêu, niềm tin tưởng, sự bình an trong quá trình chữa bệnh cho những linh hồn đang lựa 

chọn tìm kiếm sự trợ giúp chữa bệnh, phục hồi và tái cân bằng trong cuộc sống của họ. Hãy để 

Năng lượng Tình yêu, sự Thoải mái, và bầu không khí hòa bình là chương trình hành động duy 

nhất trong phác đồ điều trị của bạn. 

 

 

Người Thầy chữa chân chính cần học tập để 

nhận được và giải thích chính xác các tin 

nhắn từ cõi giới tinh thần. Làm việc như một 

kênh dẫn thông tin sẽ giúp bạn hiểu cuộc 

hành trình  Linh hồn của con người. Người 

Thầy chữa cần rèn luyện và thực hành mở 

rộng tầm nhìn mở rộng , mở rộng kiến thức 

hiểu biết về cuộc sống trong vũ trụ. 

 

 

Thế giới của các bạn đang chuyển đổi, cho nên Thầy chữa đồng thời là người những mang 

những kiến thức và hiểu biết đã bị che giấu vào cuộc sống. Chữa lành thực sự là một quá trình 

nhớ lại bạn là ai và nhớ lại sức khỏe hoàn thiện là như thế nào. Các Thầy chữa hiện này đều là 

những người chữa bệnh cổ xưa đang Tái thức tỉnh lại các khả năng của mình trên Trái đất. Bây 

giờ đây, là thời gian để nhớ lại vẻ đẹp lộng lẫy vốn có của bạn. Bạn là một Linh hồn già dặn, đã 

trải qua nhiều lần làm Thầy chữa trong các khoảng thời gian trước đây. Đó cũng là lý do tại sao 

hiện nay bạn là người chữa bệnh, Thầy  chữa, giáo viên Tâm linh, Hướng đạo Tinh thần và là các 

nhà lãnh đạo cộng đồng Tâm linh trong thời điểm hiện tại này. 

 

Hãy nhớ rằng: chữa bệnh luôn đi kèm với trách nhiệm rất lớn. Chữa Lành không phải là để bạn 

quyết định những gì là tốt nhất cho người khác. Trước khi thực hành chữa bệnh cho Tha nhân 

với tư cách một Thầy chữa, bạn phải học được cách vượt qua cái Tôi, cái Bản ngãn của con 

người bạn. Bạn phải tịnh hóa được bản thân, biết cách chuyển hóa các cảm xúc cá nhân, Thanh 

lọc dỡ bỏ các hệ thống niền tin sai lầm, mở rộng được quan điểm về cuộc sống, vũ trụ và về tất 

cả mọi thứ. Điều này là rất quan trọng, vì vậy tôi lặp lại thêm một lần nữa và hy vọng bạn cảm 

thấy đầy đủ tầm quan trọng của những công việc này cho bản thân bạn. 

 

Hãy cởi mở, chuyển đổi bản thân và cho phép mình tham gia vào quá trình chữa bệnh. Bây giờ 

đây là thời gian để bạn có thể buông bỏ cái cũ và bắt đầu một cuộc sống mới với hy vọng tươi 

sáng, với nguồn cảm hứng Thiêng liền tràn đầy, với Tình yêu thương nồng ấm, cùng tồn tại hòa 

bình với nhau và với tất cả những gì đang là. 
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Và như vậy bạn đang bước đi. Bạn đang và luôn luôn được hỗ trợ, 

Tổng lãnh thiên thần Raphael 

 

Nguồn : http://lightworkers.org/channeling/192300/archangel-raphael-trust-love-and-healing-

sharon-taphorn 

Nguồn : http://zoom2012.blogspot.com/2014/05/aa-raphael-ban-chat-cua-chua-lanh.html 
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Trưởng Thành Tâm Linh 

 

Dẫn Kênh: LISA Renee 

http://www.energeticsynthesis.com 

Ngày 19 tháng 4, 2014 

 

 

Gia đình Tâm Linh Yêu Quý , 

 

Khi chúng ta đi vào con đường trưởng thành Tâm linh thì sẽ trải nghiệm một sự thức tỉnh Tâm 

linh mạnh mẽ. Đó cũng là giai đoạn kinh nghiệm khuếch đại các kết nối trực tiếp vào các Nguồn 

năng lượng mới trong Thiên Hà. Thời gian và không gian đang được tổ chức lại. Quá trình 

chuyển hóa và kích hoạt các thông tin đang chứa bên trong cơ thể của mỗi người và cả của cơ 

thể hành tinh đang đồng thời diễn ra. Đang có sự điểu chỉnh nâng cấp lại toàn bộ Mạng lưới 

Ánh sáng lá chắn của Hành tinh, mục đích là để đồng bộ hóa Ý thức của của mỗi người dân, Ý 

thức chung của Nhân loại, Ý thức của Hành tinh Trái đất hòa hợp ăn khớp với Ý thức Vũ trụ. 

Tiến hóa của Ý thức trong suốt thời gian và không gian của vũ trụ này được thực hiện thông qua 

hoạt động trong các lĩnh vực lượng tử và tuân theo nhiều quy luật Phổ quát (các lĩnh vực 

morphogenetic). Các lĩnh vực lượng tử bao gồm nhiều làn sóng các hạt Lượng tử, hoạt động ở 

nhiều tần số khác nhau, tồn tại trong nhiều lớp / chiều không thời gian. Chính hoạt động trong 

Lĩnh vực Lượng tử quyết định sự tồn tại và lên kế hoạch hành động cho thế giới vật lý ba chiều. 

Các hoạt động trong Lĩnh vực Lượng tử có thể được chèn vào một cách giả tạo vào một người 

hoặc vào một đối tượng để bẻ cong pháp luật của thời gian và không gian. Điều đó có nghĩa là 

các hoạt động Nhân tạo có thể can thiệp và thay đổi các mẫu thiết kế ban đầu của Tạo Hóa. 

Một can thiệp nhân tạo trong lĩnh vực Lượng tử có thể thay đổi kết cấu di truyền và thay đổi Ý 
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thức của đối tượng. Ví dụ về can thiệp nhân trạo trong Lĩnh vực Lượng tử là các cấy ghép Etheric 

trên cơ thể người, có thể thay đối sức khỏe và ý thức của người bị cấy ghép. Cấy ghép và thay 

đổi trong Mạng lưới Năng lượng của Hành tinh Trái đất cũng làm thay đổi Ý thức Hành tinh và 

cũng làm thay đổi ý thức của Nhân loại . 

Các cấy ghép Lượng tử Etheric làm thay đổi Phân tử di truyền DNA của chúng ta, làm thay đổi 

hình mẫu ban đầu của Đấng Tạo Hóa. Sự can thiệp Nhân tạo theo chiều hướng làm thay đổi Ý 

thức hành tinh, làm thay đổi Ý thức Nhân loại, làm thay đổi Ý thức của mỗi cá nhân, luôn làm 

lệch ra khỏi các thiết kế ban đầu  của DNA chúng ta. Ngay từ ban đầu, DNA của chúng ta là một 

mạng lưới tinh thể lỏng tinh khiết, là một máy thu phát Năng lượng Lượng tử hoàn hảo. Mục 

đích là cộng hưởng, liên lạc với năng lượng Ý thức ở đồng thời nhiều Chiều không gian để trải 

nghiệm nhiều cấp độ của Thiên Chúa, để kết nối thường xuyên với  Nguồn, để trở thành một 

Sinh mệnh Ánh sáng mang Ý thức Chúa Kitô ngay khi còn trong Thân xác. 

 

 

 

Những gì chúng ta đang kinh nghiệm bằng Ý thức của chúng ta, là một hoạt động cộng hưởng 

và trải nhiệm các dải quang phổ tần số sóng Lượng tử Ý thức đang có sẵn trong Vũ trụ. Tần số 

cụ thể của Sóng Lượng tử Ý thức mà chúng ta cộng hưởng được, lại hoàn toàn phụ thuộc vào 

Tần số rung động của cơ thể của chính chúng ta. Điều đó có nghĩa là: Tần số Ý thức mà chúng 

ta đang tham dự vào, thì phụ thuộc vào rung động Lượng tử của chính chúng ta tại thời điểm 

đó. Nói một cách rộng hơn : Sự tồn tại của chúng tôi phụ thuộc vào Trạng thái Tâm thức. 
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Hiên nay, Năng lượng của Hành tinh đang tăng lên, Năng lượng Ý thức của Nhân loại cũng 

đang tăng. Mỗi người trong chúng ta đều đang thức tỉnh vào những trạng thái Ý thức cao hơn 

và truy cập nhiều dải tần số ngày càng cao của năng lượng Tinh thần. Chúng tôi liên tục tăng 

trưởng băng tần tới cảnh giới Tâm linh cao cấp hợn. Chúng tôi đang tăng trưởng và thăng tiến 

cùng với Hành tinh về phía Tần số rung động Lượng tử có tần số cao hơn. Chúng tôi đồng thời 

tham dự vào nhiều Tần số Năng lượng Ý thức khác nhau trong cùng một thời điểm. Tất cả mọi 

người trên trái đất đều đang tồn tại ở một vài Tần số Năng lượng Ý thức, các Tần số này ở mỗi 

người một khác và trong cùng một con người  Tần số cũng thay đổi theo thời gian. Một người 

có Tần số Năng lượng Ý thức tăng thì họ đang thay đổi về phía mở rộng Ý thức, điều đó cũng 

có nghĩa là họ đang thức tỉnh, đang chuyển đổi mở rộng Ý thức và đang bắt đầu tham dự vào 

quá trình Thăng thiên của cá nhân.  

Tại thời điểm này, vào tháng tư 2014, Hành tinh Trái đất đang tham dự vào một sự kiên thiên 

văn đặc biệt trên bầu trời. Sự xắp xếp đặc biệt của các hành tinh mở cửa, cho phép nhiều dòng 

năng lượng mới từ Vũ trụ tới Trái đất và đẩy nhanh quá trình tấy rửa các cơ thể vật  lý và phi vật 

lý của chúng tôi. Thân xác và các Linh thể, các trường năng lượng ý thức cá nhân đều đang bị 

ảnh hưởng bởi làm sóng năng lượng mới đang tới này. 

 

Dòng Năng lượng Ý thức đang tới sẽ thúc 

đẩy việc nhớ lại Bản thể Thiên tính Bản 

Tâm của chúng tôi. Đồng thời nó cũng hỗ 

trợ tích cực quá trình tịnh hóa bản thân, 

giúp xóa những chấn thương tâm thần 

trong quá khứ và giải trừ những tắc 

nghẽn trong các trường năng lượng Hào 

quang. Quá trình thanh lọc làm sạch cơ 

thể và các Linh thể như hiện nay cũng sẽ 

kích thích việc đánh thức dòng năng 

lượng  Kundalini bên trong mỗi người. 

 

 

Kết cấu nhân tạo. 

Trên con đường Trưởng thành Tâm linh, Để hiểu rõ là tại sao chúng ta phải Nhớ lại ? Nhớ lại cái 

gì ? Tại sao Quên ? Quên cái gì ? Ai làm cho chúng ta Quên ? Làm thế nào để phục hồi được 

những thông tin quý báu đã mất ?  thì chúng ta cần đi lùi một chút vào lich sử Nhân loại tìm 

hiểu nguyên nhân của những suy giảm Ý thức của chúng ta như ngày nay. 

 

Kể từ khi bắt đầu Thời đại Hắc Ám, 11.500 năm trước đây, loài người đã bị bắt buộc làm tù nhân 
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trên hành tinh Trái đất. Toàn bộ Hành tinh này trở thành một nhà tù. Toàn bộ Nhân loại là tù 

nhân bị điều khiển bởi các Archontic là những nhóm kiểm soát các hành tinh và kiểm soát năng 

lượng cuộc sống của từng con người trên Trái đất. Các phương tiện nô dịch của cai ngục 

Archontic đã làm cho con người bị mắc kẹt trong một thân thể ba chiều. 

Ý thức và nhận thức của Toàn bộ Nhân loại  bị hạn chế chỉ trong ba chiều không gian, thông 

qua việc Archontic sử dụng các điều khiển tâm trí trong tôn giáo, trong truyền thông và trong 

giáo dục. Tất cả mọi linh hồn đã nhập thể trên Hành tinh này đều phải chấp nhận cấy ghép nô 

lệ. Mục đích của cấy ghép này là để ngăn chặn sự mở rộng Ý thức, ngăn chặn sự phát triển Tâm 

linh. Nếu như chúng tôi đã thức tỉnh và nhớ lai được chúng tôi là ai, thì chúng tôi có khả năng 

để loại bỏ các mô cấy, loại bỏ tác động của họ vào ý thức của chúng tôi. Chỉ bằng cách đó, 

chúng tôi mới có được tự do Ý thức và bắt đầu trưởng thành về Tâm linh. 

Trong Tôn giáo, các cấy ghép nô lệ Ý thức được duy trì thông qua nền thần học Thánh Giá gian 

dối và đầy sai lầm xuyên tạc. Tôn giáo phương tây được tạo ra bởi các Người ngoài Hành tinh 

tiêu cực. Tôn giáo phương tây là một Chương trình nghị sự đen tối, nhằm liên tục cấy ghép và 

duy trì các hệ thống niềm tin tôn giáo sai lầm. Mục đích là kiểm soát tâm trí, đưa nhân loại sống 

trong sợ hãi sự trừng phạt từ Thiên Chúa Cha. 

 

 
 

 Nhân loại bị đàn áp Tinh thần . 
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Thông qua việc truyền bá việc Chúa Kitô bị đóng đinh đã thúc đẩy trương trình nghị sự đen tối. 

Truyền bá một hệ thống niềm tin sai lầm rằng : sự cứu rỗi phải gắn liền với đau đớn và bạo lực. 

Như vậy, hình ảnh cốt lõi của Tôn giáo đã hàm chứa bạo lực. Tiếp theo chương trình nghị sự 

đen tối này là thúc đẩy tư tưởng sẵn sàng đổ máu và hy sinh mạng sống vì lòng sùng mộ và đạo 

đức tôn giáo giả hiệu. Những người đã chết dữ dội bởi bàn tay của người khác được Tôn giáo 

gọi là liệt sĩ hoặc Thánh. Tôn giáo khích lệ một cái chết đầy  bạo lực nhân danh hoặc vì mục đích 

của Thiên Chúa. Tôn giáo khích lệ chết theo cách ngu muội và đầy sai lầm. Mục đích của việc tử 

đạo là ràng buộc và nô lệ vào cõi giới thấp. Các trương trình nghị sự đen tối cũng bao gồm cả 

việc kiểm soát cõi trung giới, trong một ma trận tiến hóa sai lầm.  

Tôn giáo sai lầm chỉ là một phần nhỏ trong những kết cấu nhân tạo của chương trình nghị sự 

đen tối nhằm xóa bỏ lịch sử thật, xóa bỏ cách truy cập vào ý thức tâm linh của mỗi người dân 

trên Trái đất và cho người dân quên đi nguồn gốc Tâm linh thực sự, quên đi con người thật. 

Các chương trình nghị sự đen tối luôn đòi hỏi một sự hy sinh đẫm máu và đầy bạo lực. Chúng 

cũng tìm mọi cách thúc đẩy sự sợ hãi, khủng bố và những lời lẽ bạo lực trên truyền thông.  Đây 

là những hành động chống lại con người. Đây là sự đàn áp tinh thần và nô lệ về Ý thức. Áp bức 

tinh thần, truyền bá và thúc đẩy chia cách, tăng cường sợ hãi và nuôi dưỡng bạo lực đã tồn 

tại  trong nhiều nền văn hóa trên khắp hành tinh này. Do đó, Ý thức của Nhân loại giảm dần 

thành một loài dã man với đạo đức thấp, không có sự tôn kính, không tôn trọng sự sống, không 

cần phải có trách nhiệm với bản thân, cũng không cần quan tâm tới sự phát triển của tương lai 

loài người. 

 

 

Thời đại mới của nhân loại 
 

Chúng tôi đang bước vào một giai 

đoạn tiến hóa mới, theo đúng quy 

luật tự nhiên. Nhân loại và Hành tinh 

Trái đất đang được giải phóng ra khỏi 

sự kìm kẹp của bóng tối. Trái đất 

đang phục hồi lại trạng thái nguyên 

sơ vốn có. Nhân loại đang được phục 

hồi quyền tự do cơ bản. Các kiến trúc 

năng lượng của từng người, kiến trúc 

năng lượng Ý thức của toàn nhân loại, 

mạng lưới Năng lượng của hành tinh 

đang được khôi phục. Tất cả chúng 

tôi đang cùng nhau sống trong một 

thời gian phục hồi có tính lịch sử của 

Nhân loại.  

Đây là khoảng thời gian để tiết lộ các cách thức cầm tù Tâm thần mà nhân loại đang phải hứng 

chịu. Đây cũng là khoảng thời gian để được chữa lành, phát triển và trưởng thành Tâm linh. 
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Kể từ khi bắt đầu thời đại đen tối, cơ thể vật lý và cơ thể năng lượng của con người cùng với cơ 

thể năng lượng Hành tinh Trái đất đã bị chế tác nghiêm trọng bởi các kiến trúc của người ngoài 

Hành tinh đen tối. Thời đại đen tối của Nhân loại bắt đầu khoảng 9.500 trước Công nguyên.  

Trải qua rất nhiều chế biến và thay đổi trong cơ thể, nhân loại đã suy giảm thành một loài chỉ 

còn nhân thức được trong ba chiều không gian. Gần đây, trong thời hiện đại, Nhân loại lại càng 

bị chế tác nghiêm trọng và tàn ác hơn nữa. 

Từ năm 1760 tới 1900 CE : Nhân loại bị tấn công để kiểm soát di truyền. Thay đổi nghiêm trọng 

mạng lưới Ánh sáng Hành tinh, dẫn tới suy giảm sinh học. Các nghi lễ ma quỷ được thực hiện 

trong các hội kín, trường học bí ẩn huyền bí nhằm thay đổi ý thức chung của nhân loại theo 

chiều hướng suy đồi thoái hóa . 

Từ năm 1920 tới năm 1990. Thế giới bị điều khiển bởi các chương trình nghị sự đen tối phục vụ 

lợi ích người ngoài hành tinh đen tối, không phục vụ cho lợi ích của Nhân loại. Nhiều chính phủ 

trên Trái đất liên minh liên kết với Người ngoài Hành tinh xấu. Công nghiệp hóa ô nhiễm. Các tổ 

chức quân sự phát triển mạnh. Chính phủ bù nhìn không vì người dân. Chiến tranh Sinh học bắt 

đầu. 

Từ năm 1987 tới năm 2000. Làn sóng chuyển đổi Hành tinh đầu tiên. Bắt đầu quy trình Thăng 

thiên. Những dòng năng lượng Lượng tử hoàn toàn mới từ Vũ trụ tràn tới Trái đất. Ngăn chặn 

đổi cực Hành tinh. Các loại vũ khí điều khiển Tâm thần người dân được sử dụng hết công xuất. 

Vắc xin độc hại. Thực phẩm biến đổi gien. Đầu độc Ô nhiễm môi trường. Công nghệ Nano tấn 

công cơ thể người.  

Từ năm 2000 tới năm 2012. Làn sóng Thăng thiên Thứ hai sóng. Năng lượng Lượng tử Từ Mặt 

trời Trung Tâm Thiên Hà đi tới Trái đất, làm thay đổi căn bản mức Lượng tử và Ý thức Nhân loại. 

Mở cổng truy cập vào đa chiều kích. Các thế hệ Lightworkers, Starseeds, Indigo thức tỉnh. Xung 

đột Stargate, điều chỉnh thay thế Mạng Lưới Năng lượng Lượng tử  Hành tinh.  

Từ năm 2012 tới năm 2025-2037, Làn sóng Thăng Thiên thứ Ba. Trái đất gia nhập vào chu kỳ 

Rung động Lượng Tử Vũ trụ. Truyền thông Đa cảnh giới, Liên Hành tinh. Truy cập vào Đa Vũ trụ. 

Quá trình Thanh lọc và Chuyển đổi bắt đầu. 

Từ năm 2037 tới năm 2400, Thời đại Bảo Bình, Thời đại mới của Nhân loại .Cải tạo các giá trị con 

người và  cải tạo môi trường trên toàn cầu. Hình thành Xã hội các công dân của Thiên hà. Công 

nghệ tiến bộ. Kết thúc chiến tranh và dịch bệnh. Phục hồi toàn bộ chức năng nguyên thủy của 

Con người. Trục xuất toàn bộ Năng lượng xấu ra khỏi Hành tinh. 

Từ năm 2400 tới năm 4500. Thời đại Bảo bình. Thời đại mới toàn vẹn của Nhân loại Trên Trái 

đất. Lúc đó sẽ như thế nào ? Chưa biết ! 

 

Đối với những người không nhớ được bản chất thật của con người, đối với những người không 

thức tỉnh, đối với những người không chấp nhận chuyển đổi thì họ vẫn tiếp tục lặp lại các mô 

hình đau đớn trong thân phận nô lệ Tâm thần. Họ sẽ tiếp tục sống một cách tách biệt với nguồn 
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Năng lượng mới đang tới. Họ từ chối tiếng nói từ nội tâm, sống theo quảng cáo với sự lừa dối, 

chấp nhận sự kiểm soát tâm trí và tiếp tục thân phận Nô lệ. Điều đó tiếp sẽ tục tạo ra đau lớn, 

chấn thương và đau khổ đối với họ . 

Còn nếu chúng tôi chọn để thức tỉnh Tâm linh, Chấp nhận quá trình chuyển đổi, đồng ý đánh 

thức bản chất thật sự của chúng tôi và nhớ lại được con người thật , tái làm chủ các khả năng 

tâm linh vốn có của chúng tôi, Thì chúng tôi có một cơ hội lớn cho sự Tự do trong chu kỳ Thăng 

thiên cùng với Hành tinh. 

Bây giờ là thời gian để nhớ lại thân phận thật sự của chúng tôi là ai. Bây giờ là thời gian để 

chúng tôi chữa lành hiện tại và thay đổi tương lai. Bây giờ đây cũng là thời gian để chúng tôi trở 

thành những Sinh mệnh Ánh sáng với đầy đủ Ý thức đủ. Bây giờ đây là thời gian để chúng tôi 

làm việc cùng với nhau cho sự chuyển đổi Hành tinh. Và bây giờ đây mới là thời gian cho sự 

Trưởng thành Tâm linh của chúng tôi. 

 

Với một Trái tim đầy Tình Thương Yêu, 

Lisa 

Nguồn : http://www.energeticsynthesis.com/ 
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Sự phong phú mới 
 

 

 

Hướng tới một nền kinh tế 

toàn cầu hoàn toàn mới . 

Ngày 5 tháng 4 năm 2014. 

 

"Nhóm Phục vụ " Thông qua 

Steve Rother 

 

 

Chúc mừng các bạn, Tôi là Elrah của " Nhóm Phục vụ ". 

Nhân loại đang thay đổi sâu sắc. 

 

Tôi đã làm việc trong nhóm phục vụ người dân Trái đất nhiều năm nay, gần đây tôi đã nhìn 

thấy nhiều nụ cười trên trên những khuôn mặt xinh đẹp của người dân. Các bạn đang dần 

hiểu rõ các bạn là ai. Đúng vậy ! Tôi đã thấy được nhiều điều chuyển đổi tuyệt vời của các 

bạn, trong thời  gian tôi làm việc với các bạn. 

Hãy để tôi mô tả cho bạn những điều tuyệt vời mà tất cả các bạn đã làm trong vài năm vừa 

qua. Các bạn bạn đã cùng nhau Nâng cao rung động của hành tinh Trái đất. Tốc độ tăng 

trưởng của tần số và mức Rung động hiện nay của Trái đất là cao hơn bao giờ hết, khi so 

với các thời kỳ trước đây. Bằng cách vượt qua các khó khăn và đấu tranh với các hệ thống 

niềm tin cũ của bạn, chính bạn đã tham dự vào công việc nâng cao rung động của Trái đất. 

Bạn đang ở đây trong trái đất cũ, do đó bạn bi ảnh hưởng và suy nghĩ với những ý tưởng 

cũ. Nhưng đồng thời bạn là những Sinh Mệnh Ánh Sáng, bên trong bạn có những thôi thúc, 

có nhiều kỹ năng nâng cao rung động hướng về phía Án sáng. Khi bạn chuyển hóa những 
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hệ thống niềm tin sai lầm lỗi thời của bản thân và hướng mình tới những hành động và suy 

nghĩ có rung động cao hơn, thì bạn đang nâng cao rung động của bản thân, đồng thời 

cũng đóng góp vào việc đưa Trái đất tới mức rung động cao hơn của Ánh sáng. 

 

 

Nền kinh tế cũ đang 

xụp đổ. 

 

Có khá nhiều sự kiện quan 

trọng đang lần lượt được 

bắt đầu diễn ra. Tôi muốn 

chia xẻ cho bạn biết một 

chút về những gì đang đến. 

Đầu tiên, tôi nói chuyện về 

Tiền và nền Kinh tế hiện nay. 

Tôi đang thực sự nói tới 

nghĩa đen chính xác của các 

từ đó. Thông thường, những 

người trong các cõi giới cao 

sử dụng những từ như : 

phong phú, năng lượng, hay 

một từ nào đó khi diễn tả về 

Tiền bạc, bởi vì chúng tôi 

không có kinh nghiệm về 

Tiền như bạn trên trần thế 

như hiện nay. 

 

Nhưng chúng tôi đang hỗ trợ cho sự chuyển đổi của Trái đất, bao gồm chuyển đổi của nền 

Kinh tế và chuyển đổi hệ thống Tiền tệ của các bạn. Cho nên tôi có thể  chia sẻ với bạn một 

tầm nhìn lớn hơn về Tiền. 

 

Vào thời điểm này, trên trái đất, nền kinh tế của bạn đã làm rất ít để phụ vụ cho cuộc sống 

thực tế. Đó là vì, nền kinh tế đã được thiết lập bởi những người có mục tiêu hành động 

không hỗ trợ sự sống của bạn. Điều này đã và đang xảy ra. Vài năm trước đây, bạn có thể 

phần nào cảm thấy an toàn trong một nền kinh tế được thiết kế sai lầm từ gốc rễ như vậy. 

Nhưng bây giờ, bạn bắt đầu thức tỉnh, bạn đã bắt đầu khó chịu bởi những điều lệch lạc thái 

quá do nền kinh tế tác động vào đời sống của bạn. Bạn nhìn thấy tất cả mọi người, ở khắp 

mọi nơi, đang tranh giành nhau, để cố gắng chống đỡ cho một nền kinh tế sai lầm, ọp ẹp 

đang xụp đổ. Những nhà điều hành của nền kinh tế hiện nay, càng hành động cứu vớt thì 

càng làm mọi thứ rối loạn thêm. Họ không hề nói cho bạn biết điều nguy hiểm đó. Họ luôn 
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nói mọi chuyện vẫn bình thường. 

 

Nhưng mọi thứ trong nền Kinh tế cũ đó đang thay đổi tận gốc rễ. Vâng, điều đầu tiên xảy ra 

đối với nhiều người trong hệ thống kinh tế cũ của bạn là : Ngày bây giờ đây, ngay xung 

quanh bạn đây, mọi người cho dù cố gắng để kiếm tiền, cố gắng làm bất cứ điều gì để cải 

thiện kinh tế, nhưng không mấy thành công. Đột nhiên công việc kinh doanh trở nên khó 

khăn hơn. Đột nhiên nhiều người bị mất việc làm và mất đi thu nhập. Mặc dù nhiều bạn sẵn 

sàng để làm việc, để kiếm tiền, nhưng cơ hội ngày càng ít đi, cuôc sống ngày càng trở nên 

khó khăn hơn . 

 

Bạn đang thực sự tham dự vào một nền kinh tế toàn cầu ngày càng mở rộng và phát triển, 

nhưng có một điều hoàn toàn nghich lý là: bạn đang cảm thấy ngày càng mất đi sự tự tin, 

mất đi sức mạnh kinh tế bản thân trong nền kinh tế toàn cầu đó. Trong nền kinh tế hiện 

nay, các bạn quan hệ với nhau thông qua hệ thống tiền tệ. Dù là bạn đang sử dụng đồng 

Đô la, Euro, Yên hay bất kỳ đồng tiền nào khác, Thì đồng Tiền luôn phản ánh mối quan hệ 

và sức mạnh kinh tế của bạn. 

 

Mối quan hệ trong nền kinh tế hiện không còn phục vụ bạn nữa, sức mạnh kinh tế đang 

dần tuột ra khỏi tay bạn. Nói rộng hơn, nền Kinh tế hiện này không phục vụ số đông Nhân 

loại. Một nền kinh tế dựa trên hoạt động của toàn bộ Nhân loại, phản ánh mối quan hệ 

trong Nhân loại , nhưng dần đang không phục vụ cuộc sống của mỗi người trong Nhân 

loại. Các bạn đang ở trong một nền kinh tế định hướng tiêu cực và đang đi vào ngõ cụt. Đó 

là một nền kinh tế tàn phá nền tảng mà chính nó đang đứng trên đó. Một nền kinh tế 

không phục vụ và duy trì cuộc sống của những người đang tham dự. 

 

 Trong bối cảnh đen tối hỗn loạn của nền kinh tế bên ngoài, với tiến trình thức tỉnh, ngày 

càng thêm nhân thức sáng suốt và chính xác ở bên trong, bản thân bạn đã bắt đầu tìm kiếm 

một cách hành động khác trước, bắt đầu tìm cách lấy lại sức mạnh kinh tế của bản thân, bạn 

cũng đang bắt đầu nhìn thấy nhiều điều đang thay đổi diễn ra trước mắt, thay đổi tận gốc 

rễ các mối quan hệ trong nền Kinh tế Toàn cầu. 
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Hướng tới một nền kinh tế 

mới 

 

Trong nền kinh tế hiện nay của 

bạn có rất nhiều tiền đang lưu 

thông, tất cả các bạn vẫn đang 

làm việc và sẵn sàng tiếp tục làm 

việc, nhưng gần đây, đột nhiên 

các bạn không có đủ tiền. Điều gì 

đã xảy ra? Vâng, đó là  lạm phát 

và suy thoái Kinh tế. Vậy tại sao, 

bây giờ không ai nói về lạm phát 

trên Trái đất ? Bởi vì chính phủ 

của bạn đã và đang làm mọi thứ 

để che giấu tình trạng tồi tệ của 

lạm phát. 

 

Họ dang giả tạo những con số thống kê kinh tế, họ cố gắng chống đỡ một cách tuyệt vọng 

thông qua  hoạt động in tiền của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ và thông qua điểu khiển 

thị trường chứng khoán toàn cầu. Họ dang giả mạo rất thành công. 

 

Một câu hỏi được đặt ra : Tại sao các chính phủ, các nhà điều hành kinh tế, các ngân hàng 

trung ương phải giả mạo số liệu và che giấu sự thật  như thế ? Đó là bởi vì :  Thời gian 

thống trị của các tập đoàn kinh tế đen tối và hiếu chiến đã chấm dứt. Cách thức điều hành 

một nền Kinh tế không phục vụ người dân đã tới hồi cáo chung. Năng lượng hỗ trợ cho 

cách làm việc gian dối và tham nhũng không còn. Vận may của họ đã qua đi . Mọi công cụ 

kinh tế của họ không còn hiệu quả như trước đây nữa . Đó là câu trả lời cho những chính 

phủ và các tập đoàn tham nhũng. Một nền kinh tế, một nền văn minh dựa trên hệ thống 

năng lượng cũ - Năng lượng Nhị nguyên đang xụp đổ . 

 

Một hệ thống năng lượng mới đang tràn tới hành tinh này. Đó là một sự kiên vượt lên trên ý 

thức và ý muốn của Nhân loại, của các chính phủ. Sự thay đổi Năng lượng tâm thần đang 

làm thay đổi nhận thức của người dân, đồng thời cũng làm thay đổi sâu sắc các mối quan 

hệ trong nền kinh tế hiện nay. 

 

Có rất nhiều điều mới đang diễn ra trên thế giới, và đó là những điều rất đẹp đẽ. Bạn sẽ 

chứng kiến một nền kinh tế mới nổi lên. Bạn cũng sẽ thấy nhiều thay đổi vật lý và chứng 

kiến nhiều cải cách của nhiều nền kinh tế trên hành tinh Trái đất. Bạn sẽ trải nghiệm những 
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dòng mới của năng lượng đang đến, và bạn cũng sẽ thấy một hệ thống tiền tệ toàn cầu 

hoàn toàn mới sẽ đi vào vận hành. 

 

Hệ Thống Tiền Tệ hoàn 

toàn mới 

 

Tôi muốn trình bày đến với 

các bạn một ý tưởng rất mới 

về Tiền bạc. Trong thực tế 

hiện nay, khi nói đến tiền, 

thì  tiền chưa bao giờ được 

đứng chung với sức mạnh 

Tinh thần tinh khiết. Tiền 

hiện nay là một biểu tượng 

nhằm tách bạn ra khỏi con 

người thật của bạn. Tiền 

không giúp bạn hội nhập 

với phần còn lại của chính 

bạn. Tiền chưa bao giờ đại 

diện cho một giá trị Tinh 

thần cao quý. Cho nên, để 

tồn tại rong xã hội loài 

người và phát triển được 

Tâm linh, các bạn có mối 

quan hệ kỳ lạ với Tiền bạc: 

vừa yêu lại vừa ghét tiền.  

 

Đó là mối quan hệ khá thú vị và đã tồn tại rất vững chắc trong các lĩnh vực Tâm linh. Nhiều 

lần bạn phải hy sinh Tâm linh đích thực để có được một công ăn việc làm ra tiền. 

Tâm linh là kiến thức Tinh thần miễn phí cho tất cả mọi người, nhưng bạn luôn phải trả giá 

bằng tiền bạc để có được một cái gì đó thuộc về Tâm linh . 

 

Trong nền Kinh tế mới sắp tới đây, đó là nền Kinh tế của Tinh thần Tâm linh Tinh khiết . Tiền 

sẽ đại diện cho năng lượng Tinh thần. Trao đổi tiền bạc cũng là trao đổi Năng lượng, mà 

Tiền đại diện. Dần theo thời gian trải nghiệm nền kinh tế mới, các bạn sẽ có nhiều ý tưởng 

sáng tạo mới về sử dụng Tiền bạc và Năng lượng Tâm linh kèm theo Tiền. Tiền sẽ là một 

trong những đại diện của năng lượng của bạn trong quá trình trao đổi. Tiền khi đó sẽ là 

một cân bằng tự nhiên. 
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Nền kinh tế toàn cầu 

trong Tương lai gần . 

 

Bạn sẽ bắt đầu làm việc trên 

một tiền tệ toàn cầu rất 

sớm. Ý tưởng về hệ thống 

mới này đã được giới thiệu 

nhiều lần trước đây, nhưng Ý 

tưởng càng gần tới tới điểm 

đưa vào thực tế trong thời 

gian này. Có nhiều việc phải 

làm để chuyển đổi nền kinh 

tế thế giới, để có một đồng 

tiền có giá trị toàn cầu. Bởi 

vì các bạn là tất cả một phần 

của nhau, Đồng tiền mới sẽ 

có giá trị như nhau trên toàn 

cầu. 

 

 

 

Hệ thống tiền tệ mới sẽ hỗ trợ các bạn, hỗ trợ người dân trái đất đi vào sự phong phú giầu 

có mới. Hệ thống tiền tệ mới không thuộc quyền điều khiển của các tập đoàn tham nhũng 

và hiếu chiến, cho nên nền kinh tế mới, hệ thống tiền tệ mới là của người dân và không 

phục vụ chiến tranh. Nếu một ai đó cố gắng sử dụng đồng tiến mới để gây chiến tranh, ở 

bất cứ nơi nào trên thế giới, dưới bất kỳ hình thức nào, thì họ sẽ tự gây tổn hại cho bản thân 

họ. 

 

Trong hiện tại và quá khứ, ban từng nghĩ rằng : có rất nhiều cá nhân, chính phủ cùng các tổ 

chức tài chính, có rất nhiều quy tắc, và luật pháp đang chi phối tài chính của bạn. Sự thật 

không phải như vậy. Chính bạn mới là người quyết đinh và chi phối tài chính cùng với sự 

phong phú của bạn. Những người thân yêu! Rất nhiều lần chúng tôi ở phía bên kia của tấm 

màn che, đã cố gắng để đặt nhiều thứ biểu hiện cho phong phú và giầu có vào trong cuộc 

sống của bạn, để bạn có thể có cuộc sống của bạn một chút dễ dàng hơn. Nhưng trong hầu 

hết  trường hợp, bạn bước qua các cơ hội để có được tiền và tự nói: "Ồ, tiền là bẩn thỉu. Tôi 

không thích tiền." 

 

Phải .Chúng tôi đang ở đây và hành động hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi của bạn. Chúng 
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tôi kết hợp với nhiều đội làm việc trên mặt đất để đưa vào vận hành một hệ thống tiền tệ 

mới. Công bằng và phản ánh gía trị tinh thần, trao đổi tiền bạc cũng là trao đổi năng lượng 

cuộc sống, đó chính là nền tảng hoàn toàn mới cho hệ thống tiền tệ sắp vận hành. 

 

Nếu các bạn không phải lo lắng về tiền bạc, nếu các bạn không phải vất vả cực nhọc kiếm 

tiền, nếu đồng tiền mà các bạn đang có, được các bạn tôn trọng và quý mến, thì tất cả các 

bạn sẽ tự do, nhanh chóng đạt được những tiềm năng cao nhất của các bạn trên trái đất 

này. Đó chính là mục tiêu của nền kinh tế mới, của hệ thống tiền tệ toàn  cầu mới mà chúng 

tôi cùng các bạn sẽ vận hành. 

 

 

Những người thân yêu, nếu 

bạn có thể nhìn rõ mọi thứ 

đang diễn ra trên Trái đất 

hiện nay, với tầm nhìn bao 

quát như chúng tôi, thì bạn 

sẽ nhận thấy rằng : nền kinh 

tế hiện nay sẽ chạm đáy rất 

nhanh chóng. Ngay sau đó, 

các bạn sẽ tái tạo và xây 

dựng xã hội toàn cầu của 

các bạn trên một nền tảng 

kinh tế hoàn toàn mới và 

vững chắc hơn trước rất 

nhiều. 

 

Mặc dù vụ tai nạn chạm đáy 

của nền Kinh tế hiên nay, có 

thể đã gây ra tàn phá lớn 

trong đời sống thường ngày 

và cũng sẽ gây ra nhiều thất 

vọng nghiêm trọng trên 

hành tinh Trái đất, Nhưng 

nó sẽ đẩy bạn về phía trước, 

tới một nền tảng Kinh tế 

vững chắc hơn. 

 

Bởi vì  các bạn đã không có khả năng chuyển đổi nền Kinh tế thế giới, cho nên chúng tôi 

phải có mặt ở đây, làm nhiều việc từ sau hậu trường, để từ từ hướng nền kinh tế toàn cầu 

của các bạn đi vào quỹ đạo hoạt động mới . Trong vòng hai tháng tiếp theo đây, các bạn sẽ 

được chứng kiến cú chạm đáy của nền Kinh tế cũ hiện nay. Đó là là những điều cần thiết 
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cho việc chuyển đổi của Hành tinh và của Nhân Loại. 

 

Nếu nhận thấy nền kinh tế cũ đang trở nên tệ hơn, hãy ăn mừng. Hãy nhận biết  rằng gông 

cùm nợ và thời đại nô lệ cho Tiên bạc sắp chấm dứt. Hãy ăn mừng và cầu mong cho ngày 

đó mau tới. Hỡi những người thân yêu, bởi vì ngay sau sự xụp đổ của cái cũ,  tất cả các bạn 

sẽ bắt đầu được sống theo một cách mới. 

 

Bạn sẽ cảm thấy sự suy giảm và thu nhỏ dòng chảy của năng lượng xung quanh mình theo 

nhiều cách. Theo sự suy giảm của năng lượng cũ, tiền bạc hiện nay của bạn, sự giầu có hiện 

thời của bạn, cũng sẽ dần mất đi - xin vui lòng chấp nhận điều này. Sự suy giảm tiền bạc và 

nghèo đi đó có nghĩa là bạn đang được giải phóng ra khỏi những hạn chế của các nguồn 

năng lượng thấp hơn. Trong hai tháng tới, các bạn sẽ nhận được rất nhiều tin tức về suy 

giảm kinh tế như vậy. 

 

Khi bạn tham dự vào một suy giảm, khi bạn nhận được một tin xấu về sự mất mát kinh tế tài 

chính của bạn, chỉ cần hít thở trong Ánh sáng và bước qua những sự kiện khó chịu đó. 

Chúng tôi đang rất cần sự hợp tác cả tất cả các bạn trong việc giữ nhiều năng lượng Ánh 

sáng trên Trái đất, trong khoảng thời gian chuyển đổi quan trọng này, để cho người dân 

thường không rơi vào sợ hãi hay hoảng tiêu cực. Thách thức của quá trình chuyển đổi này, 

là làm sao giữ cho mọi việc xảy trong yên tĩnh và hòa bình. 

 

Người thường không nói về 

tiền bạc khi họ đang gặp 

gặp khó khăn về tài chính 

kinh tế, vì họ xấu hổ về sự 

suy giảm và muốn che giấu 

sự bất lực của họ. Những 

người thân yêu, hãy biết 

rằng chúng tôi không bao 

giờ xấu hổ về bạn. Dù cho 

bạn đang ngày càng thiếu 

thốn hơn, ngày càng kiếm 

tiền khó khăn hơn, nhưng 

bạn đang làm cho chúng tôi 

khâm phục và tự hào về bạn, 

hơn bao giờ hết. Bởi vì bạn 

chấp nhận tham dự vào giai 

đoạn chuyển đổi khó khăn 

nhất này, chính sự có mặt 

của bạn ở đây, đã mang lại 
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bình an và ổn định cho 

người xung quanh. 

 

Với Ánh sáng và Hiểu biết, với lòng cam đảm dấn thân bạn đang giữ cho quá trình chuyển 

đổi đầy khó khăn này đi tới thành công. Không có bạn tham dự, quá trình chuyển đổi sẽ khó 

thành công hơn rất nhiều. Các bạn, trong đội làm việc mặt đất, các đang cùng nhau làm 

những việc mà chúng tôi, nhưng người đang ở bên kia tấm màn ảo tưởng , không thể làm 

được. 

 

Trò chơi Kinh tế trên Hành tinh này đã thay đổi, ngay bây giờ dây. Hạ tầng cơ sở, nền tảng 

bên dưới các trò chơi cũng đang thay đổi vì bạn. Nền kinh tế mới là để phục vụ bạn, phục 

vụ toàn bộ Nhân loại, phục vụ Hành tinh này. Hãy dũng cảm!. Dám dấn thân trải nghiệm sự 

phong phú mới. Hãy phổ biến truyền dạy thông tin về Thời Đại Mới cho những người cần 

nó. Và điều quan trọng nhất, chính bạn phải bước đi trong Ánh sáng đang tới. 

 

Để tham dự được vào Nền Kinh tế mới, cần rất nhiều Danh dự thực sự và Tình thương. Hỡi 

những người thân yêu, cho nên chúng tôi yêu cầu quý vị đối xử với nhau với sự tôn trọng 

nhiều nhất, nuôi dưỡng nhau ở mức độ cao nhất. Chơi trò chơi mới này với khả năng cao 

nhất của bạn và hưởng thụ tối đa lợi ích mà nó sẽ mang lại cho các bạn. 

Espavo. 

 

"Nhóm Phục vụ " 

Thông qua Steve Rother 
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Star Seeds, Star people - 

Hành trình đến Trái đất 

 
 

Anna Merkaba 

 

Gần đây tôi muốn viết về cách đầu thai của hàng loạt người mới tới trái đất trong vài chục 

năm gần đây. Đó là các Star Seeds, Star People, "người ngoài hành tinh" và Lightworkers 

hiện đang sống trong thân xác người  trên Trái đất. Có rất nhiều cách khác nhau để ở đây, 

trong một cơ thể con người. Những gì tôi sắp nói ở đây, có thể sẽ gây sốc bạn. Tâm trí của 

bạn sẽ bắt đầu quay cuồng và sẽ cố gắng tìm đủ  lý do để phản bác:  những điều này là 

không thể .. Tuy nhiên trong trái tim bạn, bạn sẽ biết rằng những gì bạn đang đọc đây là sự 

thật. 

 

Nhưng bạn cũng cần hiểu rõ thêm rằng, nếu những điều này không gây được tiếng vang 

với bạn .. bạn không hề quan tâm tới cách thức làm thế nào bạn đến được đây và sống 

trong thân thể một con người, trên hành tinh Trái đất này, thì có thể bạn là những người 

đến từ Vương quốc của các Thiên Thần. Linh hồn của bạn đi vào thân xác của một con 

người theo cách thức khác, không phải thông qua quá trình mà tôi sắp mô tả dưới đây. 

 

Hãy nhìn ra xung quanh bạn, có rất nhiều người đang sống và bước đi quanh bạn, nhưng 

thực sự bên trong họ là rất khác biệt. Một trong những khác biệt, bắt đầu từ nguồn gốc của 

Linh hồn và cách thức mà Linh hồn đi vào thân xác. Ở đây, tôi sẽ chỉ nói về hành trình Linh 

hồn của một tầng lớp người đặc biệt mới xuất hiện gần đây trên Trái đất . Đó là các Star 
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Seeds, Star People, "người ngoài hành tinh" và Lightworkers.... đã và đang đầu thai làm 

người trên Trái đất. 

 

Điều gì xảy ra với hầu hết các Star Seeds, Star People 

và Lightworkers ? Chúng ta không được sinh ra theo 

cách thức Tái sinh và Luân hồn như truyền thống. Có vẻ 

như chúng vẫn là một con người, nhưng bên trong 

chúng tôi thực sự không giống như phần lớn của Nhân 

loại. Star Seeds, Star People, Lightworkers  không đến 

Trái đất để trả Nghiệp quả. Thậm chí chúng tôi không 

tới đây để học tập và phát triển. Chúng tôi trực tiếp tới 

đây từ các Nguồn và đi vào một cơ thể con người. Tuy 

nhiên TẤT CẢ chúng ta đều đến từ cùng Một Nguồn, 

nhưng linh hồn có thể tới Trái đất theo những  "Cửa và 

Cổng " khác nhau . Vì vậy, khi bạn nói rằng bạn đến từ 

một hành tinh đặc biệt nào đó, thì điều này có nghĩa là, 

thực sự bạn đã nhập thể và sống trên hành tinh đó và 

rồi đi vào Thân xác con người trên hành tinh Trái đất. 

 

 

Điều này cũng có nghĩa là chúng ta đến từ một hoặc nhiều hành tinh khác. Chúng tôi được 

gửi đến Trái đất từ một hành tinh hay từ một hệ sao khác trong vũ trụ. Linh hồn chúng tôi 

đi vào cơ thể vật lý và trở thành một  Star Seeds, Star People hay Lightworkers. Cách thức 

hóa thân vào Thân thể con người như thế này là hoàn toàn mới, chỉ xuất hiện trong vòng 

vài chục năm gần đây. Cho nên, nếu bạn cố gắng tìm kiếm thông tin về cách hóa thân của 

bạn trong các kinh điển văn bản cổ xưa, bạn sẽ không thấy gì. Nếu bạn nói với những người 

hóa thân đầu thai bởi Nghiêp theo cách thông thường, thì họ sẽ không hiểu bạn đang nói 

gì và có thể nhạo báng bạn. Rằng bạn đang nói chuyện khoa học viễn tưởng hoặc bạn bị 

bênh tâm thần.... 

 

 

Và như vậy, khi chúng tôi đã sẵn sàng để hóa thân vào 

Hành tinh Trái đất trong thời gian này để thực hiện 

nhiệm vụ của chúng tôi, thì năng lượng Linh hồn 

thường ngưng tụ thành một khồi hình cầu hoặc elip và 

phải đi qua "7 tầng trời". Đó là những hệ sao, những 

cổng Liên chiều phục vụ cho việc vận chuyển Linh hồn 

tới những chiều không gian của Trái đất. 

 

Một số lượng lớn các Star Seeds, Star People và 

Lightworkers đã đi qua các ô cửa Antares của Hành tinh 

Arctuus. Antares là cửa ngõ quan trọng để lưu thông với 

các thiên hà và với các vũ trụ khác. Đây là cây cầu Liên 
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chiều không gian để các Sinh mệnh từ thiên hà 

Andromeda tới thiên hà của chúng ta. 

 

Một số linh hồn, khi hóa thân vào thế giới vật lý trên trái đất, lựa chọn để đi qua cửa ngõ 

Antares để có thể nhanh chóng kích hoạt bộ nhớ của linh hồn ngay trong kiếp sống trên 

Trái đất. Ngay bây giờ đây, trên trái đất này, có rất nhiều người được gọi là Starseeds, thực 

sự là đã đi qua cổng Antares của Hành tinh Arcturus. Họ rất nhạy cảm, rất trí tuệ, thường là 

rất đồng cảm, hòa bình và cân bằng. 

 

Trong giai đoan bắt đầu hóa thân vào thế giới vật lý, Năng lượng Linh hồn được đưa vào tử 

cung của người mẹ của chúng tôi. Năng lượng Linh hồn của chúng tôi sẽ kết hợp, pha trộn 

với cấu trúc DNA có sẵn trong phôi thai và chuyển đổi kết cấu tế bào của phôi người. Năng 

lượng Linh hồn của chúng tôi cư trú trong cơ thể vật lý con người nhưng cơ thể đó đã được 

chuyển đổi di truyền bởi Năng lượng Ánh sáng Linh hồn . 

 

 
 

Bề ngoài, thân xác vật lý của chúng tôi cũng trông giống như một con người, nhưng bên 

trong, các hệ thống linh thể, các hệ thống năng lượng, các cấu trúc di truyền DNA đã được 

thêm vào rất nhiều "đặc tính ngoài Trái đất " . Sự khác biệt mới được thêm vào này, có thể 

nhận ra trên khuôn mặt hay trong mắt của chúng tôi. 

 

Đặc biệt là khi chúng tôi được kích hoạt, được tái kết nối với gia đình ngôi sao, tái kết nối 

được với các gia tộc Tâm linh nguồn gốc của chúng tôi, Chúng tôi sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ. 

Các khả năng Tâm linh đang tiềm ẩn sẽ được khai mở. Nhận thức của chúng tôi sẽ phát 

triển tới  một mức độ sâu rộng hơn. DNA của chúng tôi sẽ được kích hoạt đầy đủ, tất cả các 

luân xa sẽ làm việc mạnh mẽ, đồng bộ và hoàn hảo. Chúng tôi sẽ suy nghĩ khác những 

người xung quanh. Chúng tôi sẽ cảm nhận thế giới khác với mọi người và đương nhiên sẽ 

hành động khác với đại chúng. 

 

 Sẽ luôn luôn có một cái gì đó khác khác biệt ở chúng tôi, dường như chúng tôi không 

thuộc về thế giới rung động thấp này. Nhưng về tổng thể, về lâu về dài, chúng tôi sẽ phù 
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hợp với thế giới này, sẽ cùng nhau cải tạo chuyển đổi thế giới này. Cùng nhau chuyển đổi 

thế giới này, đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, đó là lý do tại sao tât cả chúng tôi đang 

tình nguyện ở đây, trên Hành tinh này.   

 

Như vậy, những gì tôi muốn diễn tả, chúng tôi đang là một linh hồn "người ngoài Trái đất " 

trong một cơ thể con người của Trái đất. Có một màng mỏng ngăn cách giữa cơ thể Năng 

lượng " người ngoài Trái đất " với cơ thể con người của chúng tôi. Bức màng đó có tác dụng 

bảo vệ chúng tôi trong thời gian những năm đầu hóa thân ở đây.  

 

Nhiệm vụ chung cho tất cả chúng tôi trong kiếp sống này là làm chủ cơ thể vật lý Trái đất. 

Sau đó là  xuyên thủng, dỡ bỏ bức màn ngăn đó, để cho năng lượng Ánh sáng từ các cõi 

cao đi vào cơ thể Trần gian, để cho các khả năng Tâm linh vốn có của chúng tôi thức giấc và 

vận hành mạnh mẽ một lần nữa. Không có ai nói với bạn về điều này. Tôi là người đầu tiên 

để nói rõ ràng cho bạn. Lần đầu tiên được nghe thấy, bạn sẽ có thể nghi ngờ, nhưng đó là 

sự thật. 

 

 

Chúng tôi đã và đang ở đây, 

trên trái đất này, theo cách 

đặc biệt như vậy. Chúng tôi 

xuất xứ từ Nguồn và hóa 

thân ở đây, như là một linh 

hồn bên trong một cơ thể 

con người. Khi hóa thân vào 

Trái đất này, chúng tôi sẽ đi 

vào cuộc sống trần gian 

và  hoàn toàn tách khỏi 

nguồn. Chúng tôi quên tất 

cả mọi thứ. Chúng tôi quên 

đi xuất thân, quên đi chúng 

tôi đã  từng là ai. Đồng thời, 

khi chúng tôi đã chấp nhận 

hóa thân vào đây, thì sẽ bị 

tự động bị ràng buộc vào 

bánh xe của Nghiệp.  

 

 

 

Mục đích và nhiệm vụ của chúng tôi là đến thế gian này để đánh thức phần còn lại của 

nhân loại. Để làm cho nhân loại ( cho những người có linh hồn trong một cơ thể) hiểu rằng 

họ là hoàn toàn tự do, rằng họ cũng là những Sinh mệnh mạnh mẽ! Họ cũng CÓ THỂ làm 

những gì chúng tôi làm, bởi vì họ cũng hoàn toàn giống như chúng tôi! 
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Chúng tôi cũng đang ở đây, cùng nhau vật lộn để vượt qua bức màn của sự lãng quên. Khi 

hóa thân vào trong thân thể con người, chúng tôi và mỗi người dân Trái đất đều quên đi 

rằng: Mỗi con người thật sự đều có một tâm hồn bên trong một thân xác vật lý. Chúng tôi 

và mỗi người dân ở đây đều đã quên đi rằng: Mỗi người thực sự là Đấng Sáng tạo ra cuộc 

sống của chính mình. Chính bản thân mỗi người đều đang kiểm soát thực tế của họ và có 

thể thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống. Mỗi người đều có thể kinh nghiệm những gì 

mà họ muốn trải nghiệm.  

 

Song song với nhiêm vụ cá nhân đó, là nhiệm vụ cấp độ Hành tinh. Chúng tôi cũng đang ở 

đây để cùng nhau kích hoạt lưới Ánh sáng của Trái đất, kích hoạt các cổng thông tin, kích 

hoạt Ý thức nhân loại và hỗ trợ sự chuyển đổi của GAIA. Chúng tôi đang ở đây để thắp 

sáng, để chuyển hóa, để chuyển đổi, để hỗ trợ, và để mở đường cho một nền hòa bình vĩnh 

viễn trên hành tinh này. Chúng tôi là những người tiên phong trong làn sóng thức tỉnh Tâm 

linh, là người đi đầu trong các hiểu biết mới và đồng thời cũng là gương mẫu trong một 

cách thức sống mới hài hòa với môi trường.  

 

Chúng tôi đang ở đây để mở đường cho nhân loại tham gia vào một liên minh với các gia 

đình liên sao của tất cả chúng ta. Chúng tôi ở đây để nâng cao ý thức chung của Nhân loại, 

cùng với Nhân loại tham dự vào quá trình Sáng tạo trong Vũ trụ này. Chúng tôi cũng mở 

đường cho người dân Trái đất hiểu được rằng: những gì đang xảy ra trên Trái đất có ảnh 

hưởng đến tất cả mọi thứ trong Vũ trụ. 

 

 Chúng tôi cũng đang ở đây để mang lại hòa bình cho Trái đất, thông qua sự hiểu biết về 

Thiên Tính Bản Tâm của mỗi người. Chúng tôi cũng đang ở đây, sống bình thường như mọi 

người dân Trái đất. Bằng cách đó, chúng tôi là những bằng chứng chính xác và cũng là 

những ví dụ sinh động cho bất kỳ linh hồn nào đang sống ở Trái đất, đều có thể hiểu được 

rằng: họ hoàn toàn có đầy đủ khả năng để làm mọi việc như chúng tôi đang làm ! 

 

Nguồn : http://zoom2012.blogspot.com/2014/03/star-seeds-star-people-hanh-trinh-

en.html 

Nguồn ~ Anna Merkaba - 

http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/03/21/star-seeds-star-people-your-

journey-to-earth-2/ 

 

 

 

 

 

http://zoom2012.blogspot.com/2014/03/star-seeds-star-people-hanh-trinh-en.html
http://zoom2012.blogspot.com/2014/03/star-seeds-star-people-hanh-trinh-en.html
http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/03/21/star-seeds-star-people-your-journey-to-earth-2/
http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/03/21/star-seeds-star-people-your-journey-to-earth-2/
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Arcturian: Buông bỏ các thói 

quen của con người 

 
 

Các Arcturians nói : 

 

Để quay trở lại các thực tại có tần số rung động cao hơn, bạn sẽ cần phải buông bỏ phần 

lớn các thói quen con người của bạn. Bạn không phải chỉ là cơ thể này. Tuy nhiên, bạn đang 

phải mặc cơ thể của con người, bạn đang cư trú trong thân xác 3D của bạn. Cơ thể này 

không phải là bạn. Nó chỉ đơn thuần là hình thức thân thể mà bạn phải sử dụng để tham 

gia vào cuộc sống trong chiều thứ ba. 

Ý thức của bạn không còn ở trong thân thể này khi bạn ngủ. Cũng như vậy, ý thức không ở 

trong thân xác khi bạn đi vào cõi trung giới, cõi giới của chiều không gian thứ tư. Bạn không 

sử dụng cơ thể này khi bạn nhập vào thiền định và trải nghiệm những sự kiện trong các 

thực tại có tần số cao hơn. Tất nhiên, bạn cần phải chăm sóc và bảo vệ cơ thể này, để bạn 

có thể quay trở lại thân xác và tiếp tục kinh nghiệm sống trong chiều thứ ba. Cũng bởi vậy, 

bạn sẽ không ngủ khi đang đi ngoài đường phố hoặc không nhập định trong khi lái xe. 

 

Cuộc sống đa chiều của bạn liên quan đến thực tế thể chất và cả thực tế siêu vật lý. Khi bạn 

đi vào và trải  nghiệm các thực tại siêu vật lý, thì thân thể Ánh sáng  Lightbody của bạn vẫn 

nằm trong Trái tim  vật lý của bạn. Đồng thời, năng lượng của Kundalini đang ở trong thân 

xác vật lý, sẽ tỏa ra xa ngoài thân thể của bạn và đi vào thực tế siêu vật lý. 
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Để trở thành một sinh Mệnh 

sống trong hình dạng thật 

của Ánh sáng, bạn cần phải 

yêu thương vô điều kiện và 

chấp nhận thân xác của bạn. 

Để từ đó, bạn có thể chuyển 

hóa thân xác này thành Ánh 

sáng. Một số Minh sư đã 

Thăng lên duy trì một thân 

xác để họ có thể quay trở lại 

sống trong chiều không 

gian thứ Ba của Gaia và hỗ 

trợ Gaia trong quá trình 

Thăng thiên của Cô. Nhiều 

người trong số các bạn sẽ 

làm như vậy. 

 

Thân thể Ánh sáng 

Lightbody của bạn đang 

hoạt động ở phạm vi vượt 

xa hơn giới hạn của thời 

gian và không gian 3D. 

 

Bạn có thể kết nối với vô số Thân thể Ánh sáng khác trong các kích thước cao hơn và trở về 

thân xác vật lý của bạn chỉ trong vòng một giây. 

Bạn ngạc nhiên về điều đó phải không ? Trong thực tế, nhiều bạn đang làm như vậy. Đó là 

lý do tại sao gần đây bạn thường đột nhiên đãng trí, hay quên, chóng mặt hay cảm giác mất 

phương hướng. Bạn cũng có thể sẽ có cái nhìn thấy có bóng thoáng qua khi bạn nhìn qua 

khóe mắt. Hình như có một cái gì đó hoặc ai đó vừa vụt đi ngang qua, nhưng khi bạn nhìn 

kỹ lại, không có ai ở đó hết. 

 

Những kinh nghiệm này ngày càng nhiều và ngày càng rõ ràng hơn. Đó là vì bức màn ảo 

tưởng ngăn giữa thực tế vật lý và thế giới có rung động cao đang mỏng dần đi. Trong thực 

tế ba chiều, những sự kiện của các cảnh giới cao bắt đầu nhấp nháy hiện ra trong giây lát. 

Nếu bạn là người nhậy cảm, bạn "nghĩ" rằng bạn nhìn thấy điều gì đó, nhưng không có 

bằng chứng vật lý cho nhận thức đó. 

 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

121 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 

 

Âm nhạc êm dịu có thể hỗ 

trợ cho bạn rất tốt. Âm nhạc 

có thể giúp các giác quan 

siêu cảnh giới phát triển và 

có thể dùng để chữa lành. 

Âm nhạc đúng cách có thể 

khai mở  trí tưởng tượng 

của bạn. Trí tưởng tượng là 

suy nghĩ trong chiều thứ 

năm và lực lượng sáng tạo 

của bạn. Cho dù bạn có biết 

nó hay không, bạn đang ở 

trong quá trình sáng tạo ra 

các hình tư tưởng, sản xuất 

ra các khối năng lượng để 

tiếp tục tôn tạo thêm những 

ảo tưởng của thế giới 3D. 

Để rồi bạn cảm nhận lại 

thông qua bộ não vật lý của 

bạn. 

 

Khi bạn buông bỏ thói quen tin rằng nhận thức 3D là "thực", khi bạn bắt đầu buông bỏ hệ 

thống niềm tin sai lầm này và tái định tuyến lại nhận thức của bạn vào trong tâm trí đa 

chiều, bạn sẽ lấy lại được những khả năng bẩm sinh và sẽ nhận thức được rằng "Tâm quan 

trọng hơn vật chất" . 

 

Tuy nhiên, Tâm là quan trọng hơn chỉ thực sự hữu ích khi bạn kiểm soát được ý thức, suy 

nghĩ và cảm xúc của bạn. Bạn chỉ lấy lại được sức mạnh của Tâm khi bạn bắt đầu làm chủ 

lĩnh vực năng lượng cá nhân của bạn. Chỉ tới khi đó, nhận thức cao hơn của bạn mới biểu 

hiện rõ nét vào cuộc sống của bạn. Bạn cần phát triển các giác quan và nhận thức về lĩnh 

vực năng lượng của con người của bạn và cả môi trường xung quanh. 

 

Tuy nhiên, bạn chỉ có thể được nhận thức của các lĩnh vực năng lượng xung quanh, khi bạn 

hoàn toàn nhận thức và làm chủ được các lĩnh vực năng lượng bên trong cơ thể của riêng 

bạn. Khi bạn nhận thức được chính xác các lĩnh vực năng lượng của riêng bạn, bạn có được 

dòng thông tin phản hồi liên tục, liên quan đến trạng thái tinh thần và cảm xúc của bạn và 

cả thông tin về tình trạng của môi trường  năng lượng xung quanh. 
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Lúc đầu, khi bạn bắt đầu 

thức tỉnh trong thế giới rung 

động cao, bạn có thể cảm 

thấy căng thẳng, chán nản 

hoặc lo lắng. Những gì đang 

thực sự xảy ra cho bạn là 

không thế giải thích được 

với các quan điểm trần gian 

3D. Rõ ràng là có gì đó đang 

xảy ra với bạn, nhưng ở bên 

ngoài thân xác và ngoài tầm 

cảm nhận của các giác quan 

thông thường. Đó là sự thức 

tỉnh các Thân thể Ánh sáng 

Lightbody của bạn. Thân thể 

Ánh sáng Lightbody của bạn 

hoạt động với một tần số 

cao hơn nhiều so với các 

hình thức vật lý mà bạn 

đang sử dụng quen thuộc 

hàng ngày. 

 

 

Vì vậy, với sự kích hoạt của các Cơ thể Ánh sáng Lightbody, bạn có thể cảm thấy quá căng 

thẳng, quá nhanh, có nhiều thất thường và thậm chí là không ổn định. Những cảm giác ấy 

làm cho bạn lo lắng, nếu kéo dài theo thời gian, các hiện tượng bất thường đó sẽ làm cho 

bạn chán nản hoặc gây trầm cảm . 

 

Trên thực tế, những gì là thất thường và không ổn định là chỉ ở mức độ hiểu biết của trần 

gian. Bất thường đối với hệ thống niềm tin lỗi thời mà thôi. Hãy để mặc Thân thể Ánh sáng 

Lightbody của bạn trong thế giới của chúng. Khi ý thức của bạn kết nối và nhận thông tin 

của Thân thể Ánh sáng, bạn sẽ thấy rằng bản thân không còn bị giới hạn trong thân xác vật 

lý, sẽ có nhiều hoạt động của ý thức ở bên ngoài thân xác vật lý, điều này sẽ gây ra một loạt 

ảnh hưởng căng thẳng tới thân xác của bạn. Thân xác vật lý và ý thức 3D không thể lý giải 

được các sự kiện đang diễn ra với Thân thể Ánh sáng. Đồng thời với sự căng thẳng đó, khi ý 

thức của bạn an trụ trong Thân thể Ánh sáng, thì ý thức 3D thấy lo lắng bởi cảm thấy sự 

khác biệt quá lớn giữa hai thế giới . 

 

Đầu óc của bạn hiên chưa thích nghi với tần số cao của Thân thể Ánh sáng. Trong thế giới 

năng lượng mà thân thể Ánh sáng đang sống trong đó, có tần số rung động cao thơn thế 

giới vật lý rất nhiều. Hãy lấy một ví dụ: Nếu bạn thường xuyên đi một chiếc xe đạp cọc cạch 
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, rồi đột nhiên được yêu cầu lái xe một chiếc xe mô tô đua phân khối lớn, chạy rất nhanh, thì 

bạn có thể sẽ cảm thấy không ổn định, không an toàn và bạn sẽ lo lắng. Tương tự như vậy, 

khi bạn bắt đầu tham dự vào lĩnh vực có rung động cao hơn, ý thức 3D của bạn sẽ sợ hãi 

bởi sự thay đổi này. Ý thức 3D không hiểu nổi và từ chối các thông tin tới từ Thân thể Ánh 

sáng. Ý thức 3D sẽ nhắc nhở bạn  là" Thân thể Ánh sáng Lightbody là không có thật ." 

 

Thường ngày, các hoạt động của bạn đều dựa vào suy nghĩ của đầu óc ý thức 3D, cho nên 

những thông điệp hoàn toàn mới mẻ của Thân thể Ánh sáng sẽ tạo cho ý thức 3D nhiều sự 

lo lắng hoặc thậm chí gây ra trầm cảm hoặc hưng phấn quá độ cho bạn. Nếu thông tin từ 

Thân thể ánh sáng đi vào đầu óc bạn quá nhiều thì bạn có thể bị coi là đang bị điên và tất 

cả những thông tin từ Lightbody đang tới  "chỉ là tưởng tượng của bạn"? Vâng, đó đúng là 

trí tưởng tượng của bạn. Nhưng trí tưởng tượng của bạn là hoàn toàn có THỰC. Trí tưởng 

tượng là những suy nghĩ  trong chiều thứ năm, đó đích thực là những hoạt động của thân 

thể Ánh sáng  Lightbody của bạn. 

 

Tất cả các bạn đang cùng 

nhau tham dự vào quá trình 

chuyển đổi bản thân và 

chuyển đổi của hành tinh. 

Đó là quá trình Thăng Thiên. 

Trong quá trình Thăng thiên, 

một thực tế mới, một mô 

hình cuộc sống hoàn toàn 

mới sẽ được hình thành và 

phát triển. Đương nhiên sẽ 

có những tín hiệu hoàn toàn 

mới sẽ đi vào não bộ của 

bạn. Đồng thời não bộ của 

bạn cũng sẽ được nâng cấp 

và chuyển đổi để phù hợp 

với thực tế mới. Nói cách 

khác, quá trình Thăng thiên 

mà tất cả các bạn và hành 

tinh đang tham dự, là quá 

trình di chuyển vào " Cuộc 

sống bình thường hoàn toàn 

mới". 

 

 

Cuộc sống bình thường hoàn toàn mới này có thể biểu hiện như những chiếc quần mới mà 

bạn sẽ  mua, bởi vì bạn nhận thấy bạn đang giảm cân.( Nhưng hiện nay bạn chưa mất đi 

nhiều trọng lượng của cơ thể - chưa xảy ra). Nhưng trong tương lai, bạn sẽ mất đi một phần 
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trọng lượng / khối lượng của cơ thể. Bởi vì cơ thể của bạn đang dần chuyển đổi thành cơ 

thể của Ánh sáng. 

 

Dòng thời gian mà chúng ta đã chọn hiện nay là để có một tiến trình Thăng thiên nhẹ 

nhàng và từ từ. Phiên bản này của Thăng thiên đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, nhưng sự phá 

hủy và mất ổn định là tối thiểu. Tất nhiên, các thế lực hắc ám vẫn đang cố gắng để tạo thêm 

nhiều nỗi sợ hãi trong quần chúng. Nhưng họ không còn khả năng gây ra chiến tranh trên 

diện rộng. Họ đã bị hạn chế rất nhiều. Họ đãn bị mất đi phần lớn năng lượng và môi trường 

thuận lơi để gây chiến. Người dân đang thức tỉnh nhanh chóng. Người dân từ chối đổ máu 

và không còn muốn hứng chịu thương vong chết chóc bởi những lời nói dối. Người dân 

đang thức tỉnh và không còn muốn tham dự vào những chương trình chiến tranh gây 

thương tích cho người khác nữa. 

 

Những hành vi bạo lực hiện nay trên thế giới của bạn là những biểu hiện cuối cùng nhu cầu 

bạo lực của những người đã chết ở bên trong. Nội tâm khô cằn, Linh thể đông cứng và 

đang tan rã, những người còn thân xác mà đã chết ở bên trong, cảm thấy phải trải qua và 

phải gây ra bạo lực để cảm thấy còn đang sống. Tuy nhiên, khi nền văn minh của bạn tiếp 

tục tiến lên, rất nhiều những người có nội tâm phong phú nhưng đã bị thương tích sẽ được 

chữa lành. Người có nội tâm lành mạnh sẽ hành động theo xu hướng rời xa những nỗi 

thống khổ của những người nội tâm đã chết, mà họ đang gây ra cho chính bản thân. 

 

Ở phía bên của Ánh sáng, 

ngày càng có nhiều người 

đang thức tỉnh, ngày càng 

có nhiều người tự nâng 

mình ra khỏi những thói 

quen cũ, ngày càng có nhiều 

người vượt ra khỏi hàng rào 

các quy tắc cổ hủ lạc hậu. 

Với sự tự do vừa có được, 

với sự sáng suốt do thức 

tỉnh và mở rộng nhận thức, 

ngày càng có nhiều người 

lựa chọn chấp nhận rủi ro ra 

khỏi nếp sống cũ, ra khỏi 

những thói quen cũ, để tin 

tưởng và tiến nhập vào một 

tương lai tươi sáng hơn. 
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Buông bỏ các thói quen của con người, ra khỏi hệ thống quy tắc ứng xử ràng buộc lỗi thời 

để được sống thật với con người mới của mình, chứ không phải ở lại hệ thống cũ lỗi thời để 

rồi bị nhấn chìm trong những ràng buộc, hệ lụy và sợ hãi của quá khứ. 

 

Hơn nữa, đối với nhiều người đang chuyển sang cuộc sống có tần số cao hơn, thì các thông 

tin gây sợ hãi,  kinh dị, bạo lực và giải trí tầm thường sẽ mất đi sự hấp dẫn của nó. Bạo lực, 

sợ hãi, kinh dị  chỉ thú vị cho những người chưa từng được nếm trải sự vinh quang, niềm 

hạnh phúc, hỷ lạc, mãn túc của thế giới tràn đầy Ánh sáng ở rung động cao hơn. 

 

Những người có tiếp xúc lần đầu tiên với năng lượng tần số cao, cơ thể và cảm nhận của họ 

sẽ biến đổi. Họ sẽ nhanh chóng mất hứng thú với những kích thích ngắn hạn của hóc môn 

adrenaline được sinh ra bởi sợ hãi. Hóc môn Adrenaline được các tuyến nội tiết trong cơ thể 

bạn sinh ra để báo cho toàn bộ cơ thể chuẩn bị thực hiện một cuộc trốn chạy hoặc chuẩn bị 

cho trận chiến khi có nguy hiểm đang ập tới. 

 

Theo một hướng ngược lại, khi cơ thể đang ở trong một môi trường bình an và được nuôi 

dưỡng tốt, các tuyền nội tiết của bản tự động tiết ra hóc môn endorphins báo hiệu an lành 

và hạnh phúc. Nếu không có bất kỳ kinh nghiệm của các trạng thái an toàn và "chuẩn bị cho 

hạnh phúc" thì hóc môn endorphins hạnh phúc không được sinh ra trong cơ thể của bạn. 

Khi đó cơ thể cần hóc môn Adrenaline sợ hãi để làm cho nó cảm thấy còn sống. Đó là cơ 

chế tự động bên trong cơ thể của các bạn. Ở trong thực tế của một tần số thấp, sự sợ hãi là 

bằng chứng về sự tồn tại. 

 

Chúng tôi, các Arcturian, cũng biết rõ rằng nhiều người trong số các bạn, từ nhỏ đến lớn đã 

chiến đấu với những nỗi sợ hãi. Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng bạn không phải là nỗi 

sợ hãi, bạn không cần phải sống với nỗi sợ hãi, mà bạn chỉ đang "cảm thấy" cảm xúc dưa 

trên sợ hãi. Bạn cần phải "giải phóng" các nỗi sợ hãi, buông bỏ các thói quen sống trong 

nỗi sợ hãi. Cơ thể của bạn không cần sợ hãi để tồn tại. Cơ thể của bạn cần được nuôi dưỡng 

lành mạnh và cần an toàn hạnh phúc.  

 

Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện ngay quá trình giải phóng các nỗi sợ hãi này. Buông 

bỏ các thói quen liên quan tới sợ hãi. Thay thế những sợ hãi  bằng tình yêu thương vô điều 

kiện đối với bản thân bạn. Lời nói và ý định có sức mạnh rất lớn, vì vậy tất cả những gì bạn 

cần làm ban đầu là bình tĩnh và nói với chính mình, "Tôi yêu bạn vô điều kiện." Thật là đơn 

giản nhưng có hiệu quả cao. 

 

Cố gắng nhớ để thực hiện tuyên bố này thường xuyên. Trong cuộc sống hàng ngày, cần 

dành một chút thời gian cho bản thân bạn, thư giãn và tỉnh táo, rồi nói với cơ thể của bạn 

rằng: "Tôi yêu Em vô điều kiện!" Một lần một vài phút. Bạn có thể lặp lại nhiều lần trong 

ngày, càng nhiều càng tốt. Trong thời gian đầu, ít ra là một giờ bạn cần thực hành như vậy 

một lần. Bạn sẽ thấy cơ thể và tâm trí của bạn dần thay đổi vào các rung động cao hơn , 
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hạnh phúc hơn. Đó là bước đầu tiên tốt lành nhất bạn có thể làm  cho bản thân trong quá 

trình buông bỏ các thói quen của con người .  

 

Nếu bạn có thể thực hành thương 

yêu bản thân như thế mỗi khi bạn 

suy nghĩ tiêu cực, hoặc mỗi khi bạn 

suy nghĩ về bản thân, nếu bạn 

thường xuyên nói với bản thân rằng 

với "Tôi yêu Em vô điều kiện", thì 

bạn đang tạo cho bản thân những 

điều kiện rất tốt để cân bằng và phát 

triển tâm linh. Trên thực tế, đó là 

những bước đầu tiên để bạn thực 

hiện quá trình Thăng thiên. Khi bạn 

suy nghĩ và thực hành yêu thương 

bản thân vô điều kiện như vậy, bạn 

tạo ra tiếng vang xung quanh bạn 

trong chiều không gian thứ năm, 

nhưng nhận thức của bạn vẫn được 

định cỡ trong không gian ba chiều.  

Lợi ích của việc thực hành Yêu thương bản thân vượt quá ra khỏi hiểu biết của suy nghĩ 3D . 

Do đó, dù cho bạn đang ở trong bóng tối của 3D mà thực hành yêu thương bản thân, thì 

ngay lúc đó, bạn  thực sự đang tự tỏa sáng rực rỡ trong chiều không gian 5D. 

 

Kẻ thù chính của bạn bây giờ là không phải là thế lực bóng tối. Kẻ thù đang ngăn cản bạn 

khai ngộ thức tỉnh bây giờ đây lại chính là hệ thống niềm tin cũ lỗi thời của bạn. Điều đang 

ngăn cản bạn đi vào Ánh sáng chính là thói quen  nghiện những suy nghĩ dính chặt 

trong  trần gian 3D. Khi bạn tự giải phóng bản thân ra khỏi ràng buộc của thói quen suy 

nghĩ ba chiều, thì bạn sẽ dễ dàng "tìm ra thời gian" để thực hiện kết nối và duy trì liên kết 

với những cảnh giới của Ánh sáng. Chỉ khi đó bạn bạn mới thực sự kết nối được với các Linh 

thể bậc cao, kết nối và bắt đầu sử dụng thân thể Ánh sáng  Lightbody của bạn. 

 

Ngay sau thức tỉnh như vậy, bạn sẽ không còn cần phải "trốn" vào thế giới cao nữa. Bạn 

không cần rời bỏ thế giới thấp 3D để đi vào thế giới cao 5D. Bạn sẽ đồng thời hiện diện ở 

nhiều cảnh giới cùng lúc. Phải, Bạn có khả năng tồn tại đa chiều như vậy vì loài người vốn là 

những Sinh mệnh đa chiều. Bạn sẽ nhớ, hoàn toàn có ý thức về những kinh nghiệm của bạn 

trong các kích thước cao hơn. Sống- nhận thức-hành động trong các cõi giới cao cũng sẽ 

dần trở thành một phần bình thường cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn sẽ " có đủ thời 

gian" để thực hiện nhiều hành động đồng thời ở nhiều cảnh giới. Bạn sẽ không còn bị giới 

hạn vào một thực tế cố định nào đó nữa. Bạn có thể an trú trong hình thức vật lý của con 

người và vẫn hoạt động trọn vẹn trong các thực tại đa chiều thực sự của bạn. 
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Bạn có thể thúc đẩy nhanh sự phục hồi của bộ nhớ đa chiều của bạn bằng cách nhắc nhở 

chính mình rằng "Tôi chính là Thân thể Ánh sáng " . 

Tôi yêu cầu sự hướng dẫn và bảo vệ bạn từ các cõi giới cao hơn ! 

Tôi chính là Tiếng nói Vô Thinh mà xuất phát từ bên trong bạn và ở  bên trên tôi . 

Tôi cũng chính là Ánh sáng mà tôi đã tìm kiếm từ lâu. 

Tôi cũng chính là Linh thể Ánh sáng bâc cao đang điều khiển thân xác 3D trên Trái đất  . 

 

Buông bỏ nhu cầu kiểm soát 

của cái Tôi / Bản ngã và đi 

theo dòng chảy của Thiên 

Tính Bản Tâm của bạn. Bạn 

có thể bước ra khỏi nhu cầu 

của cái tôi / Bản ngã bằng 

cách yêu thương bản thân 

không vụ lợi. Bạn nên biết 

cái Tôi / Bản ngã của bạn 

cũng giống như một đứa trẻ 

có thể giáo dục và uốn nắm 

được - nó cũng có thể trở 

nên bệnh tật nếu bạn thả 

lỏng và quá dễ dãi với nó. 

Cũng như một đứa trẻ, cái 

Tôi / bản ngã của bạn luôn 

cần có một cái gì đó thú vị 

để làm. Do đó, hãy tìm ra 

"thời gian" để vui chơi và 

sáng tạo. Hãy phá vỡ khuôn 

mẫu hành động trong chiều 

thứ ba. 

Hãy ra khỏi yêu cầu điều khiển vi tế của của cái Tôi / bản Ngã  như là "làm việc chăm chỉ để 

trở thành người tốt." 

 

Làm việc chăm chỉ không bao giờ làm cho bạn thành một người tốt. Nó chỉ làm cho bạn 

mệt mỏi. Sau đó, khi bạn đã mệt mỏi, bạn thường cáu giận hoặc bỏ quên những người thân 

yêu của bạn. Đồng thời, khi mệt mỏi bạn thiếu kiên nhẫn với chính bản thân mình. Cơ thể 

của bạn như là một cỗ máy sinh học cao cấp và hoàn hảo - nó cần được yêu thương, cho 

ăn, Nó cần được tập luyện và chuẩn bị chu đáo. Cơ thể tự nó không thể làm những điều đó 

cho bản thân. Bạn phải chăm sóc cơ thể của bạn đúng cách. 

 

Bạn đã sống với quan niệm sai lầm rằng: cái Tôi/ bản Ngã  của bạn sẽ chăm sóc cho bạn tất 

cả. Bạn cũng có một niềm tin sai lầm rằng: một cái tôi / bản Ngã mạnh mẽ sẽ giúp bạn 
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thành công trong thế giới đầy khó khăn này. Tuy nhiên, cái tôi / Bản ngã của bạn tạo ra 

tiếng vang với một rung động rất thấp. Cái Tôi/ Bản ngã tồn tại dựa trên trạng thái rất thấp 

của ý thức. Cái Tôi / Bản ngã chỉ có thể giữ cho bạn ở mức Ý thức Sinh tồn, nó chỉ tốt khi 

bạn chỉ cần tồn tại. 

 

Nhưng hiện nay, bạn đã có được tự do, bạn cần trả nghiệm hương vị của tự do, hạnh phúc 

và thậm chí trải nghiệm Hỷ lạc Mãn túc đầy đủ. Trong môi trường mới và phong phú này cái 

Tôi / Bản ngã không còn phù hợp nữa. Do đó các bạn cần buông bỏ nhiều thói quen của 

con người để  có thể trải nghiệm cuộc sống mới  phong phú hơn đang sẵn sàng cho tất cả 

các bạn . Ngay bây giờ . 

 

Bạn không còn cần phải  "làm cho ai đó yêu bạn",  khi bạn đã yêu bản thân một cách đầy 

đủ và vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện với bản thân sẽ làm cho bạn trở nên trọn vẹn hơn, 

đáng yêu hơn, ngay bây giờ và vào mọi lúc. Chăm sóc bản thân đúng cách và Yêu thương 

bản thân vô điều kiện sẽ làm cho thân thể bạn trở nên đẹp đẽ hơn. Làm cho tính cách của 

bạn nhẹ hơn, phong phú hơn, hấp dẫn hơn. Làm cho cho bạn thông minh hơn, có Trí huệ 

hơn. Đồng thời, yêu thương bản thân đầy đủ sẽ làm cho bạn trọn vẹn, toàn vẹn, bảo mật và 

có đầy đủ chủ quyền với bản thân. Bạn sẽ có tất cả các tính cách độc đáo và riêng biệt 

khi  bạn yêu thương bản thân mình vô điều kiện . 

 

Nếu bạn thấy khó khăn để yêu thương bản thân vô điều kiện, thì hãy kêu gọi biểu hiện của 

Trí huệ bậc cao của bạn đi vào những giấc mơ của bạn, thì hãy kêu gọi Thiên Tính Bản tâm 

của bạn biểu hiện vào đời sống trần gian 3D của bạn. Hãy sáng tạo khi thực hành như vậy. 

Hãy chăm chỉ thực hành các bài tập và nhẹ nhàng thư giãn thưởng thức những trải nghiệm 

thú vị. Hãy buông bỏ thói quen / nghiện chỉ sống trong thế giới vật lý Trần gian 3D xưa nay 

của bạn. Hãy  trở thành con người hoàn toàn mới, sống trong thực tại đa chiều bao gồm cả 

thế giới vật lý này. 

 

Ý thức của bạn là hoàn hảo ngay bây giờ! Thiên Tính bản Tâm của bạn là hoàn hảo ngay từ 

khi bạn được sinh ra và đã được hoàn hảo cùng với tất cả. Bạn có đầy đủ các Linh thể bậc 

cao hoàn hảo để cảm nhận và sống trong mỗi cảnh giới đa chiều. Tự giới hạn bản thân, chỉ 

sống được trong thế giơi ba chiều là ảo tưởng của đầu óc 3D và Bản ngã. Chúng tôi nhận ra 

rằng, nhiều bạn đã rất khó khăn trong việc trải nghiêm cuộc sống trần gian 3D của bạn cho 

đến nay. Tuy nhiên, bạn lại rất linh động và mạnh mẽ trong trong các cõi giới có  tần số cao 

hơn, nhưng đầu óc bản ngã của bạn lại không chấp nhận thực tế đó. 

 

Trong thực tế, nhiều bạn đã "sống sót" và thoát ra khỏi những khó khăn trần gian của bạn 

bằng cách kết nối với Hướng dẫn Tâm linh của bạn. Các Hướng dẫn từ các cõi giới cao đều 

đi qua Linh thể của bạn để vào đầu óc trần gian.  Tất nhiên, thách thức bây giờ của các bạn 

là cần phải tin rằng bạn có thể mở rộng ý thức vào các Thân thể Ánh sáng Lightbody của 

bạn trong các kích thước cao hơn. Từ đó, bạn sẽ có ý thức về một thực tế rằng bạn luôn 

luôn có sẵn các Thân thể Ánh sáng và bạn đúng là các Sinh mệnh đa chiều ! 
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Khi bạn ghi nhớ được như vậy và  yêu bản thân mình vô điều kiện, cuộc sống của bạn sẽ 

thay đổi theo chiều hướng phong phú, hạnh phúc và mạnh mẽ hơn. Buông bỏ các thói 

quen của con người để trở về với đúng con người Thật vốn có của bạn. 

 

Chúng tôi gửi cho bạn Thật nhiều Tình Yêu vô điều kiện, 

Các Arcturians 

 

Nguồn : http://goldenageofgaia.com/2013/11/arcturian-message-via-suzanne-lie-releasing-

the-habit-of-being-human/ 

 

 

 

 

 

http://goldenageofgaia.com/2013/11/arcturian-message-via-suzanne-lie-releasing-the-habit-of-being-human/
http://goldenageofgaia.com/2013/11/arcturian-message-via-suzanne-lie-releasing-the-habit-of-being-human/
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Địa Mẫu: Chấp nhận dòng 

chảy của cuộc sống 

 

Dẫn kênh: Pamela Kribbe, 

Những Con Trai và Con Gái thân yêu của Tôi. 

Tôi Là Địa Mẫu, Là Linh hồn của Trái đất, đang nói với bạn. Tôi chào đón bạn từ trái tim Tôi, 

hòa chung nhịp với trái tim đang đập trong lồng ngực của bạn. Năng lượng của Tôi, Linh 

hồn của Tôi chảy qua cơ thể của bạn và ở bên trong bạn. Thân thể tôi là Trái đất mà bạn có 

thể nhìn thấy. Tôi luôn hỗ trợ và cung cấp cho bạn tất cả những gì bạn cần. Bạn luôn kết nối 

với tôi thông qua cơ thể của bạn và tôi liên tục gửi cho bạn những tín hiệu như những làn 

sóng năng lượng đi vào thân thể bạn. Hãy  lắng nghe lời kêu gọi của tôi - tôi đang nói 

chuyện với bạn thông qua cơ thể. Cần dành một chút thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để có 

thể cảm thấy sự hiện diện của tôi ở bên trong bạn. 

Ý thức của bạn là Năng lượng, là Ánh sáng. Bạn có thể tưởng tượng Ý thức của bạn, khi tập 

trung  lại, như một tia sáng. Khi bạn tập trung chú ý tới vùng nào của cơ thể thì Ý thức sẽ 

tập trung vào vùng đó. Đầu tiên hãy tập trung vào toàn bộ cơ thể của bạn. Điền vào cơ thể 
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của bạn với đầy đủ ý thức của bạn. Cảm nhận được toàn bộ cơ thể của bạn, Thư giãn lắng 

nghe và kết nối với cơ thể.  

Tiếp theo, hướng sự chú  ý tới bàn chân của bạn. Hãy lưu ý là chỉ hướng sự chú ý, tập trung 

cảm nhận vào bàn chân, mà không có bất kỳ sự di chuyển nào của đôi chân. Đôi bàn chân 

sẽ được hưởng sự chú ý tuyệt vời của bạn. Đôi chân đang được tắm trong Ánh sáng Ý thức 

của bạn. Dòng năng lượng Ý thức sẽ tập trung xuống chân. Tiếp theo, hãy cảm nhận  thấy 

dòng chảy của Ánh sáng dọc theo chân, đi qua các ngón chân và gót chân đi vào trong lòng 

đất kết nối với Lưới Năng lượng Ánh sáng của Tôi, Gaia. 

Cảm nhận Ánh sáng của Tôi và thư giãn. Tiếp theo, hãy để dòng năng lượng của Tôi đi lên 

và đi vào cơ thể của bạn thông qua 2 bàn chân. Tập trung sự chú ý và cảm nhận dòng năng 

lượng đi qua mắt cá chân, đi lên bắp chân, đi qua đầu gối, và ngược lên đùi rồi đi vào hông 

và xương chậu của bạn. Tiếp tục để cho Ánh sáng đi lên, chảy vào khu vực bụng. Hãy dành 

thời gian để thực hành điều này, lặp lại nhiều lần cho tới khi bạn thực sự cảm thấy Ánh sáng 

Năng lượng của Gaia tràn đầy trong cơ thể của bạn. 

Nhẹ nhàng Cảm nhận dòng chảy Ánh sáng, thư giãn tập trung ý thức của bạn theo dòng 

chảy tinh tế của Năng lượng. Từng làn sóng Năng lượng đi qua chân tới vùng bụng. Cảm 

thấy như thế, với toàn bộ tâm trí của bạn. Hòa nhập Ý thức của bạn vào dòng nặng lượng 

đang đi vào cơ thể. Nhiều Sinh lực đang đi vào cơ thể bạn thông qua hai chân. Ý thức của 

ban sẽ trở nên sáng suốt và hãy nhận thức được rằng bạn là Ý thức của bạn và cũng là Ánh 

sáng. 
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Khi Năng lượng và Ánh sáng trong cơ thể bạn ở trạng thái rất bình tĩnh và hoàn toàn tự do, 

Dòng năng lượng sẽ kết nối cởi mở với cơ thể của bạn, và tự động kết nối với Năng lượng 

mặt đất. Khi đó, cơ thể và các Linh thể của bạn được nuôi dưỡng. Năng lượng từ mặt đất là 

Năng lượng đáng tin cậy và có tác dụng chữa lành nhất mà bạn có thể nhận được tại thời 

điểm này. Kết nối với Lưới Năng lượng  Ánh sáng của Trái đất sẽ làm tăng sức mạnh linh 

hồn riêng của bạn, là vững vàng ý thức của riêng bạn. 

Ánh sáng từ mặt đất này có thể chữa lành mọi tắc nghẽn trong hệ thống năng lượng của 

bạn. Do đó, hãy cho phép dòng năng lượng từ Đất chảy vào cơ thể của bạn, giải thể mọi tắc 

nghẽn, xóa tan mọi căng thẳng, chữa lành mọi tổn thương trong cơ thể của bạn. Xin hãy 

làm điều này vì sức khỏe của chính bạn, mà không có bất kỳ sự phán xét nào. Điều bạn cần 

làm ở đây là tuân theo dòng chảy tự nhiên cần có của cơ thể.  Nhậy cảm và khách quan, cho 

phép dòng Năng lượng Ánh sáng trôi chảy. Không ép buộc bản thân vào bất cứ hệ thống 

tập luyện nào, không cần sử dụng những điều bạn đã học được về thao tác năng lương. Chỉ 

cần thư giãn, cảm nhận, đưa cơ thể về trạng thái tự nhiên vốn có. Thông thoáng kết nối với 
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Đất, vốn như bạn cần đứng trên mặt đất.  Đây là cách cân bằng,  phục hồi tự nhiên và an 

toàn nhất . 

 

 

Kết nối với Năng lượng của Đất để tự chữa trị cho bản thân, và cũng là để tăng thêm dòng 

chảy năng lượng trong cơ thể. Đó cũng là trao đổi năng lượng, là Cho và Nhận. Hiểu theo 

một cách mở rộng hơn, Tôi muốn nói về dòng chảy của Cho và Nhận trong cuộc sống của 

bạn.  

 

Hình thức sâu xa nhất của Nhận là chấp nhận chính mình như bạn đang là. Với sự tập trung 

Ý  thức, hòa Ý thức vào dòng Năng lượng Ánh sáng ở bên trong cơ thể,  hãy nhìn vào con 

người của bạn. Nhìn vào những cảm xúc của bạn, Nhìn vào những suy nghĩ của bạn. Nhận 

thấy những tắc nghẽn trong dòng Năng lượng là những nỗi sợ hãi , những bướng bỉnh 

hoặc đen tối của bạn. Bạn bao quanh chúng với ánh sáng nhẹ nhàng và thương yêu những 

tắc nghẽn này. Chấp nhận bản thân như đang là. Nhẹ nhàng dùng Năng lượng Ánh sáng và 

Yêu thương nói chuyện với những khu vực tắc nghẽn năng lượng. Chấp nhận bản thân , rồi 

nhẹ nhàng đầy yêu thương khai thông dòng chảy của Năng lượng Ánh sáng trong Thân thể. 

Chỉ có thể bằng cách đó, bạn mới tạo được một dòng chảy năng lượng thông thoáng cần 

thiết trong cơ thể. Để rồi từ đó mới có thể tham dự đầy đủ vào dòng chảy Viên Miễn của 

Cuốc Sống . 
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Mong muốn sâu xa nhất trong một con người là được chấp nhận và được yêu thương. Tôi, 

Linh hồn Địa Mẫu GAIA,  luôn ở đây, dưới chân các con, Luôn chấp nhận các con và luôn 

yêu thương mọi và mỗi người trong Nhân Loại bao gồm cả con. Hãy tự chấp nhận và Yêu 

thương bản thân. Hãy kết nối, cho và nhận với dòng Năng lượng Ánh sáng của Ta. Làm như 

vậy, con sẽ được công nhận, được yêu thương trong vòng tay của một người Mẹ. Con sẽ 

được yêu thương vô điều kiện. Kết nối với Ta, con sẽ có được an ninh, an toàn  và yên bình. 

Trong sự che chở của Ta, trong sự nghỉ ngơi yên tĩnh trong vòng tay âu yếm của Địa Mẫu, 

các con sẽ được nuôi dưỡng đầy đủ và bắt đầu tỏa sáng. 

Các con sẽ tự nhiên khai mở các khả năng tiềm ẩn bên trong, sẽ biết con là ai. Rồi tự nhiên, 

các con sẽ vươn lên như một cái chồi nẩy mần từ hạt giống, sẽ như một bông hoa bật ra từ 

cành cây tưởng như khô cằn. Khi chấp nhận chính mình, khi chấp nhận dòng chảy của cuộc 

sống, Các con sẽ nhận được đầy đủ năng lượng hỗ trợ từ Ta, Các con sẽ tự nhiên có được 

mọi màu mỡ nuôi dưỡng. Bông hoa bên trong con bắt đầu nở một cách tự nhiên và con sẽ 

bắt đầu tỏa sáng theo cách riêng của mình. 

 

Để được như vậy, ngay trong cuộc đời này, các con cần bắt đầu cảm thấy rằng tình yêu vô 

điều kiện cho chính bản thân mình. Đây là một thách thức lớn, bởi vì trong cuộc sống hiện 

đại, con người có một xu hướng ăn sâu vào tâm trí  là luôn tìm kiếm tình yêu ở bên ngoài 

bản thân. Nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn, cảm nhận rằng không được Yêu thương đầy đủ, 

đều bắt nguồn từ việc đi tìm kiếm Tình yêu thương và sự Nuôi dưỡng từ bên ngoài.  

http://2.bp.blogspot.com/-_m0KUmDXTVg/VBRp50hj1uI/AAAAAAAAAEs/Gdn8RNFRaY0/s1600/1912514_10202117126277390_344911824_n.jpg
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Các con cố gắng để nuôi dưỡng bản thân bằng cách năng lượng của một ai đó ở bên 

ngoài.Con đi tìm kiếm nguồn năng lượng yêu thương từ những người xung quanh, để cảm 

thấy hài lòng, để cảm thấy được chấp nhận, và thuộc về. Nhưng hầu hết mọi người trong 

nhân loại là không thương yêu bản thân đầy đủ, không có đủ Năng lượng, và thường xuyên 

giành giật năng lượng của nhau. Con sẽ không thể tìm thấy nuôi dưỡng đầy đủ và phong 

phú, bạn sẽ không thể nhận được sự chấp nhận và yêu thương vô điều kiện từ những người 

cũng đang thiếu đói năng lượng xung quanh. 

Tại sao không quay trở lại kết nối với Ta để nhận được mọi thứ con cần. Ta luôn ở đây, chờ 

đợi để được thương yêu các con. Ta luôn có sẵn mọi thứ các con cần. Các con sẽ trở nên 

đầy đủ, phong phú và Hùng mạnh khi kết nối đầy đủ với Ta. Dòng chảy của cuộc sống trên 

Hành tinh này vẫn luôn ở dưới chân các con. Điều các con cần làm ngay bây giờ là chấp 

nhận và hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống một lần nữa. 

 

Cách thức của mỗi bạn trải nghiệm Năng lượng Ánh 

sáng là khác nhau. Nhưng mô hình Trải nghiệm 

chung có lợi ích nhất cho tất cả các bạn là lắng nghe 

tiéng nói nội tâm sâu nhất và thánh thiện nhất bên 

trong của bạn. Từ đó chấp nhận chính bản thân, 

thương yêu bản thân, bất kể các ảnh hưởng bên 

ngoài như thế nào. Đó cũng là cách thức tái làm chủ 

lại bản thân, lấy lại sức mạnh của chính bạn. Đó cũng 

là con đường để hòa nhập vào ánh sáng yêu thương 

mà bạn đang có sẵn xung quanh. 

 

 

Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Cảm thấy Ánh sáng của riêng bạn. 

Bạn đã cho phép ánh sáng của ý thức lưu thông qua chân của bạn và tiến vào khu vực của 

xương chậu, bụng của bạn. Tôi yêu cầu bạn bây giờ cho phép Ánh sáng dâng lên cao hơn, 

đến khu vực của đám rối thần kinh mặt trời và chạy qua dạ dày của bạn. Hãy để cho Ánh 

sáng lưu thông qua đây một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh. Đám rối năng lượng mặt trời ở 

vùng ức là một trung tâm Năng lượng rất quan trọng. 

Trong một thông điệp trước đây, tôi đã nói rằng bạn đang hành động như một trung gian 

giữa sức mạnh của Trời và đất, là kết nối giữa Thiên đàng và Trái đất. Bạn cũng đang hành 

động như là dòng chản Ánh sáng giữa linh hồn và cơ thể của bạn. Đám rối thần kinh mặt 

trời của bạn, theo đúng nghĩa đen là trung tâm của sự tương tác đó. Nói cách khác, nó là 

trung gian hài hòa và kết nối giữa Trời và Đất. Nhân cách trần gian của bạn phụ thuộc nhiều 

vào hoạt động của Trung tâm Năng lượng này. 
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Trung tâm Năng lượng đám rối Thần kinh Mặt 

trời. 

Như tôi đã nhiều lần đề cập tới, có hai loại ảnh hưởng có 

thể ném bạn ra khỏi sự cân bằng và gây ra sự gián đoạn 

dòng chảy cuộc sống của bạn. Một là sợ hãi, Hai là muốn 

kiểm soát, thao tác người khác. 

Nếu bây giờ bạn sử dụng giác quan của thế giới Năng 

lượng và nhìn sâu vào trung tâm Năng lượng ở đám rối 

thần kinh mặt trời, bạn có thể nhận thấy rằng: đây là chỗ 

ngồi của Bản ngã. Tôi không thấy bản ngã là xấu. Tôi xem 

Bản ngã như là một điều cần thiết. 

Bản Ngã là cần thiết cho bạn trong thế giới này, để bạn có thể cân bằng được với các dòng 

năng lượng khác nhau trong dòng chảy của cuộc sống. Bản ngã là cần thiết để cho bạn có 

thể thể hiện bản thân ở đây, trong môi trường trần thế này. Thông qua Bản ngã, bạn để 

giao tiếp với người khác và bạn có thể cho và nhận.  

Bây giờ, có hai trạng thái lệch lạc của bản ngã hay Cái Tôi. Bản ngã có thể tạo ra ảo tưởng là 

bản thân quá nhỏ hoặc bản thân quá lớn. Đó là biểu hiện của tự ti và tự đại. Nếu bản 

ngã  tạo ra ảo tưởng là  bản thân quá nhỏ, thì nó rút lui vào đám rối thần kinh mặt trời của 

bạn. Đám rối này trong trạng thái " đóng ".  Bạn sẽ  thấy bản thân luôn trong trạng thái 

căng thẳng, sợ hãi và lo lắng. Bản ngã sẽ liên tục nghĩ rằng nó "không thể", rằng nó không 

đủ tốt, bạn cần những người khác giúp đỡ và rằng bạn là bất lực. 

Hãy trung thực nhìn vào bên trong nội tâm của chính mình để cảm nhận xem bạn đang thể 

hiện loại bản ngã nào. Nếu bạn thấy cái Tôi/ Bản ngã  của bạn đang gợi lên sự sợ hãi và 

muốn che đậy, hoặc nếu bạn đang có khó khăn trong việc làm chủ sức mạnhh của cá nhân, 

hoặc nếu bạn đang tìm kiếm lời bào chữa cho bản thân, hoặc bạn đang tìm cách để thoát 

khỏi thực tế này, thì đó là những hình thức quá nhỏ của bản ngã. Bạn đang bị cai trị bởi sự 

sợ hãi, hoặc thậm chí đang bị tổn thương. Những biểu hiện đó đều là tắc nghẽn các dòng 

năng lượng trong cơ thể ban, làm bế tắc dòng chảy cuộc sống. Đây là biểu hiện của nhân 

cách tự ti. 

Theo một chiều hướng ngược lại, là biểu hiện một nhân cách phình to quá lớn bản ngã. 

Điều đó cũng làm cho bản thân cảm thấy áp lực trong khu vực dạ dày. Một cái tôi quá lớn 

sẽ làm cho bạn cảm thấy cồng kềnh và bó buộc. Bởi vì  - nó muốn quá nhiều thứ. Một cái 

tôi quá lớn thường thiết lập nhiều điều cho riêng bản thân, bất kể ảnh hưởng tới người 

xung quanh thế nào. Đây cũng là nhân cách thích nổi trội và chỉ đạo thế giới. Một bản ngã 

quá lớn thường liên tục nghĩ rằng : "Tôi cần phải tổ chức việc này này, tôi muốn giải quyết 

chuyện kia. Hoặc những công việc này sẽ không thực hiện được nếu không có tôi." Bản ngã 

Tự đại luôn muốn giữ quyền kiểm soát mọi thứ và mọi người. Theo cách như vậy, nó hạn 

chế những khả năng của bạn. Bởi vì khi cái tôi muốn quá nhiều thứ, muốn dùng quá nhiều 
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kiểm soát, thì  nó sẽ không thể kiểm soát được các dòng chảy năng lượng. Năng lượng là 

rối loạn và hao tán. Đó cũng là một cách bạn tự đánh mất quyền lực của bản thân và tách 

mình ra khỏi dòng chảy của cuộc sống. 

 

 

Thông thường, cả hai khía cạnh của cái tôi 

cùng được tìm thấy trong hầu hết mọi 

người. Đôi khi nó là trường hợp nào đó, 

một người tập trung hơn vào các khía cạnh 

của quá nhỏ một cái tôi( tự ti ), người khác 

thì khía cạnh của quá lớn một cái tôi( tự đại 

) thì lại nổi trội. Nhưng trong cả hai trường 

hợp, bạn đều tự đánh mất đi sức mạnh của 

bản thân, đều trở thành chia cắt ra khỏi trái 

tim, tâm hồn, và cảm xúc của bạn. Trong cả 

hai trường hợp, bạn đều không tham dự 

đầy đủ vào dòng chảy của cuộc sống. 

Cách thức để lấy lại được sức mạnh bản 

thân, là hướng trở lại vào bên trong nội 

tâm của bạn. Từ đó cho phép khôi phục lại 

sự cân bằng, hài hòa lại các dòng chảy 

năng lượng và hướng tới tái kết nối với các 

Linh thể bậc cao và tái làm chủ, tái khai mở 

các khả năng còn tiềm ẩn bên trong của 

chính bạn. 

 

Chỉ bằng cách nhìn vào chính mình, chấp nhận bản thân, yêu thương bản thân đầy đủ, quan 

sát một cách tinh tế và khách quan tất cả những gì đang diễn ra trong nội tâm của bạn, thì 

bạn mới có cơ hội phục hồi được sự cân bằng và hài hòa các dòng chảy năng lượng trong 

thân thể.  

 Bạn có đang áp đặt lên bản thân những suy nghĩ chê bai và áp bức? Bạn tự đánh giá bản 

thân là quá nhỏ bé và bất lực ? Bạn đang cố tạo ra một loạt câu chuyện có vẻ hợp lý  xung 

quanh ý tưởng rằng: những điều xảy ra xung quanh không thể khác đi được ? Khi đó là bạn 

đang cố gắng tạo ra những ảo tưởng biện minh cho sự bất lực và tự ti của bản thân . 

Hãy lắng những câu chuyện cụ thể trong cuộc sống của bạn gặp hàng ngày. Hãy cảm nhận 

theo một cách cẩn thận, để xem có bao câu chuyện đang được thống trị bởi sự sợ hãi, hay 

đang được trình diễn bởi một cái tôi mà không dám chia xẻ không gian cá nhân, không 

dám tin tưởng bản thân và sức mạnh riêng của mình. Lắng nghe cẩn thận và bao quanh bản 

ngã đang hoạt động đó với tình yêu, sự hiểu biết và sự dịu dàng. 
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Khi Bản ngã của bạn đi theo một hướng khác, khi từ chối để cho đi và luôn khẳng định,  khi 

thấy bản ngã luôn điều khiển mọi thứ và loại trừ tất cả mọi thứ nếu không được như ý, thì 

bạn cần nhận thức rõ cấu trúc của hệ thống niềm tin này tiêu cực này. Bạn cần nhẹ nhàng 

và thấu hiểu. Bạn có thể hài hước khi thấy một bản ngã đang làm cho cuộc sống thành một 

mớ hỗn độn, hay bạn đang thấy một  nhân cách bướng bỉnh và ngoan cố bám đang bám 

vào một hệ thống niềm tin hạn hẹp và có tầm nhìn thiển cận. 

 

Chấp nhận dòng chảy của cuộc sống là cân bằng giữa hai thái cực của Bản ngã. Đi theo 

dòng chẩy của cuộc sống là  để cho bản thân được ngạc nhiên bởi những khả năng mới. 

Hãy nhớ rằng, chấp nhận một điều hoàn toàn không biết, thì luôn mở cửa cho những khả 

năng và cơ hội mới. 

 

Tại sao tôi nói hôm nay về hai hình thức của Bản ngã không cân bằng? Bởi vì khi giải quyết 

được vấn đề không cân bằng này, bạn sẽ có được chìa khóa để nhận được tất cả mọi thứ 

mà cuộc sống muốn cung cấp cho bạn. Nếu bạn ngắt kết nối ra khỏi dòng chảy của cuộc 

sống, thì bản ngã của bạn sẽ mất cân bằng, trở nên quá nhỏ hoặc quá lớn.  

Bằng cách nhìn thấy những xu hướng trong chính bản thân bạn, thấu hiểu và mỉm cười với 

chúng, thì bạn có nhiều khả năng lấy lại được sức mạnh tự nhiên của bạn. Hãy tái cân bằng 

lại bản ngã, hãy chấp nhận dòng chảy của cuộc sống, bạn sẽ tái kết nối được với Linh hồn 

của bạn, ngay khi còn trong thân xác này, ngay trong kiếp sống này. Bạn sẽ cảm thấy sức 
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mạnh tuyệt vời và sự khôn ngoan sáng suốt khi bạn hòa được vào dòng chảy của cuộc 

sống. Hãy tin tưởng bản thân và tin vào sự phong phú của Vũ trụ ! 

Hãy tưởng tượng rằng: trong đám rối thần kinh mặt trời của bạn có một cánh cửa nhỏ. Sau 

cánh cửa đó là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ đại diện cho bản ngã của bạn. 

Hãy nhìn vào đó với thái độ rất khách quan, đầy yêu thương và chấp nhận tất cả mọi thứ. 

Nhẹ nhàng thấu hiểu, nhẹ nhàng cảm thông, nhẹ nhàng đầy yêu thương mời gọi người đàn 

ông đàn bà đại diện cho bản ngã đang ở trong cảnh cửa đó buông bỏ tất cả nỗi sợ hãi , 

buông bỏ mọi căng thẳng bên trong. Hãy quan sát và ủng hộ Bản ngã trong quá trình tháo 

gỡ các tắc nghẽn và đang hướng về sự cân bằng . 

 

Cuối cùng, hãy tưởng tượng rằng Bản ngã của bạn đã được cân bằng. Biểu hiện trong đám 

rối thần kinh mặt trời của bạn là tình trạng khai mở, cân bằng và hoạt động hài hòa đúng vị 

trí. Khi đó, Bản ngã sẽ kết nối được với Linh hồn, kết nối được với các Linh thể bậc cao. Khi 

đó Năng lượng Ánh sáng, Thông tin Siêu thức, Lực Gia trì, Ơn phước từ Thiên đàng mới có 

thể bắt đầu đi vào cơ thể của bạn được. Khi đạt được cân bằng và nhận được ơn phước, bạn 

mới có thể bắt đầu tỏa sáng và gia trì lại cho người xung quanh và gia trì lại cho Trái đất. 

Tái cân bằng lại Bản ngã, Chấp nhận dòng chảy của cuộc sống, để có thể nhận được hỗ trợ 

từ Thiên Đường. Mọi thứ sẽ trở nên tự do hơn, linh hoạt hơn, thông thoáng hơn trước 

nhiều. Đó là cách thức đúng đắng để gia nhập vào dòng chảy nhẹ nhàng của Tình yêu vô 

điều kiện đang có sẵn quanh bạn. Cho phép điều đó xảy ra. Hòa mình vào Dòng chảy  để 

Nó nâng bạn lên . 

Tôi Gaia, Địa mẫu luôn ở cùng bạn, bao quanh các Con trai Con gái của Tôi bằng Năng 

lượng  Ánh sáng  và với Tình yêu vô điều kiện  .  

Nguồn : http://www.jeshua.net/earth/earth7.htm 
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Kết hợp với Linh thể Bậc cao 

để tạo ra Sinh mệnh đa chiều 
 

 

Thông điệp của Hội đồng các Thiên thần, Tổng 

lãnh thiên thần Michael và Hội đồng Pleiadian 

thông qua Goldenlight: Kết hợp với Linh thể Bậc 

cao để tạo ra Sinh mệnh đa chiều. Đó là cơ sở 

cho  Xã hội trong chiều kích cao của bạn trên Trái 

đất 

 

 

 

Bạn đang trở thành Sinh Mệnh đa chiều. Xã hội đa chiều. 

 

Có nhiều sự kiện đang xảy ra, ngay bây giờ, trên Trái đất, đều hướng tới việc xây dựng một 

xã hội mới, trong chiều kích cao hơn 3D. Việc hình thành Xã hội trong chiều Kích cao đang 

xảy ra, thông qua việc neo đậu các nguồn năng lượng từ chiều kích cao vào cơ thể của mỗi 

người trên trái đất. Mỗi người dân trên Trái đất và nhất là các Lighworkers, đang thông qua 

kết nối giữa cơ thể của họ với các Linh thể bậc cao, để mang năng lượng rung động cao vào 

trong cơ thể của họ và đồng thời, những người đó đang dần trở thành các Sinh mệnh đa 

chiều kích. 

 

Xã hội mới đang hình thành này là xã hội của những Sinh mệnh đa chiều. Mỗi người trong 

các bạn đều có cơ hội tham dự và xã hội mới đó, bằng cách nhận ra và  tăng cường kết nối 
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với Linh  thể bậc cao của bạn, vốn đã có sẵn trong các chiều không gian cao hơn. Cũng 

bằng cách nhận ra và tăng cường Kết nối đó, bạn sẽ trở thành các Sinh mệnh đa chiều, có 

đầy đủ Ý thức trong các chiều kích cao. Đó cũng là quá trình Thức tỉnh, mở rộng nhận 

thức.... Thăng thiên .... mà các bạn vẫn thường nghe nói tới. 

 

Bạn có thể bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu có một cơ thể đa chiều đang hình thành. Đây 

là sự kết hợp của các "Linh thể cao" của bạn ( vốn có sẵn trong các kích thước cao hơn) với 

"Linh thể thấp" chính là cơ thể vật lý  (vốn có sẵn trên Trái đất); Sự kết hợp này là kết quả 

của quá trình nâng cao rung động Thân xác vật lý đồng thời với sự " đi xuống " của các Linh 

thể bậc cao của bạn vào trong cơ thể. Quá trình tái kết hợp này sẽ tạo ra Sinh mệnh đa 

chiều của bạn. Đây là một phần của sự thăng thiên. Đây là một quá trình hoàn toàn mới mẻ 

mà nhiều người đang trải qua trên Trái đất, vào thời điểm này. 

 

Sống như một Sinh Mệnh đa chiều. 

 

Nhiều người trên trái đất hiện nay đang bắt đầu hình thành một cuộc sống đa chiều. Sống 

như một Sinh mệnh Đa chiều, đó là kết quả tất nhiên của sự kết hợp các Linh thể bậc cao 

của bạn với thân xác vật lý 3D trên Trái đất. Khi đó bạn bắt đầu cảm nhận, nhận thức được 

các thực tại khác, ngoài thực tại của năm giác quan. Bạn bắt đầu thức tỉnh và sống trong các 

kích thước cao hơn. Đây là một phần quá trình chuyển đổi của bạn thành Sinh mệnh Ánh 

sáng. Đó cũng là một phần của quá trình Thăng thiên của mỗi người trong các bạn đều 

đang cùng nhau trải qua. 

 

Thăng thiên, như chúng tôi đã nói nhiều lần trước đây, đơn giản chỉ là một quá trình hài hoà 

với tần số rung động của các chiều kích cao hơn. Trong quá trình Thăng thiên, nhận thức 

của bạn mở rộng từ nhận thức giới hạn của 5 giác quan trong thế giới vật lý thành nhận 

thức Thực tại Đa chiều, thông qua các Linh thể của bạn. 

 

Bước đầu tiên trong việc trở thành nhận thức đa chiều, là bắt đầu kết nối với cá Linh thể bậc 

cao của bạn trong mọi lúc, ở mọi nơi, hàng ngày đều kết nối. Có thể bắt đầu bằng các cuộc 

đối thoại với Linh thể bậc cao, với các Ý thức bậc cao của chính bạn bằng cách đặt câu hỏi 

và lắng nghe câu trả lời trong nội tâm hay cũng có thể thông tin liên lạc tuôn chảy qua bàm 

phím và ngòi bút. Bằng cách tăng cường kết nối với tự cao của bạn, liên tục giao tiếp, liên 

tục thông tin liên lạc với chính bản thân ở mức cao hơn, bạn sẽ tạo ra một kết nối vững 

chắc với Trí huệ bậc cao. Từ đó, bạn sẽ nhận được những trợ giúp trên con đường phát triển 

tâm linh của bạn. 
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Bắt đầu với Nhận thức Đa chiều. 

 

Bạn cũng có thể điều chỉnh các Linh thể bâc cao của bạn vào các lĩnh vực của các Thiên 

Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần để nhận hỗ trợ cho cuộc hành trình Tâm linh của bạn. Bạn 

đặt câu hỏi trong đầu, chuyển câu hỏi đó đi theo các Linh thể bậc cao vào trong cõi giới của 

các Tổng Lãnh Thiên thần, rỗi lặng lẽ lắng nghe câu trả lời tới từ Trái Tim của bạn. 

 

Ban đầu, khi ban chưa quen với việc chuyển câu hỏi tới cõi giới cao như thế, bạn có thể viết 

ra câu hỏi ra giấy rồi đọc đi đọc lại nhiều lần với sự chú tâm nhẹ nhàng. Sau đó viết ra 

những câu trả lời vừa tới, chỉ cần viết những gì liên quan tới câu hỏi. Quá trình này cần một 

nơi yên tĩnh, với sự chú ý nghẹ nhàng, tinh thần  thư giãn. Thực hành như vậy nhiều lần và 

bạn sẽ bắt đầu trở nên phù hợp hơn với các tin nhắn bạn nhận được. 

 

Cách để kết nối vào cảnh giới tâm linh chiều cao hơn, với những người mới thực hành thì 

rất cần một khoảng không gian yên tĩnh gần với thiên nhiên. Bạn có thể thiền định, hoặc 

đơn giản chỉ là ngồi thư giãn thoải mái trong một chiếc ghế êm ái. Tiếp sau đó, bạn cần 

khởi lên động lực, ước muốn thực hiện các kết nối vào các cõi giới cao thông qua các Linh 

thể bậc cao của bạn. Bạn có thể nói rằng "Tôi kết nối với Các Lin hthể bậc cao, kết nối với Ý 

thức bậc cao của tôi, Các Linh thể hãy kết nối với tôi". Sau đó bạn giữ yên tĩnh đầu óc, thư 

giản lặng lẽ thưởng thức kết nối vừa được hình thành. Lập lại nhiều lần như vậy. Công việc 

thực sự đơn giản phải không ? Sau đã có được kết nối, bạn có thể bắt đầu thiết lập một 

cuộc đối thoại với Ý thức bậc cao, với các Linh thể của bạn. Thông qua cuộc đối thoại với 

phần cao hơn của chính bạn, để truy cập vào kho dữ liệu thông tin siêu thức cá nhân của 

bạn, đề tìm câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn. Để tìm thấy mọi giải đáp về mục đích 

của cuộc đời, nhiệm vụ tinh thần, nhiệm vụ linh hồn của bạn, hợp đồng linh hồn, những khả 
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năng tâm linh tiềm ẩn của bạn, hướng đi trong cuộc sống này..... những gì bạn cần phải làm 

cho cuộc sống hiên nay .... Từ vị trí trong chiều cao hơn đó, từ nhận thức Đa chiều đó, bạn 

sẽ có một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống hiện tại và có cái nhìn vào tương lai thậm 

chí cả cuộc sống  trong quá khứ của bạn..... và bạn có thể làm như vậy mỗi ngày... ngày càng 

thành thạo hơn . 

 

Càng thực hành kết nối, thì các tin nhắn từ cõi  giới cao sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Càng 

luyện tập kết nối , thì bạn càng hiểu rõ các Linh thể bậc cao của bạn và Ý thức của bạn càng 

thiết lập được các kết nối mạnh mẽ hơn với Linh thể bâc cao. Từ đó, bạn càng hiện hữu rõ 

ràng hơn trong đời sống Đa chiều. Điều quan trọng là cần phải thực hành thường xuyên, 

như một phần của thói quen hàng ngày của bạn. 

 

Thực hành một thời gian, bạn sẽ bắt đầu hình thành một mối quan hệ mạnh mẽ với những 

khía cạnh Ý thức chiều cao hơn của bản thân. Cuối cùng bạn sẽ có thể thiết lập một giao 

tiếp thần giao thấu cảm trực tiếp liên tục với phần Siêu thức, với Ý thức bậc cao, với Linh thể 

bậc cao, với Cái Tôi cao hơn, với Thiên Tính bản Tâm, với Tự Đa chiều của bạn. Có nhiều tên 

gọi, nhưng quá trình chỉ là một. Khi bạn đã thành thạo trong việc kết nối gửi nhận thông tin 

với Linh thể bậc cao, thì bạn có thể kết nối với nguồn gốc Tâm linh của bạn. Bạn có thể kết 

nối với Quê hương Tâm linh, với gia tộc Tâm linh, với Gia đình Hành tinh gốc của bạn trong 

các chiều không gian cao. Thậm chí, bạn cũng có thể kết nối cả với những lĩnh vực Thiên 

thần và Tổng lãnh Thiên Thần, nếu bạn muốn. 
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Phát triển Nhận thức Đa chiều, 

 

Các Linh thể Bậc cao của bạn là một phần của bạn, vốn có sẵn và đang sống trong cõi giới- 

trong các chiều không gian cao hơn, và chúng có một đời sống riêng ở trong cõi giới của 

chúng. Nếu không có một kết nối mạnh mẽ và vững chắc với các Linh thể Bậc cao của bạn, 

nếu không kết nối được với phần Siêu Ý thức và cũng là Thiên Tính Bản Tâm đó của bạn, thì 

sự phát triển tinh thần của bạn sẽ không được hoàn thành. Này là các Linh thể của bạn, vốn 

là của bạn và cũng đồng thời đang ở trong Nguồn. Bạn có thể kết nối  phần còn lại 

cao  hơn của chính bạn đó bất cứ lúc nào. 

 

Kết nối của bạn với Linh thể bậc cao của bạn cần luôn được duy trì, củng cố và xây dựng 

cho thêm vững mạnh. Nhiều người trên Trái đất đã bỏ qua hiểu biết về các Linh thể bậc cao 

này và có những kết nối đã bị teo tóp. Công việc quan trọng nhất của các bạn hiện nay là 

tăng cường kiến thức về các Linh thể bậc cao, về Thiên tính Bản tâm của bạn. Tiếp theo là 

dành thời gian để thực hành tái kết nối lại với các Linh thể theo cách thực sự và mạnh 

mẽ.  Từ đó bạn bắt đầu thức tỉnh trong các chiều không gian khác, bắt đầu cuộc sống như 

một Sinh mệnh Đa chiều, đồng thời sống và hoàn toàn có Ý thức- thức tỉnh trong nhiều 

cảnh giới cùng một lúc. 

 

Tốt nhất cho bạn, là có thể dành chút thời gian yên tĩnh cho bản thân vào mỗi buổi sáng 

hoặc buổi tối, để thực hành điều chỉnh ý thức vào các kích thước cao hơn. Điều này cũng 

gần giống như máy tính của ban bắt đầu nối mạng và truy cập vào Internet, truy cập vào 

biển thông tin phong phú của Vũ trụ. Thực hành điều này, đương nhiên sẽ giúp bạn rất 

nhiều trong việc phát triển tâm linh. Sử dụng kết nối đa chiều này để tìm kiếm tất cả những 

câu hỏi thắc mắc của bạn. Từ kết nối đa chiều này, bạn sẽ có tất cả các câu trả lời, bạn sẽ có 

tất cả các kiến thức về hợp đồng linh hồn, nguồn gốc tâm linh, các thỏa thuận trước khi 

sinh, và lịch sử của bạn như là hành trình một linh hồn qua nhiều kiếp sóng. Kết nối Đa 

chiều này sẽ cho phép bạn nhìn thấy "vượt ra ngoài mạng che mặt" và để truy cập vào rất 

nhiều thông tin và kiến thức mà tồn tại bên ngoài thời gian tuyến tính . 
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Sống trong Xã hội Đa chiều. 

 

Vì vậy, bằng cách tăng cường kết nối với các Linh thể bậc cao của bạn, bạn sẽ tăng cường 

kết nối  không chỉ với các sinh mệnh ở cõi giới cao hơn, mà bạn còn có thể hiện hữu, sống 

và tương tác với các cõi cao đó. 

 

Phải ! đang xảy ra ngay bây giờ, ở Trên trái đất này, đang bắt đầu hình thành một Xã hội Đa 

chiều hoàn toàn mới. Điều này đang xảy ra, thông qua việc neo đậu trong các nguồn năng 

lượng chiều cao vào bên trong thân thể mỗi người dân trên Trái đất. Xã hội mới này là cộng 

đồng của các thành viên đã thức tỉnh Tâm linh. Mỗi thành viên trong Xã hội đa chiều đều đã 

kết nối, cộng hưởng với các Linh thể bậc cao và hoàn toàn có Ý thức trong các Chiều không 

gian cao. Họ đều là các Sinh mệnh Đa chiều. 

 

Thực hiện cuộc sống thường nhật, với phong cách sống Thức tỉnh, với Ý thức đầy đủ ở đồng 

thời nhiều chiều không gian cao, tìm thấy sức mạnh của bạn ở mỗi cảnh giới cao... đó là 

cách bạn đang thực hiện Thăng thiên cho bản thân, đó cũng đồng thời là đang thực hiện 

neo đậu các Nguồn năng lượng từ các cõi giới cao hơn vào thể giới thể chất 3D, đó cũng là 

đang tham dự vào việc nâng cao rung động của Hành tinh, đó cũng đồng thời là xây dựng 
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Xã hội đa chiều, đó cũng là quá trình  Tiến nhập vào Thời đai hoàng kim cùng với Trái đất . 

 

Hãy mời sự khôn ngoan của Ý thức bậc cao của bạn vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống 

hàng  ngày . Hãy chọn một cách sống hỗ trợ cho sự biểu hiện Trí huệ từ các Linh Thể bậc 

cao vào trong thân xác Vật lý của bạn, vào trong công việc của bạn. Hãy để Trí huệ bậc cao 

tham dự vào cuộc sống của bạn. Hãy bắt đầu tái xây dựng mối quan hệ với bản thân, với 

người khác dựa trên Trí huệ bậc cao, dựa trên những hiểu biết mới về đa chiều của bạn. Sau 

đó, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy bản thân đúng là một Sinh mệnh Đa chiều, bạn sẽ thấy 

bản thân có đầy đủ Ý thức, đầy đủ mọi hiểu biết và có đầy đủ sức mạnh trong các chiều 

Kích cao.  

 

 Tái sinh trong cùng một thân xác, sinh nở thành Sinh mệnh Đa chiều của bạn ngay bây giờ, 

Thức tỉnh tâm linh, mở rộng nhận thức tới các thực tại của chiều Kích cao hơn, đang là một 

phần của quá trình chuyển đổi và Thăng thiên mà nhiều người đang trải qua vào thời điểm 

này. Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người trên Trái đất để thiết lập và duy trì một kết nối 

mạnh mẽ với Linh thể bậc cao của bản thân và bắt đầu tập trung nâng cao nhận thức của 

bạn về cuộc sống Đa chiều. 

 

Cuộc sống Đa chiều  Là bạn. Tất cả các bạn cóquyền tham dự. Tất cả các bạn đang được hỗ 

trợ để tham dự và đó cũng là cách sống mới trên Trái đất. Cách thức sống cũ bó hẹp trong 

thân xác 3D sẽ dần không được hỗ trợ nữa. Hành tinh này đã được tạo ra cho các bạn. Xã 

hội Đa chiều là do cách bạn cùng nhau sáng tạo nên. Bạn đang ở đây, đang học hỏi cách 

chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi thân xác thành Sinh mệnh Đa chiều! Tương lai chắc chắn 

trên Hành tinh này là một "Thế giới mới"  nhiều chiều. Vũ trụ đang chuyển đổii như vậy, 

Hành tinh đang chuyển đổi như vậy, Ý thức của Nhân loại cũng đang chuyển đổi như  vậy.... 

và cùng với đó sẽ mang bạn vào Thời Đại Hoàng Kim . 

 

Mỗi người tăng cường kết nối vào kích thước cao hơn, Mỗi người hấp thụ năng lượng có 

tần số cao hơn  vào cơ thể, sau đó truyền năng lượng mới vào Lưới Năng lượng mới 

của  Trái đất.... chỉ cần làm như vậy bạn đã giúp Gaia hình thành một mạng lưới Ánh sáng 

trong cơ thể Hành tinh của Cô. Đồng thời với việc đó, bạn cũng trở thành  một phần của 

"Mạng lưới Ánh sáng" đó. Khi tích cực tham dự vào công việc truyền Ánh sáng như thế, thì 

các cơ quan bộ phận trong cơ thể vật lý của bạn, mà hiện đang có nguồn gốc carbon, từ từ 

được chuyển đổi sang một thể dạng Tinh thể. Cơ thể dạng mới của bạn sẽ giúp bạn nhận 

được và truyền được nhiều năng lượng Ánh sáng cao hơn. Cơ thể mới sẽ giúp bạn nâng cao 

nhận thức trong các kích thước cao. Sử dụng cơ thể mới dạng tinh thể này, sẽ giúp bạn 

phát triển mạnh trong thế giới Đa chiều mới. 

 

Chỉ bằng cách Kết hợp với Linh thể Bậc cao bạn mới có thể tự tìm được lời giải đáp chính 

xác cho nhiều câu hỏi mà bạn tìm kiếm... như về hợp đồng của bạn trước khi sinh... nhiệm 

vụ của cuộc cuộc đời này... nguồn gốc linh hồn .... nguồn gốc Tâm linh... nguồn gốc từ các 

Hành tinh khác..., vv  của riêng bạn. Chúng tôi đang ở đây để hỗ trợ bạn, để bảo vệ bạn 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

147 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

trong quá trình  chuyển đổi quan trọng và thú vị này vào các Lĩnh vực Đa chiều.  Nhưng việc 

Tái khám phá lại sức mạnh Đa chiều của bản thân, việc bước quan biên giới của các Chiều 

Kích, việc khám phá những chiều không gian mới thì lại do bạn quyết định. Chúng tôi chỉ 

che chở ...giúp đỡ .... và chờ đợi bạn bước đi..... 

 

Hãy mạnh dạn khám phá thực tại mới, mạnh dạn chấp nhận những khía cạnh cao hơn vốn 

có của chính bạn, hãy mạnh mẽ trong việc vứt bỏ Vô minh, hãy dứt khoát trong quá trình 

dỡ bỏ mạng che mặt giữa các Cảnh giới .... bạn sẽ nhận được các kết nối đến các khía cạnh 

của bạn trong các chiều kích cao. Làm được như vậy sẽ giúp bạn điều chỉnh vào mục đích 

linh hồn của bạn trong kiếp sống này và giúp bạn thực hiện được nhiệm vụ của bạn ở đây, 

vào lúc này. 

 

Chúng tôi, Hội đồng của các Thiên thần, Thiên thần Michael và Hội đồng Pleiadian. 

 

Chuyển bởi Goldenlight 

www.thegoldenlightchannel.com . 

 

Nguồn: http://thegoldenlightchannel.com/merging-with-your-higher-self-creates-your-

multidimensional-self-and-is-the-basis-for-your-new-higher-dimensional-society-on-earth/ 
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Cập nhật Sheldan Nidle- 

04/02/2014 

 
 

Dratzo! Thực tế của các bạn đang thay đổi nhanh chóng. Trong đó, các âm mưu đen tối đã 

để lại một lịch sử khủng khiếp cho Nhân loại. Mạng lưới rộng lớn của sự giàu có và quyền 

lực bất chính đang bị bắt buộc phải thay đổi. Những cách thức cũ mà các thế lực đen tối đã 

từng sử dụng để duy trì quyền lực, giờ đây không còn hiệu quả nữa. Quyền lực mà các 

nhóm đen tối đã nắm giữ hàng triệu năm, đang được chuyển giao cho những nhóm có ý 

thức cao hơn và nhân đạo hơn. Các nhà lãnh đạo mới trong thực tế của bạn đều hiểu được 

bản chất tinh tế của quá trình chuyển đổi theo yêu cầu của Thiên Đàng. 

 

Bây giờ, là thời gian để đón mừng những thay đổi đã được mong đợi nhiều thế kỷ. Bây giờ 

đây, Nhân loại và Trái đất đang nhận được đầy đủ các hỗ trợ để thực hiện những biến đổi 

có ý nghĩa và sâu sắc nhất. Nhân loại trên bề mặt Trái đất đã phải sống trong một trạng thái 

mất trí nhớ dài lâu. Có rất nhiều điều bí ẩn và nhiều kiến thức khác thường cần phải được 

giải thích trong thời gian tới đây. Công việc hỗ trợ các bạn lấy lại ký ức  và tiếp cận các kiến 

thức mới là của các Minh sư đã Thăng lên và của những người Anh em bên trong Trái đất. 

Nhiệm vụ của chúng tôi hiện nay là cung cấp cho bạn một sự hiểu biết ngắn gọn về những 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

149 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

gì đang xảy ra, giúp bạn có một cái nhìn chính xác những điều đang xảy ra trong hậu 

trường. 

 

Như bạn đã biến đổi, bạn trở nên ít bị ảnh hưởng hơn và ít nhạy cảm với các "trò thao tác 

tâm trí" mà các thế lực đen thực hiện thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và 

thông qua ngành công nghiệp giải trí của bạn. 

 

Bạn hiện vẫn đang còn có nhiều nghi ngờ, thất vọng và buồn bã về những sự thật đang 

diễn ra trong thực tế của bạn. Bóng tối vẫn tiếp tục thao tác thời tiết, thao tác hệ thống tài 

chính toàn cầu của bạn. Thậm chí, các thế lực đen tối vẫn còn thúc đẩy được các chính phủ 

của bạn trong việc lập ra, rồi thực thi các chính sách hành động mang đầy tính bạo động và 

tiêu cực chống lại người dân thường. 

 

Đằng sau thực tế dường như không thể phá vỡ này là một lực lượng lớn của Ánh sáng đang 

hành động gấp rút để hạn chế tối đa những tác hại do bóng tối gây ra. Đồng thời pháp hủy 

một cách hợp pháp quyền lực to lớn của bóng tối đang áp đặt lên bạn. Những đội làm việc 

mặt đất của Ánh sáng này có khả năng như vậy, bởi vì họ được trang bị những tài sản 

khổng lồ và có nhiều ảnh hưởng ảnh hưởng mạnh mẽ toàn cầu. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ 

cho các đội làm việc này. Họ đang hành động theo kế hoạch của Đức Chúa Thánh Thần. 

 

Đã từ rất lâu trước đây, một hệ thống làm việc của Ánh sáng đã được thành lập để thay đổi 

hệ thống tiền tệ dựa trên nợ và đầy tham nhũng của bóng tối như hiện nay. Trong các thế 

kỷ sau đó, ánh sáng có đã thiết lâp nên một mạng lưới làm việc rộng lớn, thâm nhập vào 

một loạt các "lớp" nền tảng do bóng tối kiểm soát. Ánh sáng giờ đây đã hiểu rõ cách thức 

hoạt động hệ thống quyền lực của bóng tối. Gần đây, với sự giúp đỡ của chúng tôi, các đội 

làm việc Ánh sáng đã tái làm chủ  nhiều kho lưu trữ vàng bạc rất lớn. Những tiềm lực hùng 

mạnh như vậy đã là cơ sở cho những chuyển đổi cơ cấu tài chính hiện đang diễn ra trên 

toàn cầu. Chuyển đổi này sẽ kết thúc chế độ nô lệ nợ toàn cầu, mang lại cho bạn chủ quyền 

cá nhân và cho phép quản trị mới ra đời, nhằm hỗ trợ cho Nhân loại được tự do tham dự 

vào Thăng thiên. 
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Hạm đội của chúng tôi đang ở đây 

chuẩn bị cho tiếp xúc đầu tiên. Chúng 

tôi đã dành hai thập kỷ rưỡi vừa qua 

để tìm hiểu về bạn. Chúng tôi đã liên 

kết với những nhóm nhân từ trong 

Nhân loại. Cùng với nhau, chúng  tôi 

hành động cho mục đích giải phóng 

bạn ra khỏi các ràng buộc nô lệ của 

các Thế lực đen tối. 

Thiên đường đã gửi cho chúng tôi tới 

đây để quan sát, hỗ trợ bạn trong 

quá trình chuyển đổi trở về với Ý thức 

đầy đủ. Đồng thời, Thiên Chúa cũng 

yêu cầu chúng tôi phải can thiệp và 

cố vấn trực tiếp cho bạn, trong giai 

đoạn cuối cùng của chuyển đổi quan 

trọng này. 

 

Trong thời gian vừa qua, với sự đồng ý từ Thiên đàng, chúng tôi đã loại bỏ những đầu xỏ 

Anunnaki của thế lực đen tối ra khỏi Hành tinh của bạn. Chúng tôi đã thay mặt Thiên đàng 

hành động trong việc dỡ bỏ Ma trận năng lượng Tối. Chúng tôi đã chấm dứt hoàn toàn 

mưu đồ biến bạn vĩnh viễn thành nô lệ trong Ma trận Ý thức giới hạn của Bóng tối. Bây giờ 

đây, khi ý thức của bạn đang tăng lên, chúng tôi đã sẵn sàng để giới thiệu bản thân với bạn 

và chuẩn bị cho Nhân loại hoàn nhập vào một cộng đồng Nhân từ lớn hơn từ Không gian. 

 

Chúng tôi đang thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của chúng tôi đang đặt dấu 

chấm hết cho thời đại cô đơn trong ảo tưởng và sống Nô lệ với Ý thức hạn chế của toàn 

Nhân loại. Bạn sẽ được học để nhận ra các biến dạng méo mó của Ý thức. Bạn cũng sẽ tìm 

thấy nhiều sự thật hiển nhiên mà không hề có trong sách lịch sử và khoa học của bạn. 

Những kiến thức mới đó sẽ mở rộng nhận thức của bạn về phía Sự Thật, sẽ thay đổi nhận 

thức của bạn về nguồn gốc thực sự của bạn. Sự thật là, các bạn đều tới từ nhiều  hành tinh 

khác nhau trong Thiên hà. Tổ tiên ban đầu của bạn tới Hành tinh này từ khắp nơi trong 

thiên hà này. DNA di truyền của họ đã được trộn lẫn kỹ lưỡng trong tất cả các bạn. 

 

Do đó, tất  cả các bạn đang ở trong thực tế kỳ diệu, một hỗn hợp kỳ lạ của di truyền của 

nhiều loài trong Vũ trụ. DNA di truyền của bạn là một dòng tuyệt vời cho các linh hồn trong 

Thiên hà này. Đó là tài sản quý báu nhất của các bạn. Các bạn sẽ là một loài tuyệt vời nhất 

của Ánh sáng, khi các bạn có lại được Ý thức đầy đủ. Chúng tôi đã nói nhiều lần với bạn 

rằng: Thiên đường đã quyết định rằng Nhân loại trên Trái đất sẽ là  một Xã hội Thiên hà 

quan trọng và kỳ diệu nhất. Bạn đang tham dự vào quá trình to lớn là mang lại một nền hòa 

bình thực sự trong toàn bộ Thiên hà này. Quá trình chuyển đổi hiện nay của bạn cho phép 

mang vào lĩnh vực của thể chất nhiều phép lạ tuyệt vời. Điều này sẽ cho phép hàng chục 
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ngàn Thiên hà đến được với nhau. 

 

Chúng tôi vui mừng làm việc cho rất nhiều nghị định thiêng liêng của Thiên Đàng. Thiên 

Đàng luôn khẳng định những gì chúng tôi đã và đang nói với bạn. Nhân loại luôn luôn được 

đề cập tới như là một xã hội thiên hà trên Gaia. Quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn cho các bạn 

chuyển đổi đúng đắn là nhiệm vụ chính của chúng tôi từ khi đến đây. Một lịch trình chuyển 

đổi Thiêng liêng từ Thiên Đàng luôn có hiệu lực. Những đội Liên lạc và những đội mặt đất 

của chúng tôi đang làm việc theo đúng kế hoạch để tạo ra những thay đổi cần thiết. Thời 

gian xuất hiện của nền quản trị mới và cuộc gặp mặt giữa chúng ta thực sự là nhanh chóng 

tới gần ! 

 

Namaste! Chúng tôi là các Minh sư của 

bạn! Quá trình chuyển đổi thực tế may 

mắn này vào Ánh sáng vẫn đang tiếp tục. 

Các nhóm làm việc mặt đất của chúng tôi 

đã hoạt động tích cực trong thời gian 

vừa qua, trong  việc bắt giữ rất nhiều cá 

nhân ở mọi cấp của tập đoàn Bóng tối. 

Chúng tôi đã gần hoàn thành thủ tục bắt 

giữ này. Tiếp theo việc loại bỏ những 

lãnh đạo ngu si và ngoan cố của Bóng 

tối, chúng tôi sẽ đưa người của Ánh sáng 

vào các vị trí lãnh đạo đang bỏ trống và 

hướng dẫn những người Nhân từ thực 

hiện chính thức một loạt quy định của hệ 

thống ngân hàng mới. 

 

Công việc phức tạp này sẽ tạo ra môi trường tái chính an toàn để cho chúng tôi có thể bắt 

đầu phân phối các quỹ thịnh vượng. 

 

Thiên đường có một kế hoạch cụ thể và chúng tôi đang nghiêm túc thực hiện kế hoạch đó 

từng bước. Khi tất cả công việc chuẩn bị được hoàn thành, nền quản trị mới sẽ bắt đầu vận 

hành. Chính vào thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu lịch trình cho một loạt các bài học quan 

trọng về bản chất tinh thần thực sự của mỗi người trong các bạn và về lịch sử thật sự của 

bạn. Bạn cũng được học về nguồn gốc của bạn, tìm hiểu về quá khứ theo cách chính xác 

đúng sự thật, và bạn đồng thời cũng được học để thấy được tất cả những gì cần phải được 

thực hiện trong " tương lai " ! 
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Hiện nay, bên trong cơ thể của bạn, 

có nhiều chuyển đổi vào Ánh sáng 

vẫn đang được tiến hành. Nếu bạn là 

một trong những người đầu tiên 

tham dự vào sự thức tỉnh của Luân 

xa mới tại cơ hoành của bạn, thì 

bạn  sẽ cảm thấy nhiều triệu chứng 

xuất hiện như: cúm nhẹ , sốt nhẹ 

một cách vô cớ và kỳ lạ, đau dạ dày , 

đầy hơi, khó tiêu buồn nôn, nổi cộm 

ở vùng cơ hoành .... Trong thực tế, 

những dấu hiệu như vậy không phải 

là bênh tật, mà là biểu hiện của quá 

trình khai mở Luân xa tại vùng cơ 

hoành của bạn. Khai mở Luân xa tại 

đây sẽ làm thay đổi mối quan hệ 

hiện tại của bạn với dạ dày. 

 

Làm thay đổi bản chất quá trình tiêu hóa, làm cho cơ thể bạn hấp thu thêm nhiều Ánh sáng 

và  không cần ăn nhiều như trước đây nữa. 

 

 Khai mở này cũng ảnh hưởng tới vùng phổi, Có thể gây ra nhiều vấn đề trong việc hít thở. 

Nhìn chung là hít thở tạm thời khó khăn hơn và một bạn có thể đau ở vùng ngực. ...... Tất cả 

những biểu hiện đó trong thời gian này không phải là bệnh tật. Đó đơn giản chỉ là một tác 

dụng tạm thời của quá trình chuyển đổi năng lượng được thêm vào cơ thể bạn. Đó cũng là 

biểu hiện của quá trình làm sạch một số năng lượng lớn đang nằm sâu trong vùng cơ 

hoành của bạn. Các bạn không cần phải lo lắng và chữa trị các triệu chứng như vậy. Cần 

cộng tác với cơ thể trong quá trình làm sạch và chuyển đổi năng lượng. Các triệu chứng đó 

có thể xuất hiện đột ngột và kéo dài từ vài ngày đến một tuần! 

 

Song song đồng thời với quá trình thanh lọc và khai mở ở vùng cơ hoành, là quá trình khai 

mở trung tâm năng lượng ở vùng cổ họng và ngực của bạn. Đây là một quá trình thanh lọc 

và đưa thêm nhiều năng lượng Ánh sáng vào luân xa cổ họng của bạn. Biểu hiện có thể có 

là đau họng vô cớ, hoặc thậm chí là một hình thức kỳ lạ của viêm thanh quản, khản giọng 

mất tiếng. Đi kèm với đau cổ có thể là đau nghiêm trọng phần ngực, đánh trống ngực bất 

thường, mắt mờ tạm thời, cảm thấy mạch đập mạnh ở vùng cổ và phần dưới của 

đầu.....  Quá trình này cũng là tạm thời, diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần. 

 

Tất cả những biểu hiện của các quá trình thanh lọc và  chuyển đổi đó,  là một phần của một 

quá trình tăng tốc  chuyển đổi nói chung, hiện đang diễn ra. Dù bạn có hiểu được hay 

không, các quá trình đó vẫn đang tự động thực hiện. Các Trung tâm năng lượng, các Luân 

xa và các Linh thể bậc cao của bạn đang được điều chỉnh vào tần số cao hơn. Đó là những 
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bước chuẩn bị để có thể đón nhận thêm nhiều năng lượng Ánh sáng. Đây cũng là những 

báo hiệu về những chuyển đổi lớn hơn mà bạn sẽ tham dự trong thời gian tới! 

 

Hôm nay, chúng tôi tiếp tục với những thông điệp của chúng tôi. Thông báo cho bạn biết 

các sự kiện đang diễn ra, và cũng muốn nói cho bạn biết có nhiều thay đổi tuyệt vời đang 

chờ để đi vào thực tế của bạn. Những thay đổi tích cực này đang kết thúc sự cai trị lâu dài 

của thế lựcđen tối và quanh co trên Trái đất. Các sự kiện đang xảy ra là báo hiệu cho sự 

thịnh vượng, tự do và sự xuất hiện của nền quản trị mới. 

 

Hãy Biết, những người thân yêu, đó là cung cấp vô số và không bao giờ kết thúc sự thịnh 

vượng của Thiên đàng thực sự là cho Em! Vì vậy, Hãy Là Nó ! Selamat Gajun! Selamat Ja! 

(Sirian Là cho và Trong Đồng Nhất Thể! Hãy tới và Tận hưởng!) 

 

Nguồn http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan04-02-14.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan04-02-14.html
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Sống đúng theo Nhiệm vụ 

cuộc đời 

 

Thông điệp từ Tổng lãnh thiên thần 

Michael 

Chuyển bởi Meredith Murphy 

 http://www.expectwonderful.com 

 

Chúc mừng những người thân yêu và Phước Lành cho bạn  và cho tất cả các gia đình của ánh 

sáng. Hôm nay, chúng ta cùng nhau bắt đầu khám phá cách tiếp cận mới với vũ trụ này, tìm 

hiểu cách bạn sống thoải mái ở đây trong thời điểm này, khi Ánh sáng đang lan tràn và nâng 

cao rung động toàn bộ Hành tinh theo cách đáng kinh ngạc . 

 

Vì vậy, Bây giờ đây có nhiều nhiều cơ hội đang mở ra cho bạn, Có rất nhiều điều để cho bạn 

khám phá. Đây là sự thật và bạn phải tự làm điều đó. Chúng tôi không thể làm thay việc khám 

phá đó cho bạn. Chúng tôi chỉ thể khuyến khich bạn ngồi xuống trong tĩnh lặng và thư giãn đi 

tìm những khả năng tâm linh tiềm ẩn bên trong nội tâm của bạn. Môi trường năng lượng xung 

quanh, các hỗ trợ từ cõi giới cao đang rất thuận tiện để cho bạn tái khám phá lại sức mạnh Tiềm 

ẩn sẵn có bên trong bạn. Vâng, chúng tôi chỉ có thể chỉ cho bạn phương hướng cần thực hành, 

khuyến khích các bạn, chỉ cho bạn mục đích và nói rõ Phần thưởng lớn lao khi bạn tìm lại được 

bản thân.... Chúng tôi chỉ có thể làm được tới đó và nói : Xin mời bạn tự khám phá . 

 

Và phần còn lại của hành trình tìm lại sức mạnh của bản thân là tùy thuộc vào bạn. 

 

Cách thức làm việc kiểu cũ của các Lightworkers 

 

Là Lightworkers, bạn thường biết cách nói cho những người khác chú ý tới tiếng nói từ nội tâm 

bên trong của họ. Bạn thường kêu gọi họ nâng cao nhận thức. Bạn thường nói với họ là cần 

sống với  Tình yêu và Niềm vui... . Dường như mọi thứ là rõ ràng và rành mạch khi bạn đang nói 

nói hay chỉ cách cho người khác cần phải sống thế nào. Gọi họ, lay động họ bằng từ ngữ, rồi 

cuốn hút họ vào một mối quan hệ với chính bạn. Trong quá khứ, bạn thường làm như thế. Bạn 
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chỉ dạy, dẫn hướng và khuyến khích họ hành động ..... Tuy nhiên, bây giờ đây, trong sự tự chủ 

cao hơn, với sự khai ngộ thức tỉnh sâu sắc hơn và với chủ quyền lớn hơn của bạn, bạn đang học 

cách để cho họ tự tìm ra cách hành động của riêng họ. 

 

Tự chữa trị cho bản thân . 

Trong cuộc sống, bạn vẫn gặp phải một kinh nghiệm mà bạn không muốn có, bạn muốn quên 

đi kinh nghiệm đó. Mỗi khi gặp trường hợp như vậy, Bạn đã quên làm một điều đơn giản và 

hiệu quả : đó là đi vào bên trong bản thân, tập trung vào bên trong nội tâm để tìm ra năng 

lượng mà đang cộng hưởng với những gì bạn không thích rồi thay đồi hay chuyển hóa nanwg 

lượng đó . Bởi vì Năng lượng biểu hiện không thích đó ở bên trong bạn! Hãy tìm hiểu  lý do tại 

sao kinh nghiệm đó đã xảy ra! Khám phá và Lắng nghe nó. Thấu Hiểu nó. Tìm hiểu xem nó đến 

từ đâu... 

 

Không cần phải dành quá nhiều thời gian để khảo sát nội tâm, nhưng bạn cần ở trong trạng thái 

của sự hiệp nhất với bạn. Bạn cần hiểu rõ tất cả những điều, những quá trình đang xảy ra trong 

cơ thể và trong nội tâm của bạn. Sau khi nhận thức được rõ ràng, thì tìm cách thay đổi, sửa chữa 

lại, nếu bạn không vừa lòng với tình trạng hiện tại. Sửa chữa bằng cách chọn một cách nhìn mới 

cho sự kiện cũ. 

 

Trong thực tế, những gì bạn gọi là "chữa lành" chỉ là thay đổi cách nhìn một sự kiện trong cuộc 

sống. Sự kiện đã diễn ra, bạn không thể thay đổi được. Nhưng, bạn có thể thay đổi cách cảm 

nhận, thay đổi cách nhìn ,thay đổi suy nghĩ về những điều bạn không thích trải nghiệm. Đồng 

thời, bạn tạo ra một cái gì đó bạn thích hơn trong cảm nhận của bạn. Những gì bạn nghĩ là vết 

thương lòng, đó thực sự chỉ là những câu chuyện hay sự kiện trung tính đã bị nhận thức theo 

cách bạn không thích. 

 

Bạn sẽ thực sự sống với bản chất thật của con người bạn nhiều hơn và đầy đủ hơn, khi bạn dành 

thời gian để khảo sát nội tâm và chuyển đổi cách nhìn, cách cảm nhận đối với những điều bạn 

vốn khó chịu. Bởi vì thẳng thắn mà nói, hỡi những người thân yêu, bạn cũng giống như nhiều 

người khác, đôi khi bạn không thực sự chú ý đến các ý nghĩa sự kiện xảy ra với bạn. 
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Mong muốn Hạnh phúc là bản chất của Con 

Người. 

Bạn sử dụng tâm trí và cảm xúc để nhận thức thế 

giới xung quanh. Trong quá trình nhận thức này, 

bạn cho phép mọi tín hiệu đi qua khu vực của 

Tâm trí và Cảm xúc. Cuộc sống là tốt đẹp hay là 

khó chịu đều là tác động phản ánh của của tín 

hiệu ở bên trong nội tâm của bạn. Bạn đã quen 

với những quá trình này và để cho chúng tự 

động diễn ra. Bất kể diễn tiến ở thực tại bên 

ngoài như thế nào, thì ở mức độ mong muốn, ở 

cấp độ của sự thật, bạn luôn muốn nhiều hạnh 

phúc hơn, bạn muốn sự hoàn hảo. Bạn mong 

muốn tối ưu hóa cuộc sống của bạn.... Đó là bản 

chất mong muốn luôn được Hạnh phúc của Con 

Người. 

 

Cuộc sống dường như là một cuộc tìm kiếm bất tận các phiên bản tốt nhất của cuộc sống. Tìm 

kiếm hoặc tìm cách kiến tạo ra thực tại Hạnh phúc hơn. Đó là mong muốn/ khả năng bẩm sinh 

của con người. Hạnh phúc là kinh nghiệm của con người được mong muốn và tìm kiếm nhiều 

nhất. 

 

Hạnh phúc là  mong muốn bản năng của con người là liên tục tái trải nghiệm những cảm xúc và 

suy nghĩ quen thuộc, lặp đi lặp lại và đã được công nhận rộng rãi trong cộng đồng. Bạn không 

ưa những cường độ mạnh của cảm xúc và năng lượng, dù cho đó là năng lượng tích cực đi nữa. 

Cơ thể và tâm trí của bạn không cảm thấy tốt khi phải hứng chịu những cảm xúc khá mãnh liệt. 

Bạn có xu hướng coi chúng là tiêu cực. Bạn thích những tác động nhẹ nhàng bình tĩnh hơn là 

những thay đổi mạnh mẽ. Bạn có xu hướng hành động để đạt được sự ổn định trong cuộc sống 

và nghĩ rằng đó là an toàn . 
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Bước đầu sống theo mục đích cuộc 

đời. 

 

Dù bạn có hiểu biết hay không, dù bạn 

có chấp nhận hay không, thì thực tế 

bên ngoài là Trái đất đang thay đổi tới 

một tiêu chuẩn mới, với rung động cao 

hơn, vẫn đang diễn ra. Sự xuất hiện 

ngày càng nhiều các làn sóng năng 

lượng mới, làm thay đổi nhanh chóng 

thực tại bạn đang sống. Trái đất không 

còn là một nơi ổn định bất biến như 

trước nữa. Thực tại xung quanh không 

không còn là một phòng khách tiện 

nghi dễ chịu để bạn tiêu phí thời gian 

trong đó. Vấn đề cấp thiết của mỗi 

người trong các bạn là làm quen với tần 

số năng lượng cao hơn, cao hơn 

nữa  và thường xuyên thay đổi. 

 

Làm sao có thể tiếp thu các làn sóng năng lượng mạnh mẽ và đang thay đổi đó với sự hài lòng 

và Hạnh phúc ? Bản năng năng Hạnh phúc của con người là ổn định và cố thủ, vậy làm sao để 

vẫn có Hạnh phúc trong dòng chảy của năng lượng cao và thực tại xung quanh đang thay đổi 

không ngừng ? 

 

Sự kiện vẫn vậy, muốn có trải nghiệm Hạnh phúc thì cần thay đổi cách Tiếp cận, thay đổi  cách 

bạn cảm nhận sự kiện đó. Nếu bạn chấp nhận những thay đổi, chấp nhận những kinh nghiệm 

mới, với tâm trí và cảm xúc mở rộng đón nhận thì cơ hội bạn Mãn nguyện và Hạnh phúc rất lớn. 

Nâng cao tầm nhìn, mở rộng quan điểm, tăng thêm lý tưởng tới những điều cao xa hơn, sau đó 

bạn sẽ có sự hài lòng. Một tầm nhìn mới tới tương lai. Một cái gì đó giống như hy vọng, tò 

mò  hoặc thậm chí là nhiệt tình khám phá những khía cạnh vừa  mới xuất hiện trong cuộc sống. 

 

Và khi bạn mạnh dạn khám phá, bạn có thể nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn và thường 

xuyên hơn từ vũ trụ , từ những người xung quanh. Và sự háo hức khám phá rồi mãn nguyện 

trong hiểu biết mới, Đó có phải là Hạnh phúc thực sự ?  Hạnh phúc không còn theo cách cũ 

trong sự cố thủ an phận. Hạnh Phúc với sự háo hức và nhiệt tình khám phá những góc cạnh mới 

trong cuộc sống. Sau đó, bạn sẽ thấy rằng, bạn  đang tái làm chủ lại nhiều thứ mà bạn đã bỏ lỡ. 

Bạn sẽ thấy bản thân tìm ra được cách thực hiện những mong muốn từ sâu trong nội tâm của 

bạn, mà đã bị chôn vùi quá lâu. Đó là bước đầu tiên để sống Hạnh phúc đúng theo Nhiệm vụ 

cuộc đời  
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Sống đúng theo nhiệm vụ, trong 

hoàn cảnh thực tế hiện nay. 

 

Khi bạn nhận được sự háo hức và nhiệt 

tình, bạn sẽ tìm thấy niềm say mê 

trong cuộc sống. Bởi vì bạn sẽ cảm 

thấy rằng, bạn đang hành động đúng 

theo MỤC ĐÍCH. Khi tìm thấy được 

mục đích cuộc đời, sống cho Mục đích, 

thì từ trong nội tâm, bạn sẽ có được, 

niềm hạnh phúc trong hành động. Bạn 

sẽ có Niềm mãn túc Hỷ lạc Nội tâm. Đi 

kèm theo đó là niềm đam mê chính 

đáng.... 

 

Hạnh phúc từ Nội tâm ... niềm đam mê.... Múc đích đúng đắn cho cuộc đời.... thực sự là hầu hết 

các bạn không cảm thấy được như vậy vào thời điểm này. Bởi vì: môi trường năng lượng đã thay 

đổi rất nhiều và rất nhanh chóng. Cũng bởi vì bạn đang thay đổi rất nhanh. Bởi vì bạn không 

theo kịp những thay đổi đó. Bạn đang không cảm thấy như đang hành động thực sự đúng 

đắn..... Bạn vẫn đang đi tìm kiếm niềm Hạnh phúc và mô hình hành động cho phù hợp .... Đó là 

những biểu hiện của những người chưa tìm thấy nhiệm vụ cuộc đời và chưa sống đúng theo 

Nhiệm vụ trong đời này. 

 

 Vậy những điều gì đang thực sự diễn ra ở bên trong và bên ngoài ? Bạn đã và đang được tích 

hợp các nguồn năng lượng hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Bạn đang tự động xây dựng lại cơ cấu 

năng lượng của bạn, đang tái tạo lại các Linh thể của bạn theo chiều hướng mở rộng và thêm 

nhiều chức năng Đa chiều. Ban cũng đang nhận được nhiều năng lượng hơn và có thêm nhiều 

thay đổi trong cuộc sống của bạn. Có thêm nhiều thay đổi trong công việc, trong các mối quan 

hệ, trong cảm xúc. Bạn đang gia tăng thêm sự hiểu biết, thay đổi mô hình các Niềm tin cũ, Thay 

đổi các mức năng lượng của bạn. 

 

Có rất nhiều điều đã diễn ra trong năm 2013. Tất cả các bạn, theo một cách tự động, đã hoàn 

toàn định dạng lại cơ thể năng lượng của bạn để thích nghi trong các nguồn năng lượng mới 

tới Trái đất. Cách tốt nhất để thích nghi và chuyển đổi êm dịu là các bạn cùng nhau hoạt động 

vui vẻ  trong Thức tỉnh và Sáng tạo. Cùng nhau sáng tạo ra một phong cách sống mới, với niềm 

vui và sự hợp tác. Sáng tạo ra cuộc sống tràn đầy niềm vui  và chia xẻ  niềm vui với bạn bè, hay 

với người xung quanh. Đó cũng là cách để hòa vào dòng chuyển đổi của thực tại đang diễn ra. 

Đó cũng là cách để sử dụng hiệu quả  hơn những gì bạn đã nhận được. Và đó cũng là cách để 

tiếp tục làm sâu sắc thêm Tình yêu  của bạn dành cho bản thân và dành cho người khác. Để 

thực sự làm được những điều như thế, bạn cần chú ý đến tất cả những điều xảy ra trong cuộc 

sống, dù lớn hay nhỏ. Bạn cần Suy nghĩ và hành động khoan dung với bản thân và với người 
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xung quanh. Phải ! Bạn có thể sống đúng theo Nhiệm vụ cuộc đời , bởi thực thành nghiêm túc 

những điều như thế. 

 

Hãy sẵn sàng dành thời gian để làm những điều này. Hãy đi bên trong nội tâm, Tập cảm nhận 

bằng Trái tim và đồng bộ suy nghĩ cảm xúc bên bên trong với các thay đổi bên ngoài. Sửa đổi 

cấu trúc năng lượng của bản thân . Thay đổi những niềm tin tiêu cực. Mở rộng các mong đợi, 

mong ước, ước mơ của bạn.....  tất cả điều này thực sự chỉ là sửa đổi ý thức của bạn, có phải vậy 

không? 

 

Do bởi những hành động theo hướng đó, bạn đang xây dựng năng lực cho các rung động cao 

hơn và bạn sẽ Hạnh phúc hơn, hài lòng hơn với cuộc sống của chính mình. Đó là cách bạn đang 

sáng tạo ra cuộc đời của bạn theo chiều hướng tích cực, đó là cách bạn sáng tạo ra số phận, đó 

phương thức mà các bạn đang sáng  tạo ra Thực tại Hạnh phúc mà các bạn sẽ cùng nhau sống 

trong đó. Khi bạn sống đúng theo nhiệm vụ cuộc đời, mỗi ngày của bạn sẽ là Niềm vui, dòng 

đời sẽ thêm nhiều Hạnh phúc, ngày càng thêm nhiều Bình an. Toàn mãn và  Hỷ lạc sẽ tăng thêm 

mỗi ngày. 

 

 Trong môi trường thuận lợi đó, bạn tu tập những khả năng Tâm linh của bạn càng dễ dàng 

hơn. Bạn có thêm nhiều điều kiện để khai mở các khả năng Tâm linh còn tiềm ẩn, để trải 

nghiệm, an trú, ở trong những trạng thái Phúc lạc nhiều hơn và thường xuyên hơn. Đó thực sự 

là những thực hành tốt lành nhất mà bạn có thể làm cho bản thân trong khoảng thời gian này! 

 

Mở rộng hơn Nhiệm vụ cuộc đời . 

 

Và trong quá trình nâng cao hơn nhiệm vụ cuộc đời, bạn sẽ tái khám phá lại bạn thực sự là ai. 

Tái khám phá nguồn gốc thực sự của bạn, tái hòa nhập lại với Nguồn. Từ đó thể hiện bản chất 

thật, hùng mạnh và đầy Thánh linh của bạn, trong thế giới thể chất. Đó là những gì bạn có thể 

nghĩ là mục đích cao cả. Chúng tôi  gọi là niềm đam mê, là quá trình sáng tạo ra Số phận. Cao 

hơn, rộng hơn nhiệm cụ cuộc đời của bạn trên Trái đất, Vũ trụ đang mở ra cho các bạn các nấc 

thang tiến hóa tiếp theo.... 

 

Câu kết . 

Để thực sự thực hiện được những điều như thế, thì ngay bây giờ, bạn phải dành thời gian, để đi 

bên trong, Lắng nghe tiếng nói từ nội tâm, xem xét lại những điều mà bạn và nhân loại từng coi 

là  "okay" có thực sự còn  tốt hay không. Loại bỏ những điều không còn phù hợp, chỉ giữ lại 

những thứ phục vụ bạn trong việc tạo ra cuộc sống thực sự và tuyệt vời. Tiếp theo, dành cho 

bản thân thời gian và điều kiện để làm quen với những môi trường năng lượng có rung động 

cao hơn, ở trong môi trường rung động cao đó với thời gian dài lâu hơn. Tạo điều kiện cho cơ 

thể quen thuộc với cường độ năng lượng mới với sự Tận hưởng và Ưa thích. Đó là  con đường 

đi tới Hạnh phúc. 

 

Chúng tôi mong muốn khả năng này của bạn phát triển. Bởi vì đây thực sự là những gì tất cả các 

bạn và cả chúng tôi đều mong muốn. 
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TÔI.  Tổng lãnh thiên thần Michael 

Nguồn http://expectwonderful.typepad.com/messages/2014/01/living-your-purpose.html 
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Ra khỏi Ma trận Ảo tưởng và 

Hòa nhập vào Nguồn 

 

 

Ngày 27 Tháng 12 năm 2013 

Dẫn kênh: Hilarion 

 

Ra khỏi ma trận Ảo tưởng và Hòa nhập vào Nguồn.... 2014  

Bạn đang Tiếp tục tái Hòa nhập vào Nguồn . 

Để ra thoát ra khỏ Ma Trận của Ảo tưởng, Một bí mật cần được biết đến và cần được chấp nhận, 

cần thực hành một sự điều chỉnh trong nhận thức và hành động .... undo tất cả ... 

Chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2013 & 2014 từ Minh Sư Hilarion & Minh sư Sai Baba 

Thiên Chúa là bao gồm tất cả mọi thứ bạn bên trong bạn trước khi được sinh ra, bao gồm thân 

xác và mọi tầng linh thể... 

Thế giới của Ảo tưởng . Ma Trận Sai lầm. 

Bạn đang là Nguồn & Nguồn luôn là Bạn ... 

Tất cả các giải pháp tinh thần hiện nay đều là sai ... vì chỉ áp dụng cho 'bạn' trong Ma trận của 

Ảo tưởng .... 

Tất cả các giải pháp tinh thần hiện nay đều là sai vì họ dựa trên, được xây dựng trên một lời nói 

dối rằng bạn không phải Nguồn, rằng bạn bị tách khỏi nguồn, rằng bạn cần đi tìm Nguồn, rằng 

bạn chỉ là xác thịt này không có Thánh Linh. 
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Lý do mà các giải pháp tâm linh không hiệu quả, như nhiều người vẫn đang cố gắng thực hiện , 

là bởi vì trong nhiều nhiều ngàn năm qua, toàn bộ nền văn minh của bạn đã được chẩn đoán sai 

nguyên nhân căn bệnh đau khổ của Nhân loại. Sẽ không bao giờ chữa được bệnh khi bạn nhằm 

tới một căn bệnh mà không thực sự tồn tại. Trong khi bệnh thực sự lại nằm ở nơi khác. 

Nhân loại đau khổ vì bị tách khỏi Nguồn . Đó là căn bệnh của Ma Trận ảo tưởng. Bạn đi tìm 

Nguồn dựa trên một ảo tưởng là bạn khác với Nguồn. Trong khi thực sự Bạn-Là-Nguồn. Nguồn 

là nguyên nhân, là cấu tạo nên bạn, là chính dòng chảy cuộc sống của bạn. Bạn chưa bao giờ, và 

không thể tách khỏi Nguồn. Vậy tạo sao bạn cần đi tìm ?  Thay vì nhận thức Bạn chính là Nguồn 

và để cho Dòng chảy của Nguồn tự do biểu hiện xuyên qua bạn, thì bạn lại nghĩ rằng bạn khác 

biệt với Nguồn và cần đi tìm .... đó là ảo tưởng ... Là gốc rễ  của mọi đau khổ trong Ma trận mà 

bạn đang sống ... 

Nhưng căn bệnh này là một phần của trái đất, là một phần thực tế là bạn đã sinh ra trong đó. 

Tất cả đều nằm trong một Ma trận tạo ra.... 

 

 

Thức tỉnh và ra khỏi Ma trận của Ảo tưởng . 

Bạn được phép thức tỉnh và ra khỏi Ma Trận của ảo tưởng. Bạn được phép thay đổi nhận thức 

rằng bạn không phải là Nguồn ... bất cứ lúc nào bạn muốn. 

Sau đó bạn có thể bỏ qua tất cả các giải pháp tinh thần sai lầm đang dựa trên Ảo tưởng rằng 

bạn không phải là Nguồn ... và bạn bắt đầu được tự do thực hiện những thể nghiệm trong 

Nguồn, với Nguồn, Là Nguồn .... những thể nghiệm đẹp như vốn có ...Có thể bắt đầu điều đó từ 

ngay bây giờ ... và cho mãi mãi như thế .... 
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Bạn luôn được sinh ra trong Nguồn, bạn cũng luôn là Nguồn. 

Tất cả mọi thứ xung quanh bạn cũng thuộc về Nguồn... phải ... tất cả mọi thứ! 

Bạn có đang ở một thực tại với đầy rẫy ảo tưởng, vì bạn không nhận thức được Nguồn . Vâng! 

Đúng vậy, Ảo tưởng đó chỉ có trong nhận thức của bạn. Còn thực tại xung quanh và cả bản thân 

bạn luôn đều là Nguồn… 

Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi đây là Ma trận của Ảo tưởng. 

Trước khi bạn sinh ra trong thực tại ảo tưởng này, bạn là Nguồn. Khi bạn sinh ra trong Ma trận 

này, từng tế bào trong người bạn có ghi thông tin của Mã Nguồn ... bạn đang sống ở trong 

Nguồn và khi bạn chết đi, cơ thể, linh hồn và mọi thứ của bạn vẫn đều ở  trong Nguồn ....Chưa 

bao giờ bạn rời khỏi Nguồn... 

Điều này không thay đổi, mãi là như vậy. Dù cho bạn có nhận thức và hiểu được hay không.  

Vậy còn những chúng Sinh như Ma quỷ và những động lực xấu xa thì sao? Họ là biểu hiện kết 

tinh của ảo tưởng và nhầm lẫn. Họ có tách biệt với Nguồn không ?  Ah .Nói như vậy cũng chỉ là 

một trong những cách để biện minh cho Ảo tưởng nhận thức của Nhân loại, cũng là đang tôn 

tạo vững chắc thêm niềm tin rằng bạn không phải là Nguồn. 

Tất cả mọi thứ đều là Nguồn. Bất kể xấu tốt theo nhận thức của Ảo tưởng trong Ma trận... 

Không phải là Nguồn? Bên ngoài Nguồn ?  Không có một điều như vậy. 

Mọi thứ điều là nguồn ! Kể cả những ảo tưởng và thực tại Sai lầm do Nhân loại dựng nên và 

đang sống trong đó, cũng đều thuộc về Nguồn, Là Nguồn .... 

 

Những thực hành cần thiết 

đầu tiên . 

 

Vậy để ra khỏi Ma trận của Ảo 

tưởng đó thì cần làm những gì 

? 

Hãy tha thứ cho chính mình? 

Vâng .. nếu giáo lý mà bạn 

đang tuân theo dạy những 

cách tự lên án bản thân, thì bạn 

cần dừng/ chấm dứt các thực 

hành tự lên án đó. 

 

Không. không cần và không 

thể trở thành Thánh với một 

giáo lý sai lầm ... 
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Đầu tiên cần ra khỏi các giáo lý sai lầm, buông bỏ các niềm tin sai lầm, để không phải hứng chịu 

những kết quả sai lầm, không mong muốn. Hầu hết giáo lý đang được cung cấp cho nhân loại 

hiện nay đã bị biến dạng và trở nên sai lầm. Bởi vì những giáo lý đó, hoặc được xây dựng trên 

niềm tin chia cắt, hoặc được sửa đổi cho phù hợp với cách nghĩ bạn không phải là Nguồn. Đó là 

những giáo lý không xuất phát từ hiểu biết về Nguồn. Đó là những giáo lý phức tạp và Nhân 

tạo. Buông bỏ....và chỉ cần làm những điều thông minh, tự nhiên và đơn giản. 

Phải ! cần có can đảm để thoát khỏi lối mòn của thói quen nhận thức. Cần là một người dũng 

cảm để thoát ra khỏi kiếp sống tín đồ ngoan đạo như cừu non . Đây thực sự là một thách thức 

mà mỗi người đều phải đối mặt . 

Hành động theo thói quen luôn luôn là dễ dàng hơn. Đi theo những gì đã được vạch sẵn, được 

nhiều người tin tưởng và giảng dạy tràn lan tại thời điểm này, luôn là dễ dàng hơn và có cảm 

giác an toàn hơn. Nhưng những giảng dạy đó phần lớn là sai lầm . 

Chắc chắn là khó khăn và phải đương đầu với nhiều thách thức hơn, khi bạn rời khỏi đám đông. 

Bạn sẽ ít nhận được hỗ trợ từ nhân loại mê lầm và không có những tán thưởng từ những con 

cừu non ngoan đạo an phận. 

Hành trình  của bạn có vẻ rất cô đơn, phải không? 

Tuy nhiên, phần thưởng của hành trình đi tìm giá trị đích thực của bạn sẽ là rất lớn. Bạn sẽ được 

nhiều tầng bậc Sinh mệnh ủng hộ và hỗ trợ. Toàn bộ vũ trụ, tất cả sức mạnh của Nguồn sẽ 

thuộc về bạn. Bạn sẽ lấy lại được Sức mạnh Vô biên và niềm Hỷ lạc Viên miễn khi sống trong 

Nguồn...Không còn đói khát , không còn đau khổ, không còn tìm kiếm . Bạn sẽ biết rõ bạn là 

Ai..... 

Vì vậy, những nhầm lẫn về chia cắt với Nguồn đang phổ biến thiên niên kỷ này ... có thể sẽ 

không còn phổ biến trong thiên niên kỷ tới hoặc trong tương lai ... 

Thật vậy!  Bạn có muốn là một tù nhân mãi mãi bị giam hãm trong chính niềm tin sai làm của 

mình không ? Chúng tôi sẽ để cho bạn nói câu trả lời  ... 

Chúng tôi nghĩ rằng bạn mong muốn biết thêm về " tương lai "của bạn. 

Tương lai chỉ là một khái niệm bị giới hạn. Khái niệm Tương lai được tạo ra bởi Nhân loại  trong 

hiểu biết hạn hẹp và trong cảm thức chia cắt với Nguồn. Theo như bạn đang hiểu : Tương lai 

là  "tầm nhìn" khi bạn  đang mặc định bạn không phải là Nguồn. Nguồn là mãi mãi và luôn 

luôn! Hãy ghi nhớ và tìm hiểu ....Dòng chảy cuộc sống Viên mãn đời đời không có nghĩa 

là  tương lai ....Khi bạn Là-Nguồn, bạn bao gồm cả " Tương lai" ...." Tương lai " không còn là một 

tầm nhìn.... Nó đã trở thành một phần của bạn... của Nguồn ... Đó là khái niệm  không thể hiểu 

được ....trừ khi bản thân bạn quay trở về Nhà và biết mình là Nguồn, như bạn đang là... 

Trong mọi trường hợp ... không thật sự quan trọng, nếu bạn không biết hoặc hiểu tất cả.... Điều 

quan trọng là quý vị rút ra được cốt  lõi tinh túy trí huệ trong tất cả những gì đã/ đang được 

trao tặng cho bạn bởi những người khác và bởi chính bạn .... 
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Mục đích của thế giới Ảo tưởng này, mục đích của tất cả các bạn được sinh ra trong Ma Trận ảo 

tưởng này, là để cho các bạn thức dậy và nhận thức Bạn là Nguồn một cách sâu sắc hơn. Không 

chỉ là Nhận thức, mà còn là Làm chủ và Sáng tạo. Cùng nhau thay đổi chính bản thân, cũng tức 

là thay đổi Nguồn tới một tầm mức cao hơn.... Thức tỉnh từ thế giới / thực tế mê lầm .. để đi tới 

một kết luận rằng: bạn là Nguồn và đồng thời có là một " Thần"  riêng biệt, tự chủ , có chủ 

quyền riêng.  Đó là nền tảng mới của Nguồn, sẽ nhờ các bạn hôm nay để sinh ra .... 

 

 

Bạn là nguồn, do đó bạn cũng là tất cả mọi người khác. 

 

Không có "một vị thần" nào cai trị bạn. 

Nhân loại đã truyền dạy con cái của họ, từ thế hệ này tới thế hệ sau, 

rằng họ và con cái của họ không phải là Nguồn ... nhưng họ được " Vị  Thần " nào đó yêu mến 

theo cách riêng biệt. 

Chính từ lời dạy sai lầm đầu tiên trong đời đó, hiểu biết chân thực bị bỏ qua, 

"Giả định đầu tiên" sai lầm... đó là nguyên nhân của tất cả các căn bệnh đau khổ, vô minh, nhầm 

lẫn thế giới. 

Sai lầm này được lặp đi lặp lạ trong Lĩnh vực vật lý, lĩnh vực tâm lý, lĩnh vực tình cảm, và các lĩnh 

vực tôn giáo . 

Một khi nhầm lẫn nguyên thủy được chấp nhận trong nhân loại, thì không còn sự khôn ngoan 

tuyệt vời, mọi người đánh mất đi bản chất Thiêng liêng, tự đánh mất đi sức mạnh bản thân .. 

Bạn không còn là bạn .... 

Các chất độc đã được giới thiệu. Ung thư đã được tiêm nhiễm .....và truyền lại và qua nhiều thế 

hệ. 
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Trong nhân loại có những người sáng suốt đã phát triển biện pháp khắc phục sự tan vỡ này. 

Nhưng điều " chia rẽ " này đã được tin tưởng và giảng dạy rộng rãi. Thật không may mắn, đó lại 

là nền tảng thành lập nền văn minh hiện nay của Nhân loại. Các tôn giáo, các giá trị của văn 

minh ... đôi khi giảng dạy "cách tốt " nhất ... để  cho mọi người sống trong thực tại này phải là 

riêng biệt, không hề có tính Linh thiêng bên trong mỗi người . .. Hiểu biết Sai lầm đó được 

dạy  là " tốt " . 

Nếu bạn thuyết phục nhiều người ... rằng họ đang bị hư hỏng theo một cách nào đó ...Nhiều 

người không tin, nhiều người sẽ phản đối bạn. 

Tất nhiên cũng sẽ có nhiều người sẽ muốn có được các biện pháp khắc phục ... chữa bệnh .... 

Khôi phục những gì ?  Đó là ra khỏi những lời nói dối , thoát khỏi những niềm tin sai lầm, mà đã 

được duy trì từ nhiều thế hệ .... cần phải thoát khỏi cấy ghép của những lời nói dối .... 

Nhưng Sự Thật là : 

Bạn là Nguồn. 

Bạn vẫn vốn Luôn là Nguồn. 

Không có khôi phục hồi nào là cần thiết. 

Không có sửa chữa là cần thiết. 

Bạn vẫn vốn là người mà bạn muốn trở thành. 
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. 

Bạn là Nguồn. 

Nguồn là Bạn. 

Nguồn  và bạn là thống nhất, không phải là hai . 

Vì vậy, không hề có chia cắt, không cần sửa chữa, không cần chữa trị phục hồi. 

Bạn là nguồn. Tất cả các bạn, bên ngoài và bên trong thân thể vật lý. Tất cả mọi thứ của 

bạn, cho bạn và từ bạn  ....đều là Nguồn .... 

Không có " Chàng trai " nào  với một cây gậy lớn trong tay đứng đó chờ đợi để phán xét , ban 

thưởng hay trừng phạt bạn . 

Khái niệm:  Đã được phê duyệt, không được chấp thuận ... Cả hai nằm trong sự điên rồ của Tâm. 

Phải ... bạn đã bị làm cho hư hỏng bởi do Tín ngưỡng và Tôn giáo của Loài người ...cả bởi những 

lời dạy trung tính ... như yêu cái đẹp, cần  yêu thương,  hay được dạy để chống lại sự  hèn hạ ..... 

Ngay cả với những lời dạy đẹp đẽ đó, họ vẫn đang bị mắc kẹt trong một ma trận của ảo tưởng 

và tin rằng họ tách biệt với Nguồn ... 

Họ đang có trong việc giải quyết các Ma trận của Ảo tưởng. 

Nhưng những giải pháp này được sinh ra trong Ma trận, của ma trận và thuộc về Ma trận. 

Đó không phải là cách để có thể hướng dẫn cho bạn ra khỏi Ma trận. 

Bạn không thể trở thành một cái gì đó mà " Bạn vốn  không là " ... Bạn không thể và không cần 

lấy lại một cái gì đó mà bạn đã vốn có. 

Di chuyển gần hơn với Nguồn là một trò đùa ... là phản ảnh niềm tin sai lầm... nó là biểu hiện 

của niềm tin rằng có khoảng cách với Nguồn, có nghĩa là đang bị chia cách ..... 

Sẽ có nhiều giáo lý cố gắng giúp bạn ... 

Nhưng không giáo lý nào trong số đó, nói lên được giả định đầu tiên .. là sự thật ở nơi đầu tiên. 

Bạn đang bị lừa dối, cũng như tổ tiên của bạn đã bị lừa dối. 

Không có Nguồn đã  tách biệt ... Bạn đang là Nguồn . Đang ở  với nó, trong Nó, là Nó . 

Khi bạn cầu nguyện với một vị thần riêng biệt , khi ban cầu xin với một vị Thượng Đế nào đó... 

bạn đang khẳng định sự chia rẽ của riêng bạn .... 

Thực tế trên Trái đất , hầu hết mọi người đều tin là họ không phải là Nguồn, đã bị mất kết 

nối với Nguồn và cần phải đi tìm Nguồn ... 

Đó là cách Ma trận ảo tưởng tồn tại  ... bởi chính bạn tin vào  lời nói dối đầu tiên .. rằng không 

phải Nguồn. 

Cách giải quyết mọi vấn đề và giải pháp đúng đắng là: ra khỏi lời nói dối đầu tiên đó . 

Bạn có cần một vị  Thần? Hay Bạn đang là Thánh linh . Bạn Tìm kiếm một vị Thần ở trên Trời hay 

là đã biết rõ có Thánh Linh trong Trái tim của bạn ? 
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.... Bạn đang phủ nhận rằng bạn là Thánh Linh và ngập chìm trong Ma trận của Ảo tưởng 

......như tất cả mọi người xung quanh. ........... Hay  bạn biết là có Nguồn và Nguồn đó là 

Bạn ? 

 

Tôi, Sai Baba và Hilarion 

Nguồn : http://lightworkers.org/channeling/193819/out-matrix-and-source-2014-you-are-

source-series-continues-key-out-matrix-one-secr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lightworkers.org/channeling/193819/out-matrix-and-source-2014-you-are-source-series-continues-key-out-matrix-one-secr
http://lightworkers.org/channeling/193819/out-matrix-and-source-2014-you-are-source-series-continues-key-out-matrix-one-secr
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AA Michael: Sự thay đổi tất 

yếu của Gaia 

 

 

Tổng lãnh thiên thần Michael ~ Sự thay đổi tất yếu của Gaia. 

Thay đổi đang diễn ra là tất yếu. 

 

Gia đình yêu quý của Ánh sáng, một vài tháng gần đây có một làn sóng cường độ cao và đầy 

biến động của Ánh sáng đi tới Trái đất. Trong năm nay, bắt đầu từ tháng Bảy, các dòng Năng 

lượng Ánh sáng mới đã đi qua các StarGates và đi vào Khí quyển. Sự thay gia tăng năng lượng 

này đã làm thay đổi mức năng lượng Hành tinh và của Nhân loại ở một mức rất sâu sắc. 

 

Thay đổi là không thể tránh khỏi, vì thay đổi này là một quá trình tất yếu của Cuộc sống và Tiến 

hóa. Khi Trái đất bắt đầu chuyển vào Kích thước thứ Năm từ tháng mười hai 2011, Gaia lắc mình 

ra khỏi những hạn chế cứng nhắc của lưới Ba Chiều cũ và cho phép bản thân tái kết nối một 

cách duyên dáng với Dòng Ánh sáng Tinh khiết Thần thánh từ Trái tim của Vũ trụ. Điều này có 

nghĩa rằng tất cả các sinh vật trên Trái đất cũng được hiệu chuẩn lại, để hòa nhịp được với Tần 
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số mới này. Từ thời điểm đó, sự thay đổi tăng tốc độ. 

 

Thay đổi là không thể tránh khỏi. Thay đổi là một phần của Cuộc sống và Tăng trưởng. Đó cũng 

như là cấy cối nở hoa vào mùa xuân và trút lá vào mùa thu. Đó cũng là những chồi xanh đầu 

tiên trong tuyết lạnh báo hiệu mùa xuân và cũng là sự phong phú hoa trái trong mùa hè. Tất cả 

đều có thời điểm, đều đang vận động và thay đổi. Tất cả đều là biểu hiện của sự Giàu có và 

Phong phú của cuộc sống trong thế giới vật chất. 

 

Nhưng, vượt ra ngoài quy luật thay đổi tự nhiên của tăng trưởng bốn mùa trong thế giới thể 

chất là những thay đổi ở một mức độ rất sâu trong Ý thức và Sáng tạo. Những làn sóng Ánh 

sáng mới, nhập vào Trái đất, thông qua các cổng thông tin Stargate đã làm tăng tốc và kích 

hoạt năng lượng ở cấp nguyên tử và hạ nguyên tử, mà chúng tôi gọi là ở cấp độ " Hạt Nhân 

Thượng Đế ". Các hạt nano là biểu hiện của Hạt Nhân Thượng Đế trong thực tại vật lý. Các hạt 

đó đang phát triển và thay đổi. Do đó, bắt đầu những thay đổi ở tất cả các cấp của Sáng tạo. 

 

Vì vậy, những người yêu mến, chúng tôi muốn nói rằng, những thay đổi đầu tiên đang xảy ra ở 

một mức độ rất sâu trong các tầng lớp của Thực tại và cả trong Ý thức của Trái Đất cũng như 

trong ý thức của Nhân loại. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ cảm thấy thay đổi này trong cơ thể vật lý của 

bạn và thay đổi cách thức thể nghiệm cuộc sống, như là một tập thể có ý thức. 

 

Cơ thể Vật lý và Thực tế mới. 

 

Cùng với những thay đổi sâu sắc xảy ra ở 

bên ngoài, cơ thể vật lý của bạn cũng bắt 

đầu quá trình thích nghi với thực tế mới 

và gia nhập vào mạng lưới ý thức cao hơn. 

 

Có hai quá trình liên quan ở đây. Đầu tiên 

là một thanh lọc rất sâu và lột bỏ bất cứ 

điều gì là nặng nề, tần số thấp, độc hại và 

hạn chế ở bên trong cơ thể của bạn và 

của những người khác.  

 

Trong thời gian vài tháng qua, bạn có thể nhận thấy cơ thể đang thực hiện những thay đổi, 

trong chế độ ăn uống,  trong nhu cầu vận động, thay đổi trong mô hình giấc ngủ và nhiều thứ 

khác nữa. Đó là quá trình " tự làm sạch " . Quá trình thứ hai là nâng cao rung động của cơ thể. 

Trong quá trình nâng cao này, cơ thể bắt đầu "thở ánh sáng" ở cấp độ tế bào. 

 

Quá trình "thở ánh sáng" của từng tế bào xảy ra một cách tự nhiên, khi cơ thể đang ở trong môi 
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trường tràn đầy Ánh sáng tần số cao và bạn sẵn sàng thực hiện việc chuyển đổi. Trong quá trình 

này, Các tế bào và các cơ quan bộ phận trong cơ thể sẽ lấy được khoảng 50% các chất dinh 

dưỡng từ ánh sáng và khoảng 50% từ các chất dinh dưỡng vật lý. 

 

Chúng tôi muốn nói rằng, quá trình tổng hợp chất từ ánh sáng này chỉ xảy ra khi cơ thể đã được 

thanh lọc và tịnh hóa hoàn toàn. Đồng thời cá nhân đó phải đồng ý tham dự vào quá trình 

chuyển đổi. Kết quả là bạn sẽ có cơ thể nhẹ hơn vào nhiều Ánh sáng hơn. Đó là một tiến hóa tự 

phát và sẽ xảy ra khi bạn đã sẵn sàng. Khi bạn hấp thụ đủ một lượng Ánh sáng vào cơ thể, bạn 

sẽ bắt đầu tỏa sáng trong thực tại vật lý theo nghĩa chính xác của từ này. Năng lượng Ánh sáng 

đi ra từ các tế bào trên thân thể của bạn. Đây là mức đầu tiên của quá trình chuyển đổi từ thân 

thể vật lý cũ dạng Carbon sang hình thức mới tinh tế và chứa được nhiều ánh sáng hơn. 

 

Những người thân yêu, chúng tôi yêu cầu bạn không cố gắng ép buộc quá trình này. Nhưng 

bạn cần lắng nghe cơ thể của bạn và đáp ứng những gì cơ thể cần. Nếu bạn chưa sẵn sàng cho 

Chuyển đổi, bạn vẫn cần thực hiện những phương pháp truyền thống để nuôi dưỡng cơ thể. 

Cần chuẩn bị, tự thanh lọc bản thân, cộng tác với cơ thể cho đến khi cơ thể của bạn sẵn sàng 

cho chuyển đổi. Ngay cả sau khi bắt đầu chuyển đổi, bạn vẫn sẽ cần phải cung cấp dinh dưỡng 

và năng lượng cho cơ thể, để đảm bảo rằng cơ thể bạn luôn duy trì ổn định trong mô hình năng 

lượng mới và luôn được khỏe mạnh rạng rỡ. 

 

Khi bạn đã bắt đầu thực hiện các thay đổi trong cơ thể, bạn sẽ cảmthấy rất khó khăn và khổ sở 

khi tới gần với con người và môi trường độc hại, ô nhiễm. Cấu trúc cơ thể năng lượng mới được 

thiết kế phù hợp với Trái đất mới. Cơ thể mới luôn mong muốn không khí trong lành, ánh sáng 

Tự nhiên tinh khiết và thực phẩm bổ dưỡng. Cơ thể mới luôn nhu cầu được sống trong môi 

trường tràn đầy ánh sáng và hài hòa với môi trường. 

 

Sự thay đổi chức năng của cơ thể như vậy, thay đổi mức năng lượng của thể chất như thế cũng 

sẽ được cảm nhận trên mức độ tình cảm và tâm thần. Năng lượng cảm xúc và tinh thần của bạn 

có thể cũng thay đổi và không ổn định trong một thời gian. Cảm xúc, tình cảm, tâm lý của bạn 

giao động với biên độ khác thường. Đó là biểu hiện hệ thống của bạn đang tích hợp nguồn 

năng lượng ánh sáng vào hệ thống thần kinh và tăng cường thay đổi các hệ thống nội tiết tố và 

chuyển đổi các các tế bào não của bạn. Bạn có thể nhận thấy bản thân phản ứng rất nhanh- 

mạnh một cách khác thường trong một số trường hợp. Bạn cần hiểu rõ rằng: Cơ thể và Ý thức 

của bạn sẽ cần một thời gian để thích nghi với những thay đổi trong hệ thống của bạn. 

 

Gia đình Yêu quý, chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách kết nối với Trái đất thông qua Star 

Chakra vào Trung tâm Trái đất. Chúng tôi cũng đã chỉ cách cho bạn làm thế nào để phù hợp với 

dòng Năng lượng đang tới từ Vũ trụ thông qua Luân xa Tim. Đây là một thực hành cần thiết 

hàng ngày, khi bạn tham dự vào quá trình chuyển đổi, để tích hợp hơi thở Ánh sáng trên toàn 

thân thể và tăng tốc hấp thu các xung Ánh sáng tinh tế vào hệ thống thần kinh của bạn. 
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Khi các quá trình này hoàn tất, bạn sẽ nhận thấy có một cảm nhận mới về bản thân và cảm nhận 

mới về sức mạnh của bạn như là một tổng thể của Ánh sáng. Bạn sẽ tự tin hơn vào khả năng 

của bản thân để thể hiện sự phong phú, thông qua làm việc với ánh sáng của Thiên Chúa. Bạn 

sẽ tạo ra sự phong phú cho bản thân và tham dự vào quá Trình sáng tạo với Nguồn, Thiên Chúa. 

 

 

Cộng đồng Trái đất và thực tế mới 

 

Gia đình yêu quý của Ánh sáng, cũng giống như mỗi người trong các bạn đang trải qua gia tốc 

chuyển đổi của Ánh sáng, tập thể của bạn như là một cộng đồng toàn cầu cũng đang chuyển 

đổi. Trong Kích thước thứ Năm, các khía cạnh của liên kết- kết nối là phương tiện chính cho các 

biểu hiện của thực tế tập thể nhân loại. Vì vậy, ngay trong khi chuyển đổi bản thân, bạn sẽ đồng 

thời sẽ nhận thấy rằng xã hội hiện tại của các bạn đã chuyển từ một nền văn hóa mang tính cục 

bộ "quốc gia"  thành một nền văn minh toàn cầu. Hay nói theo cách khác, trên Hành tinh này, 

mỗi  "Quốc gia" chỉ đơn giản là một phần của một mạng lưới tầm mức hành tinh. Mỗi khu vực, 

mỗi nước sẽ là một biểu hiện độc đáo của một chỉnh thể thống nhất. 

 

Để giải thích rõ ràng hơn, chúng tôi nói một chút về quá khứ, nơi mỗi người đều nghĩ là họ 

thuộc về một quốc gia cụ thể nào đó với một bản sắc dân tộc khác biệt. Bạn cũng chịu ảnh 

hưởng bởi những vấn đề của quốc gia mà bạn đang cư trú. Bắt đầu từ ngay bây giờ, khi trái đất 

bắt đầu chuyển đổi trở thành một nền văn hóa hành tinh hay một quốc gia toàn cầu, thì tất cả 

các vấn đề của một người hay một khu vực đều ảnh hưởng đến toàn bộ hành tinh ảnh hưởng 

đến mọi quốc gia và mọi người. Có một nhận dạng mới giữa bạn với trái đất. Bạn không còn 

đơn giản chỉ là một phần của thế giới. 

 

Những trẻ em  Indigo và Crystal đều biết điều này. Họ đã chuẩn bị để sống cuộc sống của họ 

như công dân toàn cầu, vượt ra ngoài giới hạn của biên giới và ranh giới. Trái đất mới sẽ cho 

phép công nhận Một hành tinh chứ không phải là nhiều quốc gia. Đây là bước tiếp theo trong 

sự tiến hóa tập thể của cộng đồng toàn cầu. 

 

Các thế hệ Indigo và Crystal đang ở đây để dẫn nhân loại vào thực tế mới này. Họ có đam mê, 
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quan tâm và đầy sáng suốt để biểu lộ vào thực tế mới này. Đó là nhiệm vụ của họ và bây giờ là 

thời đại của họ. Sẽ có nhiều lãnh đạo trẻ mới nổi. Sẽ có những người trợ giúp, hướng dẫn các 

cộng đồng trên hành tinh chuyển đổi từ "nhà tù tâm trí " và cấu trúc kinh tế hạn chế  tới một xã 

hội tinh thần. Biểu hiện cho một thực tế mới của các khả năng, của những dạng khác sự sống, 

chia sẻ và thể hiện những gì cần thiết cho cuộc sống trên Trái đất. 

 

Hiệp thông mới của Ánh sáng 

 

Những người thân yêu, trong tất cả 

những thay đổi sâu sắc đó, có một khía 

cạnh khác, cao hơn ý thức của bạn biết 

rằng: mọi thứ đang thay đổi. Trong quá 

khứ, bạn bị hạn chế bởi bản chất của xã 

hội kiểu  cũ của bạn. Bạn bị hạn chế trong 

mạng lưới năng lượng cũ. Bạn đã bị ngắt 

kết nối ra khỏi Năng lượng của Trái đất và 

Bầu trời. 

 

Bạn bị ép buộc sống trong một "chu trình khép kín nhân tạo " của những ý tưởng và tinh thần 

và cảm xúc không hỗ trợ cho cuộc sống của bạn. Bạn bị tước mất quyền lực tâm thần cá nhân, 

bạn bị điều khiển bởi những người chế tác cảm xúc và tinh thần bạn thông qua các phương tiện 

truyền thông đại chúng. 

 

Trong quá trình Thức tỉnh, bạn cần phải ngắt kết nối khỏi Ma Trận "khép kín" đó và mở rộng 

thực tế của bạn thành một nhận thức đa chiều, trong đó bao gồm cả Trời và Đất. 

 

Nhưng, trên Trái đất hiện nay vẫn còn nhiều người sống trong mạch Năng lượng cũ, Nhiều 

người vẫn còn bám vào Ma Trận cũ. Đồng thời, cũng có nhiều người đang nổi lên và truy cập 

vào dòng năng lượng của Ý thức mới. Vì vậy, có sự khác nhau ở " mức độ" ý thức, tinh thần. 

Theo cách cũ thì các cảm xúc và Tinh thần ngày càng hời hợt hơn, còn đối với những người đã 

đạt được ý thức mở rộng đa chiều thì tình cảm, suy nghĩ  và cách cảm nhận cuộc sống trên Trái 

đất sâu sắc hơn nhiều. 

 

Ý thức mới này đang mở rộng. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói với các bạn ngay bây giờ. Ý 

thức mới là một ý thức mở rông hơn nhiều, chạm sâu vào Trung tâm trái đất và kết nối sâu vào 

Vũ trụ. Ý thức mới tạo nên những kết nối hoàn toàn mới giữa bạn và Thiên Hà và Trái đất. 

 

Một số bạn đã thức tỉnh có thể được yêu cầu tham dự những hành động hỗ trợ quá trình chữa 

bệnh sâu sắc cho Trái đất ở những nơi như Fukishima ở Nhật Bản. Hoặc được thúc giục làm việc 

để hỗ trợ cho các khu rừng, hoặc hoạt động trong việc thanh toán bù trừ và thanh lọc đại 

dương và không khí. Mục đích cách hoạt động này là để cho Trái đất mới có thể biểu hiện 

nhanh và rõ ràng hơn. Những người được kêu gọi để làm việc như vậy đều là các chiến binh của 
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Ánh sáng. Họ sẽ tập trung vào ý định chuyển đổi niềm tin cũ và các mẫu niềm tin tiêu cực từ 

thời Atlantis thành các mẫu Hành động và Ý thức trong Đất mới. 

 

Khi có đủ một số lượng người Thức tỉnh, Thực tại trên trái đất sẽ là biểu hiện của những Sáng 

tạo cộng đồng mới đó. Để xây dựng Trái đất mới, bắt của quá trình sáng tạo là những mơ ước. 

Mơ tới một Trái đất mới giàu có và Thịnh vượng, có nhiều tình yêu, mầu sắc đẹp đẽ và rõ ràng. 

Mơ ước bầu trời và đại dương trong sạch, Cây và Rừng khỏe mạnh. Mơ về một thế giới mà mọi 

người đều được sống trong tình yêu và sự tôn trọng. 

 

Đây là những ước mơ đang nổi lên. Những ước mơ đó bắt đầu hướng dẫn các hành động chữa 

trị và thanh lọc. Chữa trị những chấn thương bản thân có từ thời Atlantis, chữa lành cho Trái đất 

để cùng nhau biểu hiện vào một Thời đại mới. 

 

Rất mong quý vị Ước mơ thật sâu sắc và cùng nhau Hành động cho một Trái đất mới và một 

Thực tế mới mà tất cả các bạn sẽ cùng nhau sống trong đó. 

 

~ Chuyển qua Celia Fenn 

 

Nguồn : http://zoom2012.blogspot.com/2013/12/aa-michael-su-thay-oi-tat-yeu-cua-gaia.html 

Nguồn http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/archangel-michael-the-inevitability-

of-change-and-deep-dreaming 
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Cập nhật tiến trình Thăng Thiên 

 

Channeler: Aurora 

www.aurorasmessage.com 

Ngày 21 tháng 10 năm 2013 

 

Đã có rất nhiều câu hỏi và có nhiều sự nhầm lẫn 

từ cuối năm 2012 tới nay, về quá trình Thăng 

thiên đang diễn ra. Những điều gì đã xảy ra và 

điều gì vẫn chưa xảy ra ? Quá trình Thăng thiên 

(cũng được gọi là nâng cao ý thức, nâng cao 

rung động) đang được kích hoạt bởi một năng 

lượng phổ quát tới từ vành đai Photon. 

 

Vành đai Photon được cộng đồng khoa học trên 

Trái đất đặt tên là vùng Vật chất Tối, hiện đang 

được nghiên cứu bởi những người trong lĩnh 

vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn. Vành đai 

Photon xuất hiện như một sọc đen tối trong 

không gian. 

 

Vành đai Photon chứa một loại năng lượng dao 

động cao hơn những gì các nhà khoa học có thể 

nhìn thấy. 

 

Nó thực sự giống như một dòng phân định giữa các chiều không gian. Trái đất đã tiến  rất 

nhanh tới vùng ảnh hưởng của Vành đai Photon trong năm nay. Trong 11 năm tiếp theo Trái đất 

sẽ tiếp cận Vành đai này. Do sự hiện diện của vành đai Photon, rung động của hành tinh và của 

nhân loại đang bắt đầu tăng lên. Quá trình Thăng thiên đã bắt đầu. Rung động cao này ảnh 

hưởng tới mọi người, mọi địa phương, mọi cộng đồng tại mọi thời điểm. Như vậy, các quá trình 

Thăng Thiên đã bắt đầu. 

 

Trong thời gian 11 năm tiếp theo đây, những người đang lựa chọn không chấp nhận 

sống  trong dòng năng lượng rung động của năng lượng cao này, sẽ được rời khỏi Trái Đất 

thông qua cái chết. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nhiều người sợ hãi các rung động cao từ 

Vành Đai Photon. Họ sẽ tiếp tục hành trình hóa thân của họ ở một hành tinh 3D khác, có tên là 

Stahlen. Trong khoảng  thời gian 11 năm này, tất cả những người lựa chọn ở lại với Trái đất, sẽ 

hòa nhịp được với các rung động cao và hoàn tất quá trình Thăng Thiên của họ. 

 

Thăng Thiên là một quá trình, không phải là một sự kiện. Thăng Thiên xảy ra từ từ trong nhiều 

năm, không xảy ra đột biến trong một đêm. Thăng thiên không xảy ra trong một ngày cho tất cả 

mọi người. Thăng Thiên có thể ví như một cánh cửa đã được mở ra, và 11 năm là khoảng thời 
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gian được trao cho tất cả mọi người , dù họ muốn  bước qua cánh cửa đó hay không. 

 

Một linh hồn sẽ có thể bắt đầu quá trình Thăng Thiên bằng cách tiếp cận với Ý thức Kitô (còn 

gọi là Ý thức Vũ trụ). Đó là trạng thái Ý thức Tinh khiết Cao cả mà một cá nhân, một xã hội, một 

nền văn hóa hay một cộng đồng chỉ có thể đạt được bằng cách buông bỏ giận dữ, thù hận, sợ 

hãi và nghi ngờ. Khi một người đạt đến Ý thức Kitô và kinh nghiệm quá trình Thăng Thiên, họ sẽ 

không biến mất hoặc rời khỏi hành tinh, bởi vì họ sẽ cùng với chuyển với Trái đất vào không 

gian chiều mới cao hơn . 

 

Kể từ năm 1987, bắt đầu có thêm một Trái Đất ở chiều không gian khác. Hai hành tinh chồng 

lên nhau trong cùng một không gian, nhưng ở hai tần số rung động khác nhau. Kể từ thời điểm 

đó, "Trái đất mới" hay Trái đất 5D  như nhiều gọi nó, đang được thay đổi và tăng rung động. 

Trong khi các " Trái đất cũ " hay Trái đất 3D  vẫn ở trong không gian rung động xưa cũ của nó. 

Theo các văn bản và các thông báo, hai Trái đất này vẫn còn chia sẻ một phần tần số chung, vẫn 

có một khoảng chồng chéo tần số. Nhưng khoảng cách tần số rung động giữa hai Trái đất tiếp 

tục rộng thêm. 

 

Sự hiện diện của vành đai Photon giúp cho quá trình chuyển đổi này. Năng lượng mới từ Vành 

đai Photon đã đẩy tất cả các tắc nghẽn, suy nghĩ tiêu cực, niềm tin sai lầm của cá nhân hay tập 

thể lên bề mặt Ý thức và giúp thanh lọc chúng. Cũng như năng lượng mới này đang thúc ép quá 

trình tịnh hóa của các cá nhân, các thành phố, các quốc gia, các nhóm và vv, mỗi người muốn 

tham dự vào Trái đất mới đều phải hoàn thành quá trình thánh toán bù trừ để tiến vào một tần 

số của chiều kích khác. 

 

Một lợi ích khác của vành đai Photon là nó đã hình thành cầu nối giữa hai kích thước này. Cây 

cầu liên chiều này đã được mở từ tháng Chín năm 2009. Muốn băng qua được cây cầu này của 

vành đai Photon, thì tất cả những rung động thấp ở tần số 3D đều cần được thanh lọc ra khỏi 

những người đi qua. Một người sẽ không qua được phía bên kia của cây cầu, khi rung động 

thấp của họ vẫn còn, dù chỉ một chút, của Tự Ngã (tính cách thấp kém). Trong quá trình chuyển 

đổi này, mức độ ý thức được đặt ra một lần nữa. Một cá nhân cần phát triển từ Ý thức cá nhân 

tới Ý thức Nhân loại, tới Ý thức hành tinh, tới Ý thức Vũ trụ để rồi đạt tới  Ý thức Đồng nhất 

Thể  (còn được gọi là Ý thức Thống nhất Toàn vẹn). 

Làm thế nào để bạn biết, nếu bạn đã thực hiện quá trình chuyển đổi Thăng Thiên vào chiều 

không gian cao hơn của Trái Đất? Có bốn dấu hiệu chính chứng tỏ bạn đang ở trong thế giới 

5D. 

Đầu tiên:  bạn có thể hoàn toàn tách rời khỏi những gì đang xảy ra trên thế giới. Bạn vẫn có thể 

quan tâm hay nhìn thấy các sự kiện, vẫn có thể bạn tham gia vào các thay đổi, nhưng chúng 

không còn làm cho bạn khó chịu, khi chịu đựng các bạo lực hay đương đầu với các khó khăn. 

Bạn không còn cảm thấy bị tổn thương trong những hoàn cảnh tương tự hay không cảm thấy 

bất mãn như những người khác đang gặp cùng cảnh ngộ. 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

177 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Tất cả những cảm xúc của bạn dường như có vách ngăn trong suốt với thế giới bên ngoài. 

Không phải là bạn giả vờ không nhận thấy sự việc đang xảy ra, nhưng có một khoảng cách an 

toàn về cảm xúc, không cho phép những gì đang xảy ra xung quanh ảnh hưởng đến trạng thái 

cảm xúc của bạn. 

 

Nhờ đó, tâm trạng của bạn luôn bình an, bình thản 

giữa dòng hỗn loạn. Nhiều người có thể xem đây là 

lạnh nhạt hay vô cảm, nhưng trong thực tế đó là 

biểu hiện của  trạng thái cân bằng ổn định cao về 

cảm xúc. Bạn trở nên nhạy cảm hơn, nhận thức rõ 

ràng sự việc hơn, nhưng tự chủ hơn và ít bị ảnh 

hưởng bởi sự xáo trộn từ ngoại cảnh. Đó là bằng 

chứng rằng bạn không còn chia sẻ cuộc sống với 

năng lượng của thế giới 3D. 

 

Thứ hai, bạn thấy mình là vô hình đối với những 

người khác. Điều này có thể tàng hình vật lý khi 

làm việc hay lái xe, hoặc khi bạn di chuyển ở nơi 

công cộng. Nhiều người gần như đâm bổ vào bạn. 

(Đừng lo lắng, các Hướng đạo Tâm linh  của bạn sẽ 

ở đó để ngăn chặn một vụ va chạm thực tế). 

 

Đó là do toàn bộ hệ thống cơ thể bạn đang dao động ở một rung động cao hơn nhiều so với 

những người xung quanh, do đó họ không thể nhìn thấy bạn, cho đến khi bạn tiến tới rất, rất 

gần với họ. 

Một hình thức khác của vô hình là vô hình về tình cảm, giữa bạn và những người đã từng là 

người thân thiết với bạn. Nếu bạn đang thấy bản thân thường xuyên và khó khăn hơn để liên hệ 

với những người khác, hay cảm thấy cả hai bên đều không thoải mái và bị mất năng lượng khi 

cố gắng giao tiếp với nhau. Hoặc bạn thấy rằng họ không còn hiểu cuộc sống của bạn, họ và 

bạn không còn đồng cảm được với nhau nữa.  Thì đây là bằng chứng là bạn đã vô hình về mặt 

tình cảm. 

Thứ ba, khả năng biểu hiện suy nghĩ của bạn vào thực tại nhanh hơn. Bằng chứng của điều này 

là nhiều thứ hiển thị ngay khi bạn cần chúng. Chúng không có sẵn ở đó và chỉ hiện ra khi bạn 

cần. Đó là khi bạn được hướng dẫn hoàn toàn bằng trực giác của bạn, để mang lại cho bạn 

thêm quyền lực của sự biểu hiện những thứ bạn cần. Chứng kiến điều này, nhiều người xung 

quanh bạn sẽ liên tục nói răng bạn là người may mắn và hạnh phúc. Nhưng bạn cần phải hiểu 

rằng tất cả mọi người đều là may mắn, nếu mỗi người có thể nhận ra bản chất Thật bên trong 

mỗi con người. Điều này xảy ra với bạn bởi vì bạn đã hòa là một với nhu cầu của bạn, và lọai bỏ 

thành công ảnh hưởng của Tự Ngã ( Tự Ngã luôn cản trở quá trình biểu hiện như vậy) . 
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Cuối cùng, bạn cảm thấy một sự bình an vượt qua tất cả sự hiểu biết. Một sự bình an toát ra từ 

mọi tế bào trong cơ thể của bạn. Một cảm giác bình yên với tất cả những gì, đã và sẽ được.Bạn 

cân bằng và vui vẻ chấp nhận moi thứ đang tới. Đó là bạn đã vượt qua ảnh hưởng của Tự Ngã. 

Tự Ngã thấp vẫn còn tồn tại, và vẫn nói chuyện với bạn, nhưng bạn không còn nghe nó! Nó đã 

bị vô hiệu hóa, bởi vì bạn không làm việc, hành động, suy nghĩ và cảm nhận thông qua những 

mô hình, cảm xúc và niềm tin của quá khứ. Bởi vì nếu bạn không giải quyết được, không tịnh 

hóa xóa bỏ được các vấn đề của quá khứ, thì các phần đó của Tự Ngã vẫn chống lại bạn trong 

quá trình chuyển đổi Thăng Thiên. Khi Tự Ngã  này còn ảnh hưởng được tới bạn, thì bạn sẽ 

không thể đi vào những tần số rung động cao của Trái Đất mới . Một khi bạn không còn nghe 

theo tiếng nói của Tự Ngã và đạt được trạng thái hòa bình nội tâm, thì bạn đang ở trong Ý thức 

Phổ quát, đó là trạng thái sinh tồn trong 5D. 

( Nhận xét của Người Dịch : Rời bỏ Tự Ngã có phải là Tâm Không của Nhà Phật ? Đạt được Tâm 

trống không thì Trí huệ phát sinh, hỷ lạc tràn đầy. Còn không đạt được Tâm Không này thì tu 

hành cũng như nấu cát muốn thành cơm . Có phải vậy không nhỉ ? )    

 

 

 

Trong 11 năm tiếp theo của thời gian còn lại, sẽ tiếp tục là hai thế giới đan xen nhau. Bạn sẽ 

khám phá ra rằng từng chút từng chút một, từng ngày từng ngày qua, bạn trở nên vô hình với 

nhóm người này và đồng thời có nhiều người có thể nhìn thấy bạn , cảm thấy bạn,  tương tác 

với bạn mật thiết hơn trước. Kinh nghiệm này cho thấy đó là những linh hồn sẽ cũng bạn đi qua 

cửa ngõ Liên chiều. 
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Nếu bạn không chắc chắn đang ở đâu giữa hai thế giới 3D và 5D, thì bạn cũng giống như nhiều 

người khác, đang chay qua chạy lại giữa hai thế giới, trên chiếc cầu liên chiều không gian. Bạn 

sống một phần thời gian trong ngày ở 5D và thời gian còn lại trong 3D. Hãy nhìn vào những suy 

nghĩ, cảm xúc và niềm tin của bạn để khám phá những gì vẫn còn nặng nề bên trong bạn, đang 

giữ bạn dao động ở một tần số 3D. Khi bạn đã loại trừ được những tắc nghẽn, buông bỏ được 

những niềm tin tiêu cực (và bạn có rất nhiều thời gian để làm điều đó) thì bạn sẽ có thể sống 

đầy đủ trong thế giới 5D, không có khả năng trở lại  tần số thấp được nữa . 

 

Điều gì sẽ xảy ra với những linh hồn người chọn ở lại trong 3D? Họ chỉ đơn giản là sẽ hành 

động theo nghiệp của họ, họ làm những nghĩa vụ còn lại trong một thế giới 3D xưa cũ. Hành 

trình linh hồn của họ vẫn sẽ là tiếp tục học tập trong thế giới thấp. Những người nâng cao rung 

động và tiến được vào 5D thì sẽ không bị ràng buộc bởi nghiệp của thế giới 3D cũ nữa, họ bắt 

đầu học cách sống trong thế giới mới 5D. Đương nhiên, những bài học và kinh nghiệm sẽ rất 

khác nhau. 

 

Mục tiêu của Trái đất lần này là tiến nhập trọn vẹn vào 5D , cho nên Trái đất cũ 3D sẽ dần không 

được hỗ trợ cho sự sống, không còn thuận tiện cho sự sống nữa. Trái đất 3D  sẽ dần được thay 

thế hoàn toàn bởi Trái đất mới. Sự thay đổi này sẽ từ từ trong vài trăm năm. Không có thảm họa 

khốc liệt, nhưng thông qua một quá trình chuyển đổi tần số rung động và thay đổi mức năng 

lượng. Những linh hồn lựa chọn tiếp tục sống trong một lĩnh vực 3D sẽ rời khỏi Trái đất thông 

qua quá trình chết. Họ được đầu thai vào hành tinh 3D khác để tiếp tục quá trình học tập của 

họ. 

 

Mỗi linh hồn đều sẽ cần thu thập thông tin từ cuộc sống của họ. Họ cần phải đọc, xem, trải 

nghiệm, cảm nhận và cuối cùng đưa ra lựa chọn có đi qua cửa sổ thời gian của Thăng Thiên 11 

năm này không. Sẽ không có thay đổi lớn xảy ra một ngày. Thăng Thiên là một quá trình chuyển 

đổi cần được hoàn thành. 

 

Khi bạn đã bước vào con đường chuyển đổi Tần số rung động bản thân và tham dự vào quá 

trình Thăng thiên, bạn sẽ nhận thấy niềm vui trong trái tim của bạn, bạn sẽ thấy một cách tách 

biệt từ những "vấn đề" xung quanh bạn, và trên hết, một cảm giác hòa bình - bình an tỏa ra từ 

của bạn rất rõ ràng . 

 

Với rất nhiều Tình yêu, 

Aurora . 

Trước khi hóa thân đến trái đất, linh hồn của từng chúng sanh đã có sự lựa chọn "tham gia vào 

Lễ Thăng Thiên" này rồi, nếu linh hồn nào đã không lựa chọn thì họ sẽ đi sang hành tinh khác. 

Có thể đầu óc chúng ta không biết, nhưng linh hồn của chúng ta biết! 

Khi nào thì thế giới sẽ "Wolrd Vegan, World Peace" ? Sư Phụ đã trả lời là "Soon." Nếu hiểu ý 

nghĩa của chữ SOON thì không phải là 11 năm hay hàng trăm năm. 
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Cập nhật Sheldan Nidle - 05/ 3 / 2013 : 

Giờ đây là quá trình của sự Tái sinh toàn bộ về thể chất và tinh thần. Nhiều điều được dự tính 

mang vào thế giới của bạn và sẽ làm ngạc nhiên nhiều thế hệ trên mặt đất. Để thực hiện quá 

trình chuyển đổi nhanh chóng này, thực sự là một loạt các hoạt động phức tạp và mạnh mẽ 

nhất mà mỗi chúng ta đều phải tham gia. Tại thời điểm này trong lịch sử của bạn, những gì xảy 

ra là rất độc đáo, rất đặc biệt. Thăng thiên với số lượng lớn đã được uỷ quyền từ Thiên đàng. Để 

kết thúc sự mất ý thức này, các gia đình không gian và gia đình Bên trong Trái đất của bạn sẽ sử 

dụng một công nghệ tiên tiến, kỳ diệu trong các hình thức của một bộ máy sinh học sống. 

Những bộ máy này được thiết kế để chuyển đổi mỗi bạn trở lại vào ý thức đầy đủ. Điều này sẽ 

mất ba ngày. Thiên đường sẽ hỗ trợ và theo dõi các thiết bị đặc biệt này. Sẽ thực hiện hiệu 

chuẩn cụ thể cho từng cá nhân trong quá trình phục hồi. Bằng cách này, phần lớn nhân loại có 

thể được nâng lên thành một trạng thái giống như Thiên thần trong vài ngày -mà theo cách 

thông thường sẽ mất nhiều kiếp sống để đạt được. Hãy đón nhận ân sủng Thiên Chúa, để cho 

phép tất cả chúng ta trở lại trạng thái kỳ diệu của sự hiệp nhất với Đấng Tạo Hóa của chúng ta! 

Hô-sa-na! Hô-sa-na! 

Sheldan Nidle - March 19, 2013 : "Even the dark's most die-hard minions will eventually 

reconnect with this most glorious state of Being! This is a truly planet-wide shift! " 

Ngay cả những kẻ xấu nhất cũng được trở về Nguồn. "Vai diễn nào cũng có chức năng của nó, 

cho nên đừng có phê phán bất cứ ai, miễn họ có tham gia vở kịch này thì sẽ nhận được phần 

thưởng!" 

Cập nhật Sheldan Nidle 4.30.13 : Thế giới mới của bạn sẽ trở thành một trung tâm hội nghị , dự 

kiến sẽ đón nhận đại biểu từ hơn 50.000 thiên hà tới thăm. Tất cả những điều này mới chỉ là 

khởi đầu. Bạn sẽ được tiếp đón nồng nhiệt. "Quý vị sẽ là thế hệ được đón chào nồng nhiệt nhất 

tại bất cứ hành tinh nào quý vị đến." 

Một lần nữa, bạn là các Sinh mệnh may mắn." 

(Dấu trong ngoặc kép là lời của SP) 

 

Mặc dù NASA che giấu thông tin về các đám mây kỳ lạ của photon, hiện nay gần như bao phủ 

toàn bộ hệ thống năng lượng mặt trời, các thông tin đã bị rò rỉ từ một số nhà khoa học.  

http://asfn.in/realii/piramidy-po-vs...go-oblaka.html 

Nguồn http://lightworkers.org/channeling/190450/update-ascension-process-aurora 

 

http://lightworkers.org/channeling/190450/update-ascension-process-aurora
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Pleiadian: Thông điệp Tình 

yêu và Minh Triết 

 

 

Xin được phép trích dẫn lời khai thị của 1 vị Minh Sư trước khi bắt đầu đi vào nội dung: 

 

"Dĩ nhiên bất luận là vai trò gì, mọi chúng sanh trên địa cầu quý vị đều đã thể nghiệm. Quý vị đã 

chia sẻ cùng nhau qua cơ hội này và tất cả sẽ thăng tiến hơn rất nhiều. Bất cứ vai trò gì quý vị 

đóng cũng đều rất huy hoàng, bởi vì quý vị đang cùng nhau thực hiện một thời kỳ độc nhất vô 

nhị về việc nâng cao tâm thức của địa cầu này. 

Không phải chúng sinh nào cũng có được cơ hội gặp thời kỳ này. Thời kỳ này thật rất hiếm xảy 

ra trong vũ trụ và quý vị được trải qua tất cả. Quý vị từ trên cảnh giới cao xuống chỉ để được 

tham gia vào cơ hội này, nhưng khi ở đây quý vị lại la khóc om sòm. Quý vị phải biết ơn là mình 

đã được cho một cơ hội tốt như thế này. Quý vị những người được tới đây và đóng tất cả mọi 

vai tuồng là những người may mắn nhất. Mỗi người trong quý vị đều đã trải qua thể nghiệm từ 

đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất, rồi lại trèo lên từ dưới đáy. Những chúng sanh ở Thiên Quốc 

và chúng sanh ở cảnh giới XX đều thèm muốn có được thể nghiệm này. Họ chỉ có thể ganh tỵ 

với quý vị mà thôi, chứ không thể có được cơ hội vì họ đã không gặp được thời kỳ mà quý vị đã 

gặp. Sự nâng cao tâm thức đã được khắc ghi trong xương tủy quý vị. Bất cứ ai trong quý vị, bất 

cứ chúng sinh nào có tham gia vào đều là xuất sắc nhất. Đừng phán đoán việc làm của họ là tốt 

hay xấu; miễn họ có dự phần vào thì họ sẽ được ban thưởng. Vì kinh nghiệm của quý vị rất hiếm 
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có, quá hiếm có trong toàn cõi vũ trụ, cho nên quý vị hãy mở vòng tay ôm những người đã có 

liên quan trong vở kịch này. Tất cả họ đều rất đáng yêu. Quý vị không có gì để làm cả, chỉ có 

thương yêu thôi. Đừng khinh thường bất cứ vai trò nào. Trong vở kịch này, bất cứ vai trò nào 

cũng đều rất quan trọng. Nó có chức năng của nó. Quý vị hãy ăn mừng sự vinh quang của mình 

trong tương lai, vì chúng sinh nào cũng có dự phần vào vở kịch. Tôi không biết chúng ta phải 

chờ bao nhiêu tỷ tỷ niên kỷ nữa để lại có được cơ hội như thế này. Bao nhiêu hành tinh sẽ bị phá 

hủy trong thảm họa tai ương và cũng có nhiều hành tinh sẽ được sinh ra. Nhưng rất hiếm xảy ra, 

quá hiếm, khi có đấng Toàn Năng, vị Phật vĩ đại nhất, đích thân Đấng Sáng Tạo giáng xuống để 

cứu một hành tinh. Quý vị rất có phước báu, có nhiều ân điển để gặp được thời kỳ này. Quý vị 

có cơ hội cùng với Thượng Đế, vinh quang cùng Thượng Đế, chẳng những là vinh quang của địa 

cầu này, mà còn là sự vinh quang của toàn vũ trụ. Quý vị chính là 'Thượng Đế'; vai trò dù nhỏ 

cũng là 'Thượng Đế', bởi vì quý vị đã góp phần vào sự chuyển biến và nâng cao tâm thức của 

toàn vũ trụ. Quý vị sẽ là thế hệ được đón chào nồng nhiệt nhất tại bất cứ hành tinh nào quý vị 

đến 

 

 

Quý vị sẽ kết thúc toàn thể kinh nghiệm là một tình thương bao la vĩ đại, và tình thương này sẽ 

được trải rộng khắp cả vũ trụ. Kết quả tuyệt diệu nổi bật là vì điều này, là vì sự trải rộng tình 

thương. Thật sự, không những địa cầu này được nâng cao tâm thức mà cả vũ trụ cũng được 

nâng cao tâm thức. Lúc đó, quý vị trở thành một giọt nước trong biển tình thương và rồi quý vị 

sẽ nhận biết tình thương là gì. Thật ra tình thương rất đơn giản, chỉ có điều là quý vị xa rời nó và 

chưa hoà nhập vào nó. Quý vị sẽ không còn ngã chấp và một khi quý vị hoà nhập trở lại vào 

tình thương, quý vị trở thành tình thương. Quý vị đã từng cống hiến và ban rãi tình thương của 

mình cho địa cầu này và cho vũ trụ. Điều này thật quá hiếm có. Quý vị nên có cái nhìn vượt khỏi 

chân trời, vượt khỏi phạm vi cuộc đời, có nghĩa là tình thương này phải là vô cùng và vô biên. 

Quý vị phải cao thượng đến mức quý vị sẵn lòng hy sinh tất cả; quý vị đã từng hy sinh, phải vậy 
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không? Quý vị sẽ vĩnh viễn tồn tại. ..." 

 

(Trích bài khai thị của Sư Phụ trong kỳ bế quan tại Ba Lê, Pháp quốc năm 2009.) ".  

Một chút Tâm sự của Samba : Loạt bài viết này samba copy từ blog Ánh Sáng Việt . Đây là Blog 

của Những người Anh Em gần gũi với diễn đàn Cộng đồng Ánh Sáng của chúng ta . 

Loạt thông điệp này hơi dài , nhưng chứa đựng đầy đủ mọi thông tin cần thiết , mong rằng các 

bạn có đủ thời gian , có đủ kiên nhẫn để đọc từ từ , và thấm hiểu hết những lời Minh triết trong 

loạt thông điệp này . 

Tất cả chúng ta đang sống trong thời đại chuyển đổi của Trái đất. Dù muốn dù không bạn và tôi 

vẫn đang ở đây . Dù thấy hay không thấy , dòng chuyển đổi vẫn đang xảy ra . Bạn và tôi giống 

như những người đang đứng trong dòng nước lũ , cơn lũ của năng lượng , dòng lũ của chuyển 

đổi ..... 

Vậy bạn chọn hành động theo cách thức nào trong dòng lũ đó ? 

Nhắm mắt bưng tai , phủ nhận dòng lũ đang cuốn bạn đi ? hay là ôm chặt lấy đống tài sản trên 

mặt đất rồi để cho dòng lũ nhấn chìm bạn ? hay là chui vào trong chiếc xế hộp quen thuộc thân 

yêu đóng chặt cửa lại rồi " sống chung với ...cá " ? hay là phẩy tay và nói " Ma-Kê-Nô " ( Mặc - 

Kệ - Nó ) để rồi chỉm nghỉm ? . 

 

Còn nếu bạn muốn được an toàn trong dòng nước lũ thì cần phải làm gì đây ? . Đầu tiên bạn 

cần có thông tin chính xác về dòng lũ , bạn cần chấp nhận là lũ đang tới , sau đó tìm một 

phương tiện tự cứu hộ bản thân ...... 

Áp dụng vào cho trường hợp cơn lũ năng lượng , và cơn lũ chuyển đổi , thì cũng cần làm điều 

tương tự . 

Bạn cần nhận thức rõ thời đại chuyển đổi là đây , chấp nhận nó , đọc hiểu về nó , thu thập mọi 

thông tin về nó bằng cách đọc các thông điệp các tin tức tiến bộ - thức thời về Ánh sáng và 

Thời đại mới . Đó chính là bạn cần các Thông tin MINH TRIẾT . 

Sau đó cần chuẩn bị cho bản thân những công cụ , phương tiện để an toàn với các chuyển đổi . 

Cụ thể là tìm hiểu về các Linh thể - trường năng lượng sinh học của bản thân . Cách tương tác 

với các trường năng lượng đó . Cách chuyển đổi các Trường năng lượng đó hòa theo sự gia 

tăng của con lũ Năng lượng . Cách nào đây ? Từ ngàn xưa - và ngay bây giờ, các bậc thầy Tâm 

linh - các Minh sư luôn nói đó là TÌNH YÊU THƯƠNG . 

Tất cả những thứ bạn và tôi cần thiết để được an toàn trong dòng chuyển đổi là Thông tin Đúng 

đắn Minh Triết và Tình yêu thương . 

Hai thứ đó đều có đầy đủ trong loạt thông điệp dưới đây . 

Hãy kiên nhẫn và tỉnh táo để đọc , vì đó là sống còn của bạn , mạng sống của bạn ... 

Hãy tỉnh táo và mở lòng để đọc ...... 
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Toàn bộ thông điệp ở đây : 

 

Những người anh em Pleiadian gửi Thông điệp Tình yêu và Minh Triết 

(Phần 1) 

Xin chào tôi tên là Alaje. Tôi đến từ hệ thống sao Pleiade. Tôi là thành viên của Liên Đoàn Ngân 

hà, nơi có hàng ngàn chủng tộc thân thiện, nhân từ của vũ trụ này đang làm việc cùng nhau. 

Đây không phải là khoa học viễn tưởng. Nếu bạn thông minh, bạn nên tìm hiểu các thông tin 

này trước khi bạn chỉ trích nó.Tôi đã đưa ra nhiều cuộc hội thảo nhằm phát triển sự hiểu biết, ý 

thức tại Đức, Thụy Sĩ, Áo.  

Nhiều người trong chúng tôi đang sống ở trái đất như những tình nguyện viên nhằm loại trừ sự 

tiêu cực trên trái đất. Mỗi người trong chúng tôi có khả năng và nhiệm vụ riêng. Vũ trụ tự nó có 

nhiều sự sống trong nhiều chiều không gian khác nhau. Nhưng điều này lại được giữ như bí mật 

trong hành tinh của bạn.Các chính phủ " bóng tối " của các bạn chế giễu những chủ đề về người 

ngoài hành tinh và sự phát triển ý thức nhằm làm bạn không quan tâm về chúng và cười vào 

chúng. Những người nắm giữ quyền lực đã và đang nói dối bạn về người ngoài hành tinh và 

luật vũ trụ trong hàng ngàn năm. Họ không muốn bạn biết sự thật vì họ lo sợ sẽ bị mất quyền 

lực. 

Nếu bạn không tin nó, cố gắng tìm ra sự thật để biết. Các chứng cứ đã tồn tại nhưng tự thân 

bạn phải tìm nó. Chỉ khi đó bạn sẽ biết và tin nó. Họ muốn bạn tạo ra các luồng thông tin tiêu 

cực và làm việc cho họ như những nô lệ bằng việc tài trợ cho chiến tranh và chế nhạo mọi thứ 

liên quan đến tâm linh và người ngoài trái đất. Họ đang cho bạn xem các bức tranh giả về vũ trụ 

để bạn tin rằng chẳng có gì ngoài đó. Tự bạn phải tìm nó. Bạn sẽ tức giận khi biết thế lực tối 

luôn nói dối bạn từ cả ngàn năm nay. Những người tiến hóa cao từ các hành tinh khác muốn 

giải phóng bạn khỏi hệ thống " bóng tối" được xây dựng trên trái đất. Sự thực là trên toàn vũ 

trụ này đều có người định cư. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên, bình thường và chẳng có gì liên 

quan đến khoa học viễn tưởng. 

Nhiều người ngoài trái đất đã viếng thăm trái đất từ cả ngàn năm và được người Trái đất 

nguyên thủy tôn thờ như các vị thần -những người ngoài hành tinh tích cực lẫn tiêu cực. Thực ra 

nó cũng không khác biệt với sự thật nếu bạn tin nó hay không. Nó vẫn luôn luôn là thực tế, chỉ 

cần bạn cố gắng tìm ra nó. Hàng ngàn người Trái đất đã biết nó rồi. Và chỉ vài năm nữa thôi mọi 

người sẽ đều biết rằng loài người không bao giờ đơn độc trong vũ trụ.  

Đừng hoảng sợ nếu bạn nhìn thấy hàng ngàn con tàu bay lượn trên bầu trời. Hãy khám phá ra 

cái đang gửi thông điệp tình yêu. Đây là những thứ thuộc về tâm linh.- Có một số người ngoài 

hành tinh khác đang giả dạng chúng tôi- những người Pleiadian. Và có vài người Trái đất đã liên 

lạc với họ và đưa ra các thông tin sai lạc. Đừng để bị mờ mắt với các bức ảnh UFO- vật thể bay 

không xác định , mà điều quan trọng hơn là ai đang ở trong những cái UFO đó. Có một cuộc 

chiến giữa ánh sáng và bóng tối đang xảy ra ở sau lưng các bạn, để giải phóng các bạn khỏi tâm 

lý và suy nghĩ nô lệ đã có từ 12000 năm nay. Bạn đang không có tự do thực sự trên Trái đất, và 

bạn đã quên mất tự do là gì? Điều duy nhất mà bạn biết hiện tại là thù ghét, bạo lực, khủng bố, 

thuốc lá , thuốc phiện, thuế, những chính phủ giả dối, được phát đi hàng ngày trên Tivi, được 

gây ra bởi nỗi sợ hãi, hệ thống mê tín. Những chính phủ tối mật đang tạo ra tất cả những điều 
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này để kiểm soát các bạn. Họ tạo ra sự khủng bố, để có thể một cách hợp pháp đưa ra nhiều 

quyền lực hơn cho quân đội và nắm giữ các công nghệ. Mục tiêu của họ là để thổi phồng các 

năng lượng tiêu cực. Bạn có thực sự muốn sống trong một thế giới như vậy không? 

Chúng tôi biết rằng nhiều bạn không tin vào điều này. Vì vậy một lần nữa, tự bạn hãy tìm ra nó , 

tự đi tìm cho mình các nguồn thông tin, thay vì chỉ trông chờ người khác đưa ra cho bạn. Chứng 

cứ đã có ở đó, nhưng bạn cần có sự nỗ lực để tìm ra nó. Cố gắng xóa bỏ tính chất phủ định , 

tiêu cực trong tâm trí của bạn. Tập trung vào năng lượng tích cực, đó chính là năng lượng để 

chống lại cái ác. Đó cũng là lý do vì sao " thế lực tối" muốn làm bạn sao lãng từ năng lượng tích 

cực. Đừng để chính phủ " bóng tối" lôi kéo bạn. Họ( chính phủ bóng tối); đang sử dụng tivi, đài 

phát thanh, báo chí, thuốc lá- thuốc phiện, tôn giáo,các chính khách trên truyền hình, quân đội, 

sóng điện từ và chiến tranh để giữ bạn trong các trạng thái tiêu cực.Những người đang cười 

nhạo những thông tin này đã bị lôi kéo và cần phải học hỏi nhiều hơn. Một người thông minh 

đầu tiên phải khám phá và tìm hiểu về các chủ đề trước khi có ý kiến về nó.Vũ trụ của chúng ta 

chứa nhiều dạng sống con người và không phải con người. Chính phủ của các bạn đã liên lạc 

với họ và giữ bí mật về điều đó. Đó là lý do vì sao công nghệ trên thế giới đã phát triển quá 

nhanh trong 50 năm vừa qua. 

Bạn đang sống ở Trái đất để học làm sao có thể suy nghĩ tích cực, hướng thiện, làm điều tốt 

thậm chí trong một thế giới có nhiều sự tiêu cực. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống chúng ta là 

làm sao có thể phát triển được ý thức, sự hiểu biết, sự phát triển của trái tim, tình yêu thương, 

của tâm trí, của các kí tự trong mức độ xuất sắc hơn, để trở nên cao cả hơn thậm chí với các tiêu 

cực có ở xung quanh bạn. Đó chính là điều đang xảy ra ở nhiều sự sống và trên nhiều hành tinh, 

bởi vì các linh hồn luôn muốn học hỏi mọi thứ. Mỗi hành tinh chính là một ngôi trường để bạn 

có thể có các bước tiến cao hơn. Mỗi linh hồn đều có mục tiêu để tiến hóa cao hơn, để quay trở 

về nguồn cội, sự hiểu biết trung tâm của vũ trụ. Bạn gọi họ là " God- thượng đế", nhưng đó 

không phải là con người. Đó là năng lượng từ mọi thứ đã tồn tại. Bạn không có kiến thức từ vũ 

trụ bởi vì bạn bị đưa các thông tin sai lầm từ chính phủ của bạn. Thậm chí trong sách giáo khoa 

lịch sử của các bạn họ cũng đã viết lại hay xóa đi trong thời trung cổ về các vùng đất thuộc địa 

của người ngoài hành tinh, cái đã được giữ bí mật hay xóa đi. Thay vào đó, họ đang chỉ cho bạn 

sự khám phá về những bộ xương động vật như những tin giật gân. Họ muốn bạn bị "câm" và " 

ngu dốt', vì vậy chỉ họ mới có thông tin và quyền lực. Điều này có công bằng với bạn không? 

Chứng cứ vẫn ở đó, và tự bạn phải tìm ra nó. Họ sẽ không công bố trên Tivi cho bạn biết. Nếu 

bạn thực sự muốn có thêm nhiều kiến thức, sự ham học hỏi sẽ chỉ cho bạn cách để đi. Hầu hết 

con người trên trái đất không biết cách lắng nghe tâm hồn họ. Họ bị sao lãng bởi xã hội tiêu 

cực ở xung quanh họ. 

Các bạn Trái đất của tôi, đây chính là thời gian để thay đổi. Hãy xóa bỏ mọi cảm xúc tiêu cực 

trong bạn. So sánh với các nền văn minh trong vũ trụ, các bạn trẻ và đang trong độ tuổi "mẫu 

giáo". Hãy tập trung vào các cảm xúc tích cực, hãy thử nó ít nhất một lần. Tạo ra các ước muốn 

bên trong để có các kiến thức về vũ trụ. Đừng để những người tiêu cực quấy rầy bạn. Họ đã 

đánh cắp năng lượng của bạn, cố giữ bạn nguyên thủy như họ. 

 

Phần 2 ( Tiếp) 
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Hãy cẩn thận với thuốc lá và rượu, chúng có thể gây cho ta các cảm xúc tiêu cực. Và chúng ta sẽ 

dễ bị ảnh hưởng bới các chòm sao nơi có những người tiêu cực đang sống và họ đang lấy đi 

năng lượng sống của bạn. Mọi người với năng lượng tâm linh đều có thể hiểu điều này. Nếu 

một cái gì đó rung động cao hơn bạn, nó sẽ vô hình trước mắt bạn. Điều này không phải là cái 

gì thần bí, nó đơn giản chỉ là khoa học tâm linh cao hơn, đó là điều mà hầu hết mọi người các 

bạn không biết. 

Những người tiêu cực, phủ định đã và đang cố gắng tranh luận với bạn, làm bạn tức giận hay 

bất lực. Còn những người tích cực đang đưa cho bạn tình yêu, năng lượng và kiến thức. Vì vậy 

bạn sẽ luôn có sự lựa chọn, bạn muốn đứng về bên nào, Ánh sáng hay bóng tối, Tình yêu hay sự 

thù ghét. 

Đừng để họ lừa dối bạn nếu họ nói họ là " đấng tâm linh" nhưng cùng lúc đó họ lại hút thuốc lá 

hay không tuân thủ các quy tắc giáo lý của tôn giáo. Một người tâm linh sẽ quan tâm cho sức 

khỏe của người ấy, bởi vì họ có trách nhiệm cho chính bản thân họ. Chỉ khi bạn biết yêu quý 

chính bản thân bạn, bạn mới biết yêu thương người khác. Một người hút thuốc lá đang hủy hoại 

chính bản thân anh ta, và không hề biết quý trọng cơ thể của mình, và phải học điều này đầu 

tiên. 

Mọi người cần phải chọn lựa bây giờ nếu bạn muốn sông một cách tích cực hay tiêu cực. Đừng 

lãng phí thời gian của bạn vào các chương trình vô bổ, với chất gây nghiện hay với các mâu 

thuẫn tôn giáo, cái đã giết chết nhiều triệu người trong quá khứ. Khi bạn đến với Trái đất mục 

đích của bạn là để tiến hóa cao hơn chứ không phải là thành cái thấp hơn. Hãy nghĩ kỹ về điều 

này ! 

Những suy nghĩ tiêu cực từ nhiều triệu người trong hàng ngàn năm đang khiến Trái đất " tống 

khứ" họ đi. Đó là lý do vì sao bạn đang có thời tiết thất thường, động đất , lũ lụt và phun trào 

núi lửa. Trái đất đang không chỉ chịu tổn thương từ ô nhiễm môi trường mà còn từ " ô nhiễm 

suy nghĩ, tư tưởng". Suy nghĩ cũng có năng lượng, và nó cũng tác động lên vũ trụ xung quanh 

ta, bởi vì mọi thứ tồn tại đều có mối liên hệ với nhau. Đây là nguyên lý khoa học cao cấp. 

Hãy cố gắng giữ suy nghĩ của bạn lạc quan và tích cực bất cứ khi nào có thể. Hãy tập trung vào 

sự thân thiện , tránh sự thù ghét. Liệu bạn có khả năng là điều đó? 

Đang có hàng ngàn người trên Trái đất như tôi có thể giúp bạn đạt được điều này. Chúng tôi là 

các Lightwoker ( những người làm việc cho ánh sáng, cho cái thiện) , những người đang sử dụng 

ánh sáng để loại trừ sự tiêu cực. Trong lịch sử các bạn từng gọi chúng tôi là các thiên thần. 
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Những người đang làm việc cho ánh 

sáng đã bị tấn công cực kỳ khốc liệt từ 

phe bóng tối. Vì vậy điều quan trọng là 

các Lightwoker cần tăng ánh sáng của họ 

nhiều hơn nữa. Đừng để các vấn đề bạn 

đang gặp phải hay các người tiêu cực 

làm nản lòng bạn. Giữ sự tập trung của 

bạn vào mục tiêu: Giúp Trái đất ngập 

tràn trong ánh sáng tâm linh nơi không 

một sự tiêu cực nào có thể tồn tại. 

Kinh nghiệm giữ ánh sáng trong môi 

trường bóng tối của chúng tôi đang đi 

đến hồi kết. Đừng để những người kiêu 

ngạo, hoài nghi hay những nhà tâm lý 

học giả dối bị mua chuộc làm nản lòng 

bạn. Họ e sợ tình yêu và những người có 

kiến thức hơn cái họ có. Họ cần nhiều 

cuộc sống trước khi họ đã sẵn sàng cho 

trí tuệ cao hơn. Đó là sự tự nguyện của 

họ. Cũng như mọi bông hoa đều có thời 

gian nở của riêng nó.  

 

 

Bạn càng gửi đi nhiều ánh sáng từ con tim của bạn thì bóng tối sẽ càng yếu đi. Và nếu phe 

bóng tối tấn công bạn vì điều này thì đừng sợ , bạn sẽ luôn được tán thưởng vì bạn đã làm điều 

tốt. Cuôc chiến chống lại cái ác đang diễn ra bên trong nhiều hơn là bên ngoài chúng ta, trong 

trái tim của bạn, trong suy nghĩ của bạn. Những năng lượng mà bạn gửi đi là rất quan trọng. 

Nếu bạn nghĩ tiêu cực thì bạn sẽ làm tăng sự bất an xung quanh bạn vì chính bạn đang nuôi 

dưỡng nó. 

Nếu bạn muốn loại trừ sự bất ổn trên trái đất, hãy chia sẻ những yêu thương ra ngoài. Đó cũng 

là cách bạn tiêu diệt cái ác. 

Phe ác đang không chỉ muốn gây bất ổn cho Trái đất mà còn cho toàn thể dải ngân hà. Liệu 

chúng ta sẽ để cho điều này diễn ra? 

Phe bóng tối đang sử dụng Tivi để lừa dối bạn. 90% các chương trình TV có nhiệm vụ làm cho 

bạn "im lặng". Họ không muốn bạn suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Họ muốn bạn tin rằng 

mọi thứ vẫn ổn. Sự dối trá lớn nhất chính là những cái có liên quan đến chính trị. Họ đang cho 

bạn xem các chính trị gia trên Tivi và những màn kịch bầu cử để làm bạn có suy nghĩ rằng bạn 

có quyền được bỏ phiếu. Nhưng mà những người nắm quyền lực thực sự trên thế giới thì không 

bao giờ xuất hiện trên Tivi. Và họ được bỏ phiếu từ các thành viên gia đình họ. Và khi nào bạn 

để cho những người như vậy cai trị bạn thì bạn vẫn là nô lệ của họ, và tài trợ cho các cuộc chiến 

của họ với số thuế của bạn. 
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Hãy tưởng tượng bên trong thế giới mà bạn muốn sống. Tưởng tượng một thế giới không còn 

chiến tranh, bạo lực, không có quân đội, không có các nhà chính trị, không có mê tín và những 

lời giả dối. 

Tưởng tượng một thế giới nơi chỉ có tình yêu ngự trị, nơi mọi người có mọi thứ họ cần, nơi kiến 

thức là sẵn có cho mọi người tiếp cận, và sự liên lạc với các hành tinh tiến hóa cao hơn là điều 

bình thường. Bạn phải xây dựng một ước muốn mạnh mẽ bên trong về một thế giới như vậy. 

Càng nhiều người tưởng tương như vậy và gửi suy nghĩ của họ, thì càng dễ dàng cho bạn 

hướng sự tiến hóa của Trái đất sang hướng tốt đẹp. 

Nào hãy bắt đầu lắng nghe các từ trong tâm hồn của bạn, chứ không phải các từ phát ra từ tivi, 

đài báo. Điều bạn chỉ cần làm là lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn của bạn khi bạn tĩnh lặng, 

không có căng thẳng hay tiếng ồn. 

Hầu hết mọi người đang tập trung hàng ngày vào thù ghét, sự đố kị, tranh cãi và sự kiêu ngạo. 

Họ đang sống vô ý thức và lãng phí thời gian của họ. Hãy thực hiện quyết định của bạn ngay 

bây giờ. Thế giới nào mà bạn muốn lựa sống? 

Hãy gửi suy nghĩ về tình yêu thương cho toàn bộ hành tinh. Điều này chính là cái làm cho phe 

ác lo âu hơn bất cứ cái gì. 

Hãy tưởng tượng Trái đất của các bạn ngập tràn trong ánh sáng và tình yêu thương, và ánh 

sáng này xua tan mọi bóng tối ra xa. 

Bây giờ là thời gian để khẳng định bản thân bạn, nếu bạn đã trưởng thành trong tâm trí hay 

chưa. Một vài người thích thù ghét và bạo lực sẽ kém tiến hóa hơn cả cây cối và động vật. 

Một lần nữa " Ý nghĩ của cuộc sống chính là sự tiến bộ trong hiểu biết của bạn, và tình yêu 

thương xuất phát từ trái tim của bạn". Nó không phải là ô tô của bạn, điện thoại của bạn, tài 

khoản ngân hàng của bạn, tôn giáo mà bạn đang theo, những trò thể thao, những bộ phim kinh 

dị hay cách ứng xử bạo lực với người khác. 

Nó thật sự đơn giản " Tình yêu trong trái tim của bạn" Chỉ khi bạn nghĩ vậy thì bạn sẽ chiến 

thắng được bản thân của mình.  

Đây là chìa khóa để tiến bộ, liệu bạn sẽ nắm bắt lấy nó hay ném nó đi. Quyết định thuộc về bạn 

 

Phần 3 ( Tiếp) 

Thông điệp của Alaje, người ngoài hành tinh Pleiadian, người đang là tình nguyện viên- 

lightwoker đang giúp đỡ và làm công tác tình nguyện trên Trái đất.  

Trái đất đang trong quá trình chuyển đổi để di chuyển sang một tần số rung động cao hơn. Mọi 

hành tinh đều đi qua sự chuyển đổi như thế này. Đây là một điều hoàn toàn tự nhiên của sự tiến 

hóa. Mọi thứ trong vũ trụ này đều phát triển, chuyển động và không có cái gì cứ đứng yên cả. 

Tần số rung động của Trái đất đang tăng lên chầm chậm nhưng nó vẫn là cao hơn so với những 

thập kỷ trước đó. Đó là lý do một vài người trong số các bạn có cảm giác thời gian trôi đang đi 

nhanh hơn. 
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Và điều này cũng tạo cho bạn cơ hội để phát triển ý thức cao hơn. Bởi vì càng nhiều thức xảy ra 

trong một thời gian ngắn thì suy nghĩ của bạn càng trở nên rõ ràng hơn. 

Ở những tần số rung động cao hơn, không cái ác nào có thể tồn tại. Đây là lý do tại sao thế lực 

bóng tối đang tìm mọi cách để giữ cho tần số rung động của trái đất thấp. Họ đang cho nổ 

bom nguyên tử ở khắp mọi nơi trên mặt đất, trên không trung để làm rối loạn từ trường của 

Trái đất. Họ đang mở rộng các năng lượng tiêu cực của chiến tranh, thù ghét, cạnh tranh và sự 

ngu si thông qua các phương tiện truyền thông và tạo ra những nỗi sợ bằng cách tạo ra các sự 

khủng hoảng về kinh tế. Họ đã học về hành vi ứng xử của con người trong nhiều trăm năm, và 

đang dùng các cách thức và khao khát nguyên thủy để giữ con người trong tăm tối, ngu muội 

và không nhận thức được sự thực gì đang xảy ra xung quanh họ. 

Họ( phe ác) e sợ nhân loại sẽ tiến bộ quá nhanh, vì vậy mà họ thậm chí còn tiêm hóa chất vào 

thực vật cây cỏ để làm cho con người bị bệnh tật. Họ đang làm mọi thứ để kiểm soát tất cả. 

Nhưng có nguồn năng lượng có thể ngăn chặn họ lại, đó chính là năng lương tinh thần ( tâm 

linh). Càng nhiều người sử dụng năng lượng tâm linh của tình yêu thương chúng sinh thì càng 

dễ dàng để loại bỏ những mối đe dọa này. Chỉ khi nào bạn thấy được Trái đất như đang bị chia 

rẽ , đang thù ghét nhau và cạnh tranh lẫn nhau thì bạn có thể thấy phe ác vẫn đang kiểm soát 

Trái đất. Nếu bạn muốn thay đổi những năng lượng thấp thì bạn phải sử dụng nguồn năng 

lượng cao hơn. Trong một vài trường hợp thì điều này tự động đến khi càng nhiều người chịu 

khổ đau thì có bấy nhiêu người sẽ bắt đầu tìm cách để vượt qua nó. Họ sẽ tìm hiểu sự thật và 

các năng lượng tinh thần của sự sống. Vì vậy hãy xem nó như là thử thách và bài học để vượt 

qua các tiêu cực, phủ định bên trong lẫn bên ngoài của bạn. Hãy bắt đầu hành động để hàn gắn 

bên trong và phát triển. 

Tần số rung động cao hơn đang đến Trái đất từ "Nguồn sáng" đang mang đi những loại cảm 

xúc không thể hàn gắn và tắc nghẽn đi, vì vậy bạn có thể sử dụng chúng cho việc hàn gắn. Bạn 

không thể đi đến các chiều không gian cao hơn với những nguồn năng lượng đã bị phong tỏa, 

những vấn đề bế tắc,tính kiêu căng ngạo mạn hay sự thù ghét. Con người đang bị quay cuồng 

trong sự thù ghét, kiêu căng, cái tôi lớn và lòng tham lam. Vì vậy mà họ đã không thể nhận 

được nguồn năng lượng yêu thương này. Họ ghét tình yêu thương, ghét những ai đang nói về 

sự vị tha và đang chỉ ra các lỗi lầm của họ. 

Họ ghét mọi thứ cái nhấn mạnh đến sự tình yêu thương , giống như âm nhạc du dương, màu 

sắc tươi đẹp hay thiên nhiên. Họ đặc biệt ghét những ai đang kể sự thật, bởi khi đó tấm mặt nạ 

che dấu bộ mặt họ sẽ bị gỡ bỏ. Họ có cơ hội để vượt qua " cái tôi" của họ hoặc ở lại với sự tiêu 

cực của họ và học tiếp các bài học ở các đời sống sau. 

Điều quan trọng bây giờ là cần khắc phục các khiếm khuyết về tính cách, các vấn đề nan giải 

cũng như các chấn thương tinh thần từ quá khứ cho đến hiện tại. Và tống khứ hết các chương 

trình xấu khỏi xã hội của bạn giống như tâm lý đố kị, cái tôi- bản ngã, sự thù ghét những người 

đang sống ở những nước khác trên Trái đất. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng có được sự nhận 

thức tâm linh. Với sự hiểu biết cao hơn, bạn sẽ biết được rằng mọi thứ đều là năng lượng: Suy 

nghĩ, cảm xúc , vật thế, ca nhạc, màu sắc,...mọi thứ. Và mọi thứ đều được kết nối với nhau. Năng 

lượng tâm linh hay Thượng đế chính là ý thức, sự hiểu biết, cuộc sống, sự sáng tạo, nguồn cội. 
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Và ý thức có thể xuất hiện ở nhiều dạng, cả vật chất lẫn phi vật chất tùy theo cấp độ của tần số 

rung động. 

Năng lượng là nguồn cội của mọi thứ, và bạn có thể sử dụng năng lượng tâm linh để tạo ra thực 

tại cho bạn. Trên thực tế, bạn đang làm điều này nhưng không nhận thức được nó và đã trộn lẫn 

nó với các dạng suy nghĩ tiêu cực như là sự sợ hãi hay thù ghét. Bạn có thể tượng được điều gì 

sẽ xảy ra khi có đủ mọi người sử dụng sự hiểu biết về năng lượng vũ trụ, với sự tập trung vào sự 

yêu thương chúng sinh, nhân loại? Câu trả lời là nó sẽ tăng sự hiểu biết và chất lượng sống của 

bạn. Và khi tôi nói " Love- yêu", nó không có nghĩa là một thứ tình yêu bị xuyên tạc như việc 

bạn sử dụng trong sự sùng bái hay các mối quan hệ, mà tôi muốn nói môt thứ tình yêu thương 

thuần khiết, năng lượng của ánh sáng tâm linh. và khi đó bạn sẽ có ước muốn giữ cho cơ thể 

bạn trong sạch, và muốn có sự hòa hợp và vì vậy tránh được sự công kích, dè bỉu hay chế giễu 

của những người khác. Sự công kích, thù ghét, sợ hãi hay buồn thảm đang làm cho năng lượng 

của bạn tụt thấp. Chúng sẽ thay đổi cấu trúc phân tử của cơ thể, làm cơ thể yếu đuối và gây ra 

các bệnh về tim mạch, ung thư, viêm ruột thừa, thấp khớp và nhiều loại bệnh tật khác. Khi cơ 

thể trong sạch thì bạn sẽ tránh được những người ác, sự công kích, áp lực căng thẳng, thuốc 

kích thích hay thức ăn có hại cho sức khỏe. Hãy tìm lại sự kết nối với nguồn cội. Thường xuyên 

tìm đến với thiên nhiên để làm thanh khiết cơ thể bạn từ các nguồn năng lượng xấu. Bạn nên 

biết các bệnh tật đến từ các nguồn năng lượng tiêu cực hay những cảm xúc không được chữa 

lành. Một vài cái khác đến từ "Nghiệp" của bạn. Và những bệnh tật còn lại được tạo ra từ các " 

tổ chức, chính phủ Thế giới" của các bạn. Tuy nhiên với tần số rung động cao của "năng lượng 

yêu thương của vũ trụ', bạn có thể chuyển đối tất cả các dạng năng lượng tiêu cực. Với năng 

lượng " Yêu thương" bạn có thể có được trí tuệ, với trí tuệ bạn có thể xóa đi " Nghiệp xấu", và 

bạn là người sáng tạo ra cuộc sống của mình, bởi vì bạn đang hợp tác với quy luật tinh thần. 

Trí tuệ hay sự khôn ngoan có được từ sự hiểu biết và làm chủ các trải nghiệm của bạn, trong 

suốt các cuộc đời mà bạn đã trải qua. Điều này cũng đang làm tăng kiến thức tâm linh của các 

bạn. Trước khi bạn đầu thai vào cuộc sống trên Trái đất, bạn đã phải chọn lựa những bài học cụ 

thể mà bạn muốn trải nghiệm hay làm chủ để tăng trưởng tâm linh và phát triển tâm hồn. 

Những người nhân từ từ các hành tinh khác sẽ không quấy rầy bạn trong sự trải nghiệm của 

bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ tước đi cơ hội của bạn để tiến bộ. Chúng tôi chỉ cho bạn cách 

để bạn có thể tiến bộ bằng chính sức lực của bạn. Chúng tôi chỉ có thể can thiệp khi chúng tôi 

cũng hiện thân hay đầu thai ở Trái đất. Và điều này đã được thực hiện bởi nhiều người từ hàng 

trăm chủng tộc nhân từ, mà hầu hết là từ chúng tôi những người Pleiadian- từ chòm sao Kim 

Ngưu, bởi vì chúng tôi có một sự kết nối mạnh mẽ với Trái đất từ trong quá khứ, và bởi vì chúng 

tôi cũng có kinh nghiệm khi thực hiện những điều tương tự trên các hành tinh khác. Bằng cách 

này chúng tôi có thể nói một cách trực tiếp cho bạn và hành động như những cục nam châm 

hút các nguồn năng lượng vũ trụ cao hơn đến. 

Chúng tôi là các " Lightwoker" với nhiều tài năng. Chúng tôi yêu nghệ thuật , mọi thứ nhất hài 

hòa cân đối. Chúng tôi chẳng có liên quan gì đến các tổ chức chính phủ trên Trái đất hay các 

giáo phái,sự sùng bái. Một vài người trong số chúng tôi đến từ những chiều không gian rất cao 

nơi mọi thứ chỉ là ánh sáng thuần khiết. Mọi thứ chúng tôi làm chỉ là hợp tác với những quy luật 

của cuộc sống, nghiệp ( nhân quả, luân hồi), và quyền chính đáng để hành động. Bạn cũng nên 

biết có nhiều nhóm khác nhau của người Pleiadian. Có hơn 2000 hành tinh trong hệ sao 
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Pleiadia, và tất cả chúng có sự phát triển khác nhau trong những chiều không gian khác nhau. 

Một số là thành phần của hiệp hội Ngân hà, một số khác thì không. Một số cái tương tự như 

Trái đất hiện tại hoặc trong tương lai, bằng việc phân chia nhận thức của họ cũng như chuyển 

đổi nó sang hai cơ thể. 

Khi bạn đọc những thông tin này về người Pleiadian, bạn nên phân biệt họ khi họ đến từ 

Pleiadian hay từ những người ngoài hành tinh hiểm ác đang sử dụng tên chúng tôi để tuyên 

truyền các thông tin sai lầm. Hay chỉ đơn giản từ những người có cái tôi quá cao không muốn 

chú ý đến. Chúng tôi liên hệ với bạn nhưng hầu hết là trong thế giới " astral", thế giới của thiên 

thể khi suy nghĩ cái tôi của bạn đang ngủ. Với sự nhận thức cao hơn, bạn sẽ có khả năng cảm 

nhận được nếu thông tin đó là đúng hay sai. Bạn sẽ không sử dụng các suy nghĩ hạn hẹp, mà sử 

dụng suy nghĩ bao quát hơn để nhìn chủ đề này từ mọi khía cạnh, cấp độ . Bạn có thể không 

đạt được nhận thức tâm linh với suy nghĩ trí óc. Chỉ với trái tim yêu thương, sự tự do tư tưởng, 

chỉ khi bạn hợp tác với các quy luật cuộc sống, và bằng năng lượng tích cực thì bạn sẽ đóng 

góp được nhiều cho Trái đất.Mọi suy nghĩ, nhận thức hành động đều đang thay đổi tương lai 

của bạn, bởi tương lai không phải là cái cố định. Suy nghĩ và cảm xúc của bạn đang thay đổi 

tương lai ở mọi giây phút, và vì vậy sẽ không có tai nạn, hiểm họa xảy ra trong tương lai. Mọi 

thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó. 
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Phần 4: ( Tiếp) Cách thiền định - Thông điệp từ Alaje- Người ngoài hành tinh Pleiadian 

 

Bạn sẽ hấp dẫn mọi người hay hoàn cảnh nếu bạn tạo được một nguồn năng lượng thích hợp 

cho nó. Bằng việc sử dụng năng lượng trái tim và sự thiền định, bạn sẽ có thể phát triển nhanh 

hơn, bởi vì khi đó bạn sẽ hòa nhịp với nguồn cội, với vũ trụ- trung tâm sự hiểu biết. Thiền định 

là thứ sẽ giúp bạn bình tĩnh và thư giãn. Vì vậy không chỉ khi bạn ngồi yên lặng mà đó còn là 

giây phút khi bạn đang đọc, đang vẽ, đi dạo trong tự nhiên hay đang trao gửi con tim cho người 

khác. Mọi thứ khiến cho não bạn phát ra sóng ALFA,THETA. Vì vậy hãy có sự thiền định ngắn để 

khởi động năng lượng của bạn và tẩy sạch Trái đất khỏi những nguồn năng lượng xấu.  

Hãy ngồi thư giãn. Thư giãn là quan trọng, bởi khi đó năng lượng có thể chảy dễ dàng hơn. Hãy 

nhắm mắt lại để mọi thứ xung quanh không làm bạn xao lãng. Hãy thả lỏng mọi phần trên cơ 

thể bạn. Đầu tiên là thả lỏng khuôn mặt sau đó đến trán, má, và nhớ đừng cắn răng. Thả lỏng 

phần cổ, các ngón tay, và đừng nắm đấm. Cảm nhận sự thư giãn ở cẳng chân và bàn chân.Tiếp 

tục hít thở sâu 3 lần. Mỗi lần hít vào , hãy kéo theo các nguồn năng lượng ánh sáng vũ trụ, cái 

luôn có sẵn ở xung quanh bạn, vào trong cơ thể của bạn. Và khi bạn thở ra hãy xem cách mà 

năng lượng đang gột rửa cơ thể bạn khỏi bất cứ nguồn năng lượng xấu nào mà bạn không cần. 

Hãy thổi bay các nguồn năng lượng xấu ra ngoài, và cho chúng biến mất. Mỗi khi bạn thực hiện 

điều này thì bạn sẽ ngày càng trở nên tươi sáng hơn.  

Hãy nhớ rằng Suy nghĩ chính là năng lượng. Chúng bắt đầu ở mức độ thinh không và có ảnh 

hưởng đến cơ thể vật lý của bạn. Vì vậy mỗi lần bạn hít vào thở ra bạn lại trở nên tươi sáng hơn. 

Bạn đang lấp đầy cơ thể bạn với sự trong lành, tươi sáng và tình yêu thương. Đó chính là ánh 

sáng chói lóa của nguồn cội- Hiểu biết về sự sống. và khi ánh sáng của bạn ngày càng lớn hơn, 

bạn sẽ được bao phủ bởi một quả cầu ánh sáng sáng chói và to lớn. 

Hãy cảm nhận sự bình yên, trí tuệ và tình yêu của sự sống. Cho phép ánh sáng này chữa lành 

mọi vết thương của bạn. Hãy nhìn cách các điểm năng lượng Chakrat trở nên hài hòa và chủ 

động, chúng đang tham gia cùng nhau và và đang gặp nhau ở trung tâm, trái tim của bạn . Hãy 

cảm nhận trái tim bạn trở nên ấm áp và đầy năng lượng. 

Hãy nói với bản thân bạn " Tôi đã sẵn sàng cho sự thông tuệ và cho tình yêu thương". "Sự hiểu 

biết và sáng tạo của tôi đang luôn luôn mở rộng" " Tôi khỏe mạnh và tự do khỏi các chương 

trình và năng lượng bao vây cản trở" " Tôi chịu trách nhiệm cho bản thân mình" " Chuyển động 

của tôi hài hòa, hòa nhịp cùng cuộc sống" "Tôi thân thiện và có lòng từ bi" " Tôi đang chia sẻ để 

được nhận lại tình yêu thương" " Tôi đang sống trong cuộc sống của tình yêu thương".  

Bây giờ bạn có thể thấy quả cầu ánh sáng của bạn đang phình rộng và bao phủ khắp quả địa 

cầu. Tần số rung động của tình yêu thương đang tẩy rửa các nguồn năng lượng tiêu cực ra khỏi 

Trái đất. Hãy nhìn năng lượng tối đang bị thiêu hủy, và bị cơn lốc ánh sáng cuốn đi ra xa. Trong 

thế giới của thiên thể, điều này đang xảy ra, và nó cũng có ảnh hưởng đến thế giới vật lý.  

Bạn có thể thiền định bất cứ khi nào bạn muốn . Nó sẽ giúp mở rộng năng lượng tâm linh trên 

Trái đất, và vì vậy mọi người sẽ có cơ hội để tiến bộ. Nhớ rằng mọi thứ đều là năng lượng và 

thời gian không tồn tại trong các cõi giới cao hơn. Thời gian chỉ là khái niệm của chiều không 

gian thứ 3 ( 3D) ở trên Trái đất. Thời gian và không gian là linh hoạt. Hãy suy nghĩ về vũ trụ, về 
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tình yêu. Tình yêu chính là chìa khóa. 

 

Phần 5:  

Xin chào các bạn, tôi là Alaje đến từ hệ thống sao Pleiades. Như tôi đã nói trong những thông 

điệp trước, tình yêu thương là điều quan trọng nhất mà bạn cần trên Trái đất. Bạn không thể 

phát triển sự hiểu biết của bạn nếu trong đầu bạn chứa đầy sự thù ghét, sự kiêu căng, sự đố kị, 

sự sợ hãi hay suy nghĩ ganh đua. Liên Đoàn ánh sáng Ngân Hà đang xem phản ứng với thông 

điệp và các tín hiệu mà họ gửi đến cho bạn. Qua phản ứng với nó, bạn có thể xem lại chính bản 

thân mình, sự hiểu biết của bạn đang ở mức độ nào, và liệu bạn đã sẵn sàng cho mối liên hệ 

toàn cầu. Tôi hân hoan khi thấy nhiều người Trái đất đã phản ứng với thông điệp yêu thương 

của chúng tôi cũng bằng tình yêu thương của họ. 

 

Và cũng không may mắn khi vẫn có quá nhiều người xúc phạm đến những con người đáng mến 

đó và đang cố gắng làm mất uy tín của họ bằng những lời nói dối. Chúng tôi đang theo dõi tất 

cả những điều này. Nó vẫn như vậy từ 2000 năm trước khi người anh em ngoài không gian của 

chúng tôi mà bạn gọi là Jesus đã bị đóng đinh và hành hạ bởi những người như vậy. Chỉ có 

những người có sự hiểu biết lớn, ý thức phát triển mới có khả năng nhận ra Light-workesr ( 

những người thiền định).  

Nếu bạn tấn công một ai đó chỉ vì họ đem đến cho bạn tình yêu, kiến thức và trí tuệ, thì điều đó 

rõ ràng là bạn đang có những năng lượng xấu ở bên trong mình. Và năng lượng xấu đó đang 

khiến bạn từ chối tình thương yêu và đang ngăn cản bạn khỏi việc trải nghiệm các nguồn năng 

luơng tâm linh. Nếu bạn muốn trải nghiệm ánh sáng tâm linh và sự thông tuệ thì hãy thiền định. 

Gột rửa cơ thể bạn với ánh sáng và lắng nghe âm thanh từ chính bạn: Tâm hồn của bạn. Chỉ tâm 

hồn bạn mới có thể dạy bạn cách nhận biết sự thực , tình yêu và Lightworker( người thiền định, 

từ bi, trí tuệ). Không phải suy nghĩ từ não bộ của bạn. Nếu bạn thực hành tình yêu từ trái tim 

bạn thì bạn sẽ không bao giờ tấn công người khác chỉ bởi vì họ trông khác bạn hay nói khác 

bạn hay sống ở nơi nào đó khác của bạn. 

Như tôi đã nói trước đó, mỗi hành tinh là một ngôi trường để bạn phát triển tinh thần và tình 

yêu thương. Nó tùy thuộc vào bạn, nếu bạn sử dụng tình yêu thương trong thời gian này hay 

không. Chúng tôi sẽ không làm điều đó cho bạn. Mọi người trong vũ trụ sẽ đều trải qua những 

kinh nghiệm quan trọng này. Chỉ với suy nghĩ của bộ não bạn có thể không đạt được tinh thần, 

bởi vì ý nghĩ của bộ não được lập trình bởi các hệ thống niềm tin, thông tin sai lệch và những sự 

giới hạn trong xã hội của bạn. Nhưng bạn có thể lập trình lại bộ não của mình và mở rộng trái 

tim mình cho những hiểu biết cao hơn. CHỉ khi bạn mở rộng trái tim và Chakra, bạn mới có thể 

có được tình yêu thật sự cho mình cho người khác và tự nhiên. Cố gắng kết nối với năng lượng 

tình yêu cái đến với bạn từ tâm hồn, trái tim, Chakra. Nếu bạn làm điều đó thì bạn có thể hòa 

nhịp với hiểu biết trung tâm vũ trụ hay như bạn gọi là Thượng đế. 

Có những người trên Trái đất không thích tình yêu thương bởi vì họ đã bị lập trình cả cuộc đời 

họ mà không thể hiện cảm xúc yêu thương. Thế nên họ không thích bản thân mình cũng như 

không thích người khác bày tỏ tình yêu thương. Và khi không yêu chính bản thân mình, họ đang 

hại chính bản thân họ với thuốc lá và rượu, chất có cồn. Họ e sợ tình yêu thương, bởi vì tình yêu 
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thương sẽ làm họ nhận ra họ đang tạo ra các năng lượng tiêu cực để chống lại họ và những 

người khác. Nào bây giờ những người hút thuốc lá sẽ nghĩ điều này như là sự xúc phạm. Không 

phải vậy. ý thức chỉ giúp họ, giúp họ hiểu và chữa lành bản thân họ, để họ đạt được tầm mức 

hiểu biết cao hơn. Chúng tôi giúp họ hiểu cách mà vũ trụ hoạt động là như thế nào. 

Bạn đang tạo ra cuộc đời chính mình bằng những năng lượng của suy nghĩ và cảm giác. Cuộc 

sống đang vận hành nhờ năng lượng. Và sẽ là khôn ngoan nếu sử dụng vào tình yêu thương và 

sự tiến bộ tinh thần, chứ không phải cho sự tự hủy hoại mình. Nếu bạn có tình yêu trong trái tim 

thì bạn sẽ muốn mọi người được khỏe mạnh, và vì vậy bạn sẽ đưa cho mọi người mọi phương 

thuốc cần thiết. Và phương thuốc tốt nhất chính là tình yêu thương và trí tuệ , chính là năng 

lượng tâm linh. Và hãy cố gắng hiểu rằng như người Pleiadian khác tôi chẳng có liên quan gì 

đến các sự hủ bại chính trị, các tổ chức, các giáo phái, các tôn giáo hay bất cứ quốc gia nào. Tôi 

chỉ đang chỉ cho bạn cách để giải thoát bạn từ các năng lượng cản trở. Không lightwoker nào 

gây nên những loại năng lượng xấu này. 

Tôi đến từ chiều không gian cao hơn và đã hạ thấp rung động xuống cơ thể vật lý này, để có 

khả năng giao tiếp với các bạn, sử dụng ngôn ngữ mà các bạn hiểu. Tôi ở đây để nhắc nhở các 

bạn về con đường tình yêu, cách để mở rộng trái tim cũng như kiến thức của các bạn. Bởi vì 

điều này thực sự cần thiết nếu bạn muốn đi cùng với các nguồn năng lượng chuyển đổi, cái 

đang đến với Trái đất. Đang có hàng ngàn Light-workers khác, những người đến Trái đất để làm 

những công việc tương tự. Hãy khôn ngoan và lắng nghe họ. Ý nghĩa của cuộc sống là có được 

tinh thần yêu thương trong trái tim bạn- chẳng có gì khác hơn. Và để đạt được điều này, bạn 

phải giải phòng mình khỏi các nguồn năng lượng xấu. Hãy loại bỏ sự thù ghét, sự đố kị, chất 

kích thích, chất gây nghiện, sự kiêu ngạo, sự cạnh tranh hay xúc phạm người khác. Những điều 

đó không phải là sự tự nhiên của bạn. Sự tự nhiên của bạn chính là tinh thần, tâm linh, tâm hồn , 

và bạn phải thể hiện những điều đó ra ngoài. Tất cả người ngoài không gian ở đây là để giúp 

bạn tìm lại sự tự nhiên của chính mình. 

Đừng lãng phí thời gian của mình để công kích người khác. Năng lượng của sự thù ghét chỉ làm 

các bạn đau ốm cả về thể chất lẫn tinh thần. Nó đang dẫn bạn đến sự hủy hoại và ngăn cản bạn 

đầu thai vào các hành tinh phát triển cao hơn. Bạn có thể sử dụng tình yêu thương để làm cho 

xã hội tốt hơn cũng như chữa lành tự nhiên. Bạn sẽ có khả năng để cảm nhận nếu ai đó đang 

nói với bạn với trí tuệ cao hơn hay không. Bởi vì trí tuệ đến từ sự thương yêu. 

- Nếu phần lớn người Trái đất có năng lượng yêu thương thì những con người tâm linh từ hành 

tinh khác sẽ có thể hạ cánh và gặp các bạn ở khắp toàn cầu. Nhưng bạn không thể hy vọng có 

sự liên lạc khi bạn vẫn có năng lượng của sự gây hấn bên trong. Chúng tôi rất nhạy cảm và vì 

thế có thể cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc của các bạn. 

Hãy nhìn lại cuộc sống hàng ngày và nhìn lại bản thân. Bạn phản ứng thế nào với các hoàn cảnh 

khác nhau? Bạn phản ứng từ trí tuệ tâm hồn bạn hay bạn đang phản ứng như một con robot 

hay được lập trình từ TV. Đặc biệt internet đang được sử dụng như một công cụ bởi nhiều người 

để tranh luận và xúc phạm người khác. Họ nghĩ họ có thể làm hại người khác bởi vì không ai có 

thể nhìn thấy họ, nhưng trên thực tế họ đang hại chính bản thân mình. Bởi vì họ đang tạo ra các 

nghiệp báo xấu, cái mà họ sẽ phải trả trong các kiếp sống khác hay tại chính kiếp này. Mọi thứ 

bạn đang làm hay đang nghĩ sẽ quay lại dù sớm hay muộn. Đó chính là luật vũ trụ để giúp mọi 

người tiến hóa và tiến bộ. Tại thời điểm này chúng tôi chỉ liên lạc với những người có tâm linh 
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và tình yêu thương. Chúng tôi yêu thương mọi người thậm chí nếu bị ai đó tấn công bởi vì tâm 

hồn mọi người đều là ánh sáng. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ liên hệ với các Light-worker. Sự liên 

lạc đầu tiên luôn là trong giấc mơ của bạn, trong những cõi vía ( astral plane, chiều không gian). 

Sau đó có thể là trong cơ thể vật lý. Vì vậy tôi đã viếng thăm nhiều người và những người khác 

đã thấy những con tàu ánh sáng của chúng tôi. Một vài năm trước tôi đã đưa 3 người đi với tôi, 

liên lạc với các thiên thần và gia đình các chòm sao ánh sáng. Họ đã đứng trước mặt chúng tôi 

và các con tàu ánh sáng thì bay lượn trên chúng tôi. Những con tàu đó bay với năng lượng tâm 

linh và suy nghĩ. Bạn có thể đứng trước các thiên thần nếu bạn trong sạch, khi tần số rung động 

và mức độ yêu thương của bạn là đủ cao. Hơn nữa năng lượng của họ sẽ là quá mạnh cho bạn 

Lần sau, nếu những đủ người thức tỉnh, cảnh tượng những con tàu ánh sáng của chúng tôi sẽ 

tăng lên. Nếu bạn có tình yêu thương trong trái tim bạn thì bạn sẽ chẳng gặp vấn đề gì với các 

năng lượng chuyển đổi đang ngày càng tăng ở trên Trái đất. Nếu bạn có tình yêu trong trái tim 

thì bạn sẽ không sợ những người trao cho bạn tình yêu và trí tuệ vũ trụ. Và bạn sẽ trao tình yêu 

lại cho họ. Hãy giải thoát các bạn từ nỗi sợ hãi.  

Nỗi sợ hãi là một chương trình kiểm soát trái đất, cái được sử dụng trong truyền thông và tôn 

giáo của bạn để ngăn cản bạn trở thành những con người tâm linh. Mở rộng Chakra- Trái tim 

bạn để tình yêu trong tâm hồn tỏa sáng ra bên ngoài. Với tình yêu bạn đã chuẩn bị cho sự 

chuyển đổi sắp tới của Trái đất. Với tình yêu bạn đang chuẩn bị được thoát khỏi " trò chơi hai 

mặt" . Với tình yêu trong Trái tim, bạn đang chuẩn bị cho năng lượng ánh sáng cao hơn. Hãy 

trao gửi hàng ngày , những suy nghĩ của tình yêu tới toàn thể hành tình. Bằng cách này bạn có 

thể giúp người khác tiến bộ , để sống cuộc sống tốt hơn, cuộc sống của tình yêu, dạt dào cảm 

xúc, phong phú và giàu có. 

Tôi cầu chúc cho mọi người có được tự do, hạnh phúc và sự nhận thức. 

 

 
 

Nguồn : Ánh Sáng Việt  , http://congdonganhsang.org 
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Thay đổi của bộ não con 

người trong tần số Mới 
 

 

Magatha từ Agartha ~ 

Thay đổi của bộ não con người trong 

tần số Mới. 

~ Thông qua qua Méline Lafont 

 

Xin chào Anh Chị  Em yêu quý của tôi trên bề mặt Trái đất.  

Bây giờ thời gian kỳ diệu. Phải, bạn đang sống trong giây phút hiện tại có nhiều thay đổi kỳ 

diệu. Thay đổi tích cực của cảnh quan bên ngoài đang dần dần đi vào thực tế. Dễ dàng nhận 

thấy những dấu hiệu của thay đổi như vậy... chúng ta đều nhận thức rõ ràng rằng : thời gian cho 

sự thay đổi đã chính thức bắt đầu ! 

Không còn có nhiều thời gian để chơi trò quanh co gian dối và cũng không có nhiều hỗ trợ để 

tiếp tục tiến hành cuộc sống theo những cách xưa cũ. Không thể nán lại trên một dòng chuyển 

đổi mạnh mẽ. Bây giờ đã đến lúc để cho phép thực hiện những chuyển đổi tuyệt vời của Thăng 

thiên, để đạt được một sự biến đổi trên quy mô toàn cầu, trong thực tế và cả trong Ý thức tập 

thể của bạn. 

Đó là để nói lên rằng: bạn nhận được nhiều thứ tốt hơn cho cuộc sống, bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa 

quan trọng của cuộc đời ... trong số những điều quan trọng đó là kết nối và hòa nhập với ý thức 
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Chúa Kitô. Từ đó mới có được tăng trưởng riêng của bạn trong việc nâng cao ý thức. Tất nhiên 

là để hoàn thành quá trình Thăng thiên. 

Bộ não con người bây giờ đang trải qua một thích ứng ở cấp độ phân tử với tần số mới. Điều 

này sẽ cho phép não bộ bắt đầu hoạt động ở một mức độ khác- cao hơn. Não sẽ bắt đầu hoạt 

động tích cực ở một tần số mới và mang tới những chức năng mới. Theo cách đó, những món 

quà từ thế giới tinh thần và thế giới etheric sẽ được tăng cường đi vào cuộc sống. Đó là lĩnh vực 

mới, là mở rộng  ý thức của bạn. 

Nói cách khác: cả hai bên của bộ não của bạn sẽ được cân đối và liên kết lại. Toàn bộ khả năng 

to lớn của  bộ não sẽ được kích hoạt và đưa vào hoạt động trong thực tế hàng ngày. 

Bộ não của bạn sẽ có thêm nhiều khả năng cao cấp khác. Bộ não mới có nhiều chức năng mạnh 

mẽ hơn, cung cấp cho bạn thêm nhiều khả năng, mà bạn đã không thể sử dụng một cách có ý 

thức trong suốt thời gian vừa qua, trong giai đoan đầu của cuộc sống trần gian của bạn. Chúng 

tôi đang đề cập đến khả năng thần giao cách cảm, liên lạc viễn thông thông qua các mô hình 

sóng ý thức. Tuy là vô hình nhưng được thu phát và được phiên dịch bởi bộ não của bạn. 

Chúng tôi cũng đang nói về khả năng của não truy cập vào các tần số và dải tần số Ánh sáng 

rộng hơn trước .... Não sẽ bắt đầu hoạt động mạnh hơn so với trước đây. 

Đây là dấu hiệu đầu tiên của một sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống - và cả trong thế giới nội 

tâm của bạn. Hiện này hai bán cầu não phải và não trái của các bạn không hoạt đồng bộ. Khả 

năng hoạt động cũng  không được sử dụng đầy đủ. Thật vậy, sự gia tăng hoạt động của Não là 

một dấu hiệu của chuyển đổi chức năng Não. Nhiều tần số sóng não sẽ bắt đầu mở rộng. Một 

số sóng não sẽ bắt đầu hoạt động với mô hình sóng cao hơn và liên quan nhiều hơn đến các 

dải tần số của Ánh sáng . 

 

Trong thực tế, những điều nói trên đã được 

kích hoạt. Toàn bộ cơ thê trần gian của bạn 

đang chuẩn bị cho thay đổi lớn và Não cũng 

đang điều chỉnh bản thân để phù hợp với quá 

trình tăng trưởng này. Đầu của bạn sẽ phải 

chịu rất nhiều căng thẳng. Bạn sẽ trải nghiệm 

nhiều khoảng thời gian có cảm giác bức xúc 

trên đỉnh đầu, một cảm giác ngứa ran trên 

hộp sọ và da đầu, một rung động xen kẽ 

trong cả nửa của não bộ. Khi đó có thể Bán 

cầu Não bên này rung động riêng rẽ với nửa 

kia. 

 

 

Trong trường hợp khác, cũng có thể là một cảm giác khá tê tê như điện chạy lan nhẹ trong não. 

Đó là một kích hoạt sâu, đang được thực hiện trong tuyến tùng nằm ở trung tâm của não bộ. 

Quá trình kích hoạt đặc biệt này tiết ra một loại hormone đặc biệt kích hoạt các tuyến hormone 
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khác. Đừng lo lắng quá nhiều về những điều này. Đó cũng giống như khởi động lại "động cơ" 

trong não. Mọi thứ đang được tái thiết lập lại và có thể não bộ cần ngưng nghỉ  trong giây lát. 

Các Arcturians chịu trách nhiệm kích hoạt mạng lưới năng lượng trong việc chuyển đổi Não bộ. 

Họ có hiểu biết sâu rộng và có tay nghề cao trong những công việc như vậy. Họ là những 

chuyên gia trong lĩnh vực này ! Để tái điều chỉnh lại chức năng của não có thể mất nhiều thời 

gian và cần nhiều năng lượng. Mức năng lượng cần thiết trong việc tái thiết lập não này thường 

vượt ra khỏi các mức năng lượng hàng ngày của một người. Do vậy, hầu hết nhân loại không tự 

làm được việc này, mà cần hỗ trợ từ cách chuyên gia Arcturians . 

Việc tái hiết lập lại hoạt động Não bộ này mất nhiều thời gian và bao gồm nhiều bước cần thiết. 

Nhưng kết quả luôn làm cho cá thể đó trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi, các Agarthans, vừa hoàn 

thiện xong quá trình này và chúng tôi làm việc cùng với Arcturians với một mức độ nhất định. 

Chúng tôi  giúp họ bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào chúng tôi có thể. 

Việc tái thiết lập lại chức năng Não là khởi đầu cho chuyển đổi lớn hơn trong toàn bộ cơ thể vật 

lý. Bởi vì cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ trong cơ thể vật lý của bạn vẫn hoạt động thông qua 

não. Bạn thậm chí có thể bắt đầu tưởng tượng khi cơ thể vật chất hiện tại của bạn chuyển đổi 

thành một Thân thể của Ánh sáng, thì bạn sẽ cần một bộ não não khéo léo mạnh mẽ hơn và có 

nhiều chức năng mới hơn hiện nay. Chuyển đổi của Não bộ mở đường cho tăng trưởng Ý thức 

và chuyển đổi Thân thể vật lý tới một dạng hoàn toàn mới. 

Trong quá trình chuyển đổi mà Nhân loại đang tham dự vào, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, 

không chỉ trong não mà còn trong từng tế bào của Tim. Đồng thời tất cả các tế bào trong cơ 

thể của cơ thể vật lý của bạn sẽ tiếp tục phải trải qua những cải cách. Mục tiêu của chuyển đổi 

từng tế bào trong cơ thể là có thêm khả năng hấp thu và nắm giữ Ánh sáng. 

 

 

 

Để giữ ánh sáng trong cơ thể 

thì cần thiết phải thực hiện 

việc chuyển đổi mỗi tế bào 

hiện nay  thành một tế bào 

Ánh sáng. Đó là cơ sở cho 

phép hình thành các Thân thể 

Ánh sáng với dạng Tinh thể. 

Chỉ có chuyển đổi như vậy 

mới đáp ứng được sự mong 

đợi của một chuyển đổi thân 

thể thành ánh sáng tinh khiết. 

Lĩnh vực Vật lý luôn luôn là 

lĩnh vực cuối cùng thích ứng 

với ánh sáng và cũng là lĩnh 

vực chuyển đổi sau cùng . 
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Tuy nhiên, vào lúc này, khi cơ thể vật lý của bạn đã đạt đến giai đoạn này, thì có nghĩa là, bạn sẽ 

thực hiện chuyển đổi đố. Vấn đề chỉ là trong thời gian bao lâu. Thân xác vật lý của tất cả các 

bạn, cùng với thực tại vật lý này, cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành một thực tế nhiều Ánh 

sáng hơn và dễ chịu hơn. Quyết định tốc độ chuyển đổi nhanh hay chậm là  nằm trong tầm tay 

của bạn và phụ thuộc vào ý thức của chính  bạn! 

Tăng trưởng Ánh sáng đang được tiến hành và sự lan tỏa  Ánh sáng ngày càng mạnh mẽ hơn. 

Đó  là một thực tế hiển nhiên! Chúng tôi hân hoan chào đón các làn sóng của Ánh sáng như 

hiện nay. Thời gian sắp tới sẽ có nhiều căng thẳng. Đang dần tới những thời điểm chuyển đổi 

khó khăn, vì không ai trong chúng tôi biết chắc chắn quá trình chuyển đổi của Nhân loại sẽ diễn 

ra chính xác như thế nào, kết quả ra sao . 

Và tất cả những điều này, đều muốn nói lên rằng, bây giờ các bạn đã đạt đến một tần số mới 

của Ánh sáng . Bạn và Hành tinh này không thể quay lui lại rung động nặng nề trước kia được 

nữa. Toàn bộ Nhân loại và Trái đất đang đạt tới rung động cao chưa từng trong lịch sử ! 

Bên trong Trái đất là hòa bình và yên tĩnh tại thời điểm này. Mặc dù có một số thay đổi trong 

lĩnh vực etheric và vật lý vẫn đang diễn ra. Một vài  mảng kiến tạo của Gaia vẫn đang dịch 

chuyển. Vì những thay đổi của những mảng kiến luôn giải phóng và thanh lọc rất nhiều trong 

lĩnh vực etheric, cũng như trong thực tế vật lý. Hiện điều này hiện vẫn đang diễn ra. 

Mẹ Trái đất đang trong quá trình rũ bỏ và thanh lọc thân thể vật lý của cô. Cô đang phá hủy 

những cản trở trên con đường chuyển đổi của riêng cô. Chúng tôi, các Agartha luôn giám sát 

chặt chẽ quá trình chuyển đổi của Gaia, và luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Vì vậy, xin hãy giữ 

bình tĩnh, giữ yên bình trong trái tim, giữ bình tĩnh trong suy nghĩ và cảm nhận. Hãy luôn gửi 

yêu thương ra xung quanh. Bạn đang được bảo vệ an toàn và  không có vấn đề gì nghiêm 

trọng.  

 

Magatha của Agartha 

 

Nguồn: http://awakeningtohigherlove.com và http://pleiadedolphininfos.blogspot.com 

http://zoom2012.blogspot.com/2013/09/thay-oi-cua-bo-nao-con-nguoi-trong-tan.html 
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16 dấu hiệu: Bạn đang là nô 

lệ cho Ma Trận của Ảo tưởng. 

 

Sigmund Fraud, 

Biên tập viên của tạp chí 

www.wakingtimes.com 

 

Ngày nay chúng tôi đang sống trong một thế giới đầy ảo tưởng, sai lầm và đau khổ. Tất cả 

chúng tôi đang đang phải sống trong một xã hội mà tràn ngập các tín hiệu luôn dẫn dắt chúng 

tôi vào sai lầm và nhầm lẫn. Chúng ta bị bắt buộc phải sống trong Ma trận của Ảo tưởng này. 

Làm nô lệ cho Ma trận này. 

Khi còn là nô lệ cho Ma trận Ảo tưởng, chúng tôi không có sự lựa chọn lối sống tốt lành cho 

bản thân. Bắt đầu nhận thức Ma trận của Ảo tưởng là bước đầu tiên để thanh lọc Nghiệp, Tịnh 

hóa bản thân và bắt đầu dành lại quyền tự chủ Tâm thần và Thăng trưởng Tâm linh của chúng 

tôi. Khi vẫn còn là nô lệ cho Ma trận của Ảo tưởng thì bạn không thể nào Thăng trưởng Tâm 

linh. Khi vẫn còn trong Ma trận của Ảo tưởng, dù Tịnh hóa bản thân cỡ nào đi nữa, thì bạn cũng 

vẫn tiếp tục đau khổ và sai lầm, vẫn dính mắc trong màn vô minh nhầm lẫn. 

Nhận thức rõ Ma trận của Ảo tưởng là rất quan trọng. 16 dấu hiệu sau đây cho bạn một cái nhìn 

chính xác về sự ràng buộc vào Ma Trận và thân phận Nô lệ của Vô Minh. 16 dấu hiệu sau đây sẽ 

giúp bạn có một cách tiếp cận, có một sự quan sát khách quan và đúng đắn, để giúp bạn xác 

định các lĩnh vực cuộc sống của chính bạnđang bị vướng mắc vào Ma Trận của Ảo tưởng. 16 

Dấu hiệu bạn đang là Nô lệ của Ma trận, cũng chỉ ra cho bạn nhiều cơ hội để tự giải phóng bản 

thân ra khỏi sự tự hủy hoại trong cuộc sống của bạn. 

 

1- Nộp thuế 

Bạn phải nộp tiền thuế cho những người cai trị bạn. Bạn phải trả tiền cho những thế lực đang 

duy trì nhà tù Tâm thần mà bạn đang bị nhốt trong đó. Đây có lẽ là chỉ số mạnh mẽ nhất, đánh 

giá sự nô lệ của bạn vào Ma trận của ảo tưởng. Khái niệm truyền thống của chế độ nô lệ gợi lên 
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hình ảnh của những người nô lệ gầy yếu trong xiềng xích, buộc phải làm việc trên các đồn điền 

để duy trì sự giầu có của ông chủ . Phiên bản hiện đại của chế độ nô lệ  là bắt buộc phải nộp 

thuế. Thu nhập của chúng tôi sẽ được tự động bị khấu trừ trước khi chúng tôi nhìn thấy tiền 

công của mình. Bất kể chúng tôi có đồng ý hay không, chúng tôi phải chấp nhận như thế để có 

tiền chi tiêu. 

 

2- Bạn đi khám bác sĩ, nhưng bạn vẫn bị bệnh 

Chăm sóc y tế hiện đại, với tất cả tiến bộ khoa học hiện nay của nó, đáng buồn thay, đã trở 

thành Y tế chăm sóc những người đã bị bệnh, chứ không phải vì sức khỏe của mỗi người. Nền Y 

tế không giúp chúng tôi khỏe mạnh và không có sức khoẻ tốt ngay từ đầu. Chúng tôi ta hiếm 

khi được khuyên nên ăn uống thế nào là tốt cho cơ thể và không được giáo dục cách giữ gìn 

sức khỏe tâm thần và cũng như sức khỏe thể chất. Thay vào đó là thường được khuyên nên 

uống thuốc đắt tiền và các làm các thủ tục xét nghiệm chiếu chụp phức tạp của Ma trận Y tế 

kiếm lợi nhuận từ người đang bị bệnh . 

 

3-Tranh luận chính trị  

Bạn chọn đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa. Bạn theo Chủ nghĩa Tư bản hay Xã hội chủ Nghĩa 

và bạn thường tranh luận với bạn bè, đồng nghiệp, hay với người trong gia đình về chính trị. 

Đây là chiến lược kiểm soát tâm thần theo cách "Chia để Trị " .Cả hai đảng đều là tham nhũng. 

Tin tưởng vào một trong các bên, hoạt động ủng hộ bất cứ bên nào thì bạn cũng đang tiêu tốn 

phí hoài năng lượng cá nhân của bạn, và tiếp tục bị mắc kẹt trong Ma trận của Ảo tưởng .Tranh 

cãi với những người khác về chính trị là bạn đang tham dự vào Mạng lưới các Linh hồn đang lún 

sâu trong Ma trận.  Dù bất cứ đảng phái bên nào giành thắng lợi, tham nhũng vẫn tiếp tục . 

 

4- Vì Tiền mà bạn đang phải làm công việc mà bạn không thích   

Bạn đang phải làm việc chăm chỉ, Hàng ngày bạn phải làm công việc mà bạn không hề thích 

thú, chỉ vì phải kiếm được tiền. Công việc là quan trọng đối với bạn. Tiền bạc kiếm được chỉ để 

chi trả cho các hóa đơn. Rất nhiều người đã tiêu phí những năm tháng tốt nhất của cuộc đời của 

họ vào làm những việc họ họ không hề thích. Tất cả chỉ vì tiền. Các bạn khôn biết được sự thật 

về Tiền bạc trong thời đại này. Tiền thuộc sở hữu tư nhân và là một công cụ thao tác đại chúng . 

Bởi vì Tiền vẫn còn cần thiết để duy trình sinh hoạt trong thế giới này, cho nên, tốt nhất là bạn 

làm một công việc mà bạn ưa thích để kiếm tiền. Hoặc bạn làm việc với những người chung chí 

hướng và tôn trọng bạn đầy đủ. Bạn vẫn có thể sống dễ dàng với một số tiền ít hơn là 

bạn  đang nghĩ. Tiền bạc là một ông chủ tồi, nhưng có thể là một người bạn tốt. Chúng ta phải 

sẵn sàng buông bỏ thân phân nô lệ cho tiền bạc. 

 

5-Nợ và Tiêu dùng  

Bạn sẵn sàng vay nợ để tiêu dùng cá nhân. Bạn chạy theo Mốt và thời trang. Đó là bạn đang hỗ 

trợ cho một lối sống theo định hướng người tiêu dùng. Sống và tiêu dùng tuân theo quảng cáo 

chứ không tuân theo như cầu thực sự của chính bạn. Mỗi một khoản nợ, trả lãi , đóng bảo hiểm 

các loại....đều liên quan đến cướp bóc tài chính của thế giới hiện nay. Thêm một khoản nợ, thêm 
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một người tiêu dùng định hướng theo quảng cáo, thêm 1 thẻ tín dụng ngân hàng, đều làm tăng 

thêm sức mạnh của các tổ chức bóc lột Tài chính này. Vay nợ rồi trả tiền lãi suất, để duy trì một 

lối sống tiêu dùng được định hướng từ các tổ chức tài chính/ tiêu dùng, đó là một dấu hiệu 

mạnh mẽ chứng tỏ rằng bạn đang bị ràng buộc bởi một trong những nguyên lý chính của Ma 

trận của Ảo tưởng : Nợ và Tiêu dùng . 

6-Truyền hình 

Bạn liên tục dành nhiều thời gian xem truyền hình và trò chuyện với những người xung quanh 

về diễn biến liên tục của các chương trình truyền hình. Nếu hành động như thế là bạn đang 

ngập sâu trong Ma trận của Ảo tưởng. Truyền hình là công cụ mạnh nhất được sử dụng để kiểm 

soát tâm trí. Các chương trình thuyền hình luôn được lên kế hoạch và được  "lập trình" để củng 

cố hành vi nô lệ, phụ thuộc tâm thần của quần chúng . Đầy rẫy bi kịch, đề cao tầm quan trọng 

của bản ngã, Tình dục thô thiển, phổ biến bạo lực, và giảng dạy phục tùng quyền lực nhân tạo 

giả mạo.... đó là những tính năng chính của truyền hình hiện đại. Bằng cách xem và theo dõi 

những gì đang xảy ra trên màn hình, bạn đang đánh mất đi một phần của cuộc sống thực sự 

của bạn. Xem truyền hình là bạn đang buông bỏ quyền tự chủ tâm thần của bản thân, là đang 

hỗ trợ cho Ma trận, là tăng thêm nhầm lẫn về bản chất của thực tế. Truyền hình không thực sự 

quan trọng cho đời sống, hầu hết hướng người xem tới chi tiết vụn vặt tầm thường của cuộc 

sống. Truyền hình thực sự là một công cụ của Ảo tưởng đang tách người dân ra khỏi dòng chảy 

tự nhiên của cuộc sống thực sự. 

 

7-Bạn liên tục bị giám sát 

Bạn không thể thoát khỏi sự giám sát tổng thể cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang bị theo dõi 

bởi hệ thống camera , nếu bạn đang bị nghe lén các cuộc hội thoại qua điện thoại, nếu bạn bị 

theo dõi vị trí thông qua sự quản lý vị trí điện thoại di động của bạn, nếu bạn bị theo dõi trên 

Internet, nếu bạn bị theo dõi thói quen tiêu dùng, nếu bạn là đối tượng của nhiều loại theo dõi 

liên tục các sinh hoạt của bạn thì  bạn là một nô lệ tốt trong Ma trận của Ảo tưởng. Giám sát Vô 

hình là một hình thức ngấm ngầm kiểm soát suy nghĩ  và hành động của bạn. Bằng cách liên tục 

theo dõi mọi hành vi cử động của bạn, rồi mập mờ thông báo cho bạn biết, Ma trận muốn 

khống chế tư tưởng tâm thần của bạn vào một mô hình tư duy rằng : " Nhà ngươi không thể 

che dấu được bất cứ điều gì hết. Mọi thứ nhà người nghĩ và làm đều đã bị kiểm soát." điều đó 

hàm nghĩa bất an và đe dạo ngấm ngầm. Bị giám sát như vậy, trong vô thức, bạn thừa nhận 

rằng, dù bạn đang sống đó, nhưng bạn không có chủ quyền về các hoạt động Tâm trí và cơ thể 

của bạn. Bạn đã bị tước đi quyền lực, quyền tự chủ của bản thân và chính thức là nô lệ ngoan 

ngoãn của Ma trận . 

 

8-Bạn nghĩ thế giới sẽ an toàn hơn nếu chính phủ chỉ có súng đạn. 

 

 Đây là một thế giới đầy bạo lực và tội phạm. Bạo lực và các thể loai tội phạm luôn chống lại 

những người trung thực ở mọi cấp độ của xã hội, bao gồm cả từ cấp độ chính phủ. Chắc chắn 

một điều rằng : trong một thế giới hoàn hảo, sẽ không cần thiết vũ khí trong bất kỳ trường hợp 

nào. Nhưng thật đáng buồn, thế giới của chúng tôi không hoàn hảo. Vũ khí và bạo lực thực sự 

là một công cụ hiệu quả để bảo vệ chống lại bạo lực và tội phạm. Các chính phủ cũng đang lạm 
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dụng sử dụng công cụ này. Sẵn sàng từ bỏ quyền tự vệ chính đáng là một dấu hiệu cho thấy, 

bạn đã xuống hạng trách nhiệm với bản thân. Khuyến khích cá nhân bạn buông bỏ vũ khí, tước 

bỏ quyền tự vệ chính đáng, khuyến khích bạn trao an ninh an toàn của bạn cho người khác 

quản lý, để cho người khác bảo vệ bạn và bạn phải trả giá làm con cừu non trong Ma trận. Ép 

buộc bạn, đàn áp bạn, dụ dỗ bạn, lừa đảo bạn, để bạn buông bỏ trách nhiệm với bản thân là 

một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc duy trì kiểm soát của Ma Trận. Chào mừng 

bạn đến Ma trận của Ảo tưởng . 

 

9-Bạn uống nước có chất fluoride 

Trong tất cả các cuộc tranh luận sức khỏe diễn ra ngày hôm nay, chủ đề về tính độc hại của 

nước có chất fluoride là dễ hiểu. Fluoride là một sản phẩm độc hại. Nó là một chất độc hại đối 

với cơ thể và làm tê liệt và  trì trệ Tâm thần của người dùng. Dùng nước máy có fluoride làm tê 

liệt tinh thần phản kháng, biến người uống thành sinh vật dễ bảo và thụ động. Dùng nước có 

fluoride sẽ ngắt kết nối bạn với Nguồn, chia cách bạn với Tự nhiên một cách chắc chắn. Nước 

sinh hoạt hàng ngày trong các thành phố hiện nay đều có fluoride, khi sử dụng nước máy này, 

bạn đang đang bị đầu độc từ từ. Dù bạn không đồng ý sử dụng nước máy có fluoride, bạn cũng 

không có lựa chọn nào khác, bạn đang bị ép buộc sử dụng chất độc hại mỗi ngày. Đây là một 

hình thức nô lệ. Khi biết được điều này mà tiếp tục uống nước có chất fluoride, đó là một dấu 

hiệu cho thấy bạn đang hài lòng với thân phận suy giảm tâm thần và chấp nhận làm nô lệ của 

Ma trận. Bạn có thể tham khảo tác hại của fluoride tác động lên hệ thần kinh, hệ xương, lên hệ 

thống tâm thần tâm linh trong các bài viết liên quan. Có nhiều nghiên cứu khoa học về tác hại 

của fluoride. Nước không có fluoride vẫn đủ an toàn vệ sinh cho sử dụng. Nói rằng fluoride khử 

trùng nươc sinh hoạt là một lời nói dối của Ma Trận. 

 

10-Bạn cố ý tiêu thụ các chất độc độc hại cho cơ thể 

Các chất hóa học như bột ngọt( Mỳ chính )  và Aspartame( đường hóa học ) là hai hoá chất 

được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm và đồ uống  là độc hại đối với cơ thể con người. Khi 

biết được điều này mà vẫn tiếp tục đầu độc bản thân với những món ngon, nhưng với hóa chất 

độc hại, là dấu hiệu cho thấy Ma trận đã tóm được bạn, đã  lập trình bạn thông qua con đường 

ăn uống. Khi đó, sức khỏe của bạn, tương lai của bạn đã thuộc về Ma Trận. 

 

11- Bạn lệ thuộc vào công nghiệp dược phẩm 

Trong việc duy trì sức khỏe tâm thần của bạn. Ngày nay, việc sử dụng các loại thuốc hướng tâm 

thần, thuốc tác động tới hệ thống thần kinh, thuốc an thần đang tăng lên nhanh chóng. Bởi vì 

trong xã hội của chúng tôi, mọi người đã được thuyết phục rằng, các trạng thái tinh thần và cảm 

xúc tự nhiên của con người đều có thể được coi là bệnh tật. Khi bạn buồn rầu, đó là trạng thái 

cảm xúc tự nhiên, không cần uống thuốc an thần. Nhưng các phương tiện truyền thông của các 

tập đoàn công ty dược phẩm đã phát biểu sai sự thật về sức khỏe tâm thần tự nhiên. Họ bác bỏ 

mọi sự tự điều chỉnh của cơ thể, liệt  kê tất cả các triệu chứng tâm thần , trạng thái cảm xúcbình 

thường của con người như trạng thái bệnh. Mục đích của việc làm gian trá và sai trái này là vì 

tiền và lợi nhuận của việc bán thuốc. 
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Nếu bạn đang dùng thuốc an thần, thuốc ổn định thần kinh, thì bạn đang tuân theo một trong 

các hình thức mạnh mẽ nhất của kiểm soát tâm trí trong Ma trận. Ma trận muốn kiểm soát toàn 

bộ tâm trí của ban. Ma trận muốn bạn là nô lệ tâm thần ngoan ngoãn và dễ sai khiến. Thông 

qua hệ thống y tế sai lầm, Ma trận đang thuyết phục bạn rằng: bạn không có quyền lực đối với 

tâm trí của riêng bạn và mọi hoạt động của Tâm trí của bạn cần được điều chỉnh bằng cách 

uống thuốc ổn định thần kinh. Đây có lẽ là lời nói dối khủng khiếp nhất của Ma trận. Bằng cách 

sẵn sàng dùng các thuốc an thần, bạn đang tự biến mình thành loại tồi tệ nhất trong chế độ nô 

lệ. Bạn đang tự ức chế các phản ứng tinh thần và cảm xúc tự nhiên của bản thân. Bạn đang tự 

bỏ tiền mua thuốc và tự đầu độc hệ thần kinh và tâm thần của bạn. Bạn đang tự làm mê mờ lý 

trí, tự làm suy giảm sức khỏe và bạn đang trao quyền tự chủ Tâm thần cho các công ty dược 

phẩm. 

Bệnh tật nói chung và các dấu hiệu căng thẳng tâm thần nói riêng, đều là các tín hiệu của cơ thể 

cảnh báo chính thức với bạn rằng : bạn đang thực hành một lối sống sai lầm và có hại cho bản 

thân. Đó là những tín hiệu của cơ thể báo cho bạn biết rằng bạn cần phải thay đổi hành vi và 

thói quen của bạn tới một mức độ tốt hơn. Chứ đó không phải các dấu hiệu bệnh tật cần trấn 

áp và dập tắt bằng thuốc an thần. 

 

 

12-Bạn vẫn tiếp tục xem các chương trình TV 

Các phương tiện truyền thông tin tức chính thống là một công cụ kiểm soát và thao tác tâm 

thần cảu từng cá nhân, kiểm soát và thao tác tâm thần của đám đông quần chúng. Khi xem TV 

bạn đang ủng hộ Ma trận bằng cách cho họ Thời gian, sự chú ý, sức khỏe và sự độc lập suy nghĩ 

, tự chủ tâm thần của bạn. Xem TV là bạn đang tình nguyện là một nô lệ cho Ma trận, tự nguyện 

chia cách bản thân ra khỏi thế giới thực ở bên ngoài kia. 
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13- Bạn quan tâm nhiều tới thể thao trên truyền hình 

Bạn quan tâm tới các sự kiên thể thao nổi bật, chứ không hề quan tâm tới các sự kiện về môi 

trường sống của bạn đang bị suy giảm và ô nhiễm. Bạn thích thú theo dõi một sự kiện thi đấu 

thể thao hơn là tìm hiểu về tàn phá rừng, ô nhiễm biển, thu hẹp của rừng Amazon, sự nguy hại 

của công nghiệp khai thác dầu mỏ và ô nhiễm phóng xạ từ  Fukushima.  Những sự kiện thay 

thay môi trường sống đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của tất cả chúng tôi, trên 

hành tinh Trái đất này. 

Không quan tâm đến diễn biến của môi trường sống xung quanh,  chỉ chú ý vào những trận thi 

đấu không bao giờ kết thúc. Bạn đã đánh mất tập trung vào cuộc sống thực. Đó là một dấu hiệu 

cho thấy cảm giác của bạn đã bị đánh cắp, sự tự quản của bạn đã bị lu mờ và thay thế bằng một 

xu hướng bốc đồng cho tầm thường và thoát ly khỏi thực tại. Đó là biểu hiện rõ ràng Nô lệ của 

Ma trận Ảo tưởng. 

 

( Cần bổ xung thêm những người nghiện Game vào loại Nô lệ cho Ảo tưởng này - ND )  

 

14-Bạn hoài nghi về những lãnh vực khác của cuộc sống 

Những lãnh vực mà không được " chứng minh" hoặc xác nhận bởi khoa học hiện đại. Bản chất 

của khoa học là tìm hiểu những điều không biết. Điều đó ngụ ý rằng  khoa học chân chính phải 

tìm tới những lãnh vực chưa được giải thích và đưa nó vào kho kiến thức hiểu biết của nhân loại. 

Nhưng hiện nay có một thực tại đáng buồn của những giới khoa học mù quáng. Họ sợ mất uy 

tín, sợ mất thu nhập, sợ mất địa vị mà họ sẵn sàng nhạo báng, bôi nhọ những kiến thức và kinh 

nghiệm khác biệt mà người khác đang có. Họ mang danh là nhà khoa học mà trốn tránh sự hiểu 

biết khoa học. Giới khoa học xôi thịt liên tục phủ nhận các lĩnh vực như kinh nghiệm cận tử, 

châm cứu , đông y  hoặc các phương pháp nâng cao chất lượng cuộc sống không dùng thuốc. 

Nếu bạn chấp nhận những ý kiến của giới khoa học thiển cận đó, bạn đang mù quáng làm giảm 

sự hiểu biết của bản thân về thế giới. Bạn đang tự phế bỏ nhiều khả năng tự nhiên của bạn. Bạn 

đang tham dự vào một đám đông lười biếng và  không muốn suy nghĩ bên ngoài hộp. Bạn 

đang ở trong Ma trận một cách rõ ràng và chắc chắn . 
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15- Bạn chưa bao giờ đặt câu hỏi trong trường học 

Về lịch sử cổ đại thật sự và nguồn gốc của nền văn minh của chúng tôi. Nếu bạn đặt câu hỏi 

nguồn gốc thật sự của loài người, thì sẽ dẫn bạn tới một phiên bản khác, chân thực hơn của lịch 

sử nhân loại. Những sự thật lịch sử đó không được dạy trong trường học. Bạn chưa từng thắc 

mắc và chưa từng tìm hiểu về nguồn gốc thực sự của Nhân loại và Trái đất. Bạn chập nhận 

những bài học lịch sử đã bị chế tác bởi ảo tưởng trong trường học. Bạn đã bị cài đặt . Bạn đã bị 

giáo dục sai lầm. Bạn đã ngaon ngoãn tham dự vào sư chuẩn bị làm Nô lệ cho Ma trận. Bởi 

không bao giờ đặt câu hỏi về sự thật của nguồn gốc của chúng tôi, chúng tôi đương nhiên chấp 

nhận hệ thống niềm tin chật hẹp và đầy sai lầm, chúng tôi đồng ý với việc áp đặt quan điểm hạn 

hẹp về tiềm năng con người mà Ma trận đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. 

 

16- Bạn chưa nhận ra rằng bạn là một Tinh thần sống trong thân xác và kinh nghiệm cuộc 

sống của con người 

Nếu bạn có bất kỳ một hay nhiều trong các dấu hiệu liệt kê ở trên, tì bạn đang là nô lệ cho Ma 

trận. Bạn đang ở trong Ma trận. Ma trận có bạn. 

 

Nếu bạn muốn thoát ra khỏi Ma trận của Ảo tưởng này, Nếu bạn muốn giành lại quyền tự chủ 
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Tâm thần, nếu bạn không muốn tiếp tục sống đời nô lệ tâm thần trong Ma trận, thì bạn cần 

tham gia nhiều hơn vào việc giải phóng chính bạn ra khỏi Ảo tưởng. 

Nếu bạn muốn thêm ý kiến hay phản đối bất cứ điều gì trong danh sách này, xin hãy mạnh dạn 

bày tỏ ý kiến. Ý kiến của bạn sẽ được tôn trọng và chia sẻ với bạn bè của bạn. 

Sigmund Fraud 

------------------------------ 

Về các Tác giả 

 

Sigmund Fraud là một nhà nghiên cứu tâm thần học hiện đại và một nhà hoạt động tinh thần 

chuyên nghiệp. Ông là một cây viết có uy tín cho tạp chí WakingTimes.com. Tư tưởng của ông là 

mong muốn thúc đầy một khả năng của một sự thay đổi lớn trong Nhân loại,  hướng tới một 

tương lai tâm lý tươi sáng với  nhận thức rõ ráng hơn hơn cho toàn nhân loại. 

 

Nguồn : http://www.wakingtimes.com/2014/04/28/16-signs-youre-slave-matrix/ 

http://zoom2012.blogspot.com/2014/05/16-dau-hieu-ban-ang-la-no-le-cho-ma.html 
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GAIA: Siêu bão Hải Yến và 

thức tỉnh Tâm Linh 

 
 

Dự báo đường đi của Cơn bão . Ngày 5 tháng 11, 2013. 

GAIA: Siêu bão Hải Yến và thức tỉnh Tâm Linh. 

 

Lời dẫn nhập: Cơn bão Haiyan ( tên Việt nam là Hải Yến ) là siêu bão có tính hủy diệt, đã tàn phá 

hơn một nửa đất nước Philippin. 3 ngày sau con bão, Philippin thông báo có hơn 10 000 bị chết 

, nhiều ngồi nhà , nhiều thị trấn bị san phẳng, giao thông bị cắt đứt , thông tin liên lạc không 

còn. Hiện nay vẫn chưa đánh giá hết được mức thiệt hại do bão Hải yến gây ra cho Philippin..... 

GAIA: Siêu bão Haiyan và thức tỉnh Tâm Linh. 

Ngày 10 Tháng 11, 2013 

Channeler: Tazjima 

 

Tôi là Địa Mẫu, là Linh hồn của Trái đất, là Gaia. Tôi là mẹ của tất cả các bạn, khi bạn tạm 

trú trên hành tinh này. 

 

Chúng tôi cũng là Tập hợp của Ánh sáng. Chúng tôi là đại diện cho hội đồng Ánh sáng của các 

Thiên hà. Chúng tôi đang ở đây, để giám sát sự tiến hóa của con người và hành tinh của bạn. 

Trong bối cảnh cơn bão lớn, Haiyan, quốc đảo Philippines tan hoang trong đống đổ nát. Thật 

là  nỗi buồn cho những người nhìn thấy thảm cảnh này. Đối với những người đã chết và đặc biệt 
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là đối với  những người còn sống sót ở lại, họ bị tước mất đi nhiều thứ. Họ đột nhiên phải sống 

trong trong một thế giới hoàn toàn đổi khác, tới mức không thể nhận ra. Rất nhiều người dân 

quốc đảo đã rời bỏ thân xác. Năng lượng được thu hồi từ các phương tiện cơ thể của họ. Điều 

này nằm trong quá trình thực hiện hợp đồng, thỏa thuận của  linh hồn trước khi sinh. Mục đích 

cái chết của họ, trong việc hy sinh này, là để đánh thức những phần còn lại của nhân loại, mục 

đích là để đánh thức lòng từ bi trong tất cả trái tim của những người còn sống. 

Khi nhìn vào thảm cảnh sau cơn bão, hãy cảm nhận năng lượng lòng từ bi dâng lên trong lồng 

ngực của bạn, dù bạn có thể đang sống trong một khu vực chưa bị ảnh hưởng bởi thảm họa. 

Cần nhận ra rằng: cảm giác từ bi đi ra từ Trái tim này, là một dấu hiệu cho thấy kết nối bạn với ý 

thức của toàn bộ  nhân loại. Bạn có khả năng cảm nhận được cảm xúc của người khác, mặc dù 

cách xa nhau hàng ngàn dặm. Không có thời gian hoặc không gian ở trong kích thước cao hơn. 

Bạn và nhân loại cùng Hành tinh Trái đất đang nhập vào một kích thước cao như thế. Điều này 

mang lại cho bạn thêm những khả năng mới, mở thêm cho bạn nhiều cảm nhận mới. Đó là dấu 

hiệu cho thấy bạn đang được tăng cường kết nối với tất cả các phần còn lại Sáng tạo.Với mỗi 

thảm họa, lòng từ bi đối với người khác sẽ mở khóa nhiều Trái tim, mà đã từng đóng chặt vì sợ 

hãi. Điều các bạn cần thực hiện cho nhau là làm sạch chính Trái Tim của bản thân. Cho dù bạn 

đang chứng kiến một cơn bão, hay thấy nước dâng, hay nhìn lửa cháy, hay đang xem một cơn 

động đất hoặc núi lửa phun trào, điều cần thiết nhất và có lợi ích nhất cho bạn và cho nhân loại 

là mở rộng cảm xúc từ Trái tim, tăng trưởng lòng Từ bi đối với những người sống sót cũng như 

với người đã chết. 

Bạn có thể không thấy rằng mỗi bạn đều là nhà thiết kế của quá trình này. Như một phần của 

tập thể Nhân loại, bạn tham dự vào quyết định ai đảm nhiệm vai trò gì và người nào sẽ gia nhập 

hay rời khỏi sân khấu thế giới. Quá trình này được thực hiện với một mục đích rõ ràng. Có thể 

không dễ hiểu được mục đích đó, khi dựa trên nhận thức con người nhỏ bé có nhiều hạn chế 

như hiện nay của bạn. Nhưng trái tim của bạn biết rõ điều đó. 

Lòng Từ bi là chìa khóa để biến đổi thế giới của bạn. Những "thảm họa" đã được thiết kế và phù 

hợp thỏa thuận của những người tham gia. Các thảm họa hiện nay như là phương tiện để thúc 

đẩy tần số rung động của những người sống sót lên mức cao hơn. Kết quả cuối cùng là toàn bộ 

Hành tinh cùng với dân số còn lại, có thể tồn tại tự do trong các chiều kích có tần số cao hơn, 

với năng lượng tinh tế hơn của kích thước thứ năm. 

Một số người nhìn thấy nhiều cái chết, họ cảm thấy sợ hãi và tự hỏi khi nào họ cũng sẽ bị chết 

như thế . Cái tôi thấp kém của họ cảm thấy bị đe dọa. Họ bị đóng băng trong nỗi sợ hãi. Họ tìm 

cách trốn lên ngọn đồi cao, hay tìm cách ẩn thân trong các hang động. Họ bỏ nhiều tiền của để 

củng cố cung điện hay thiết kế tàu không gian nhằm thoát khỏi bề mặt hành tinh. Nhưng họ sẽ 

đi về đâu? 

Các cư dân của Atlantis khi xưa đã chế giễu các các nhà Tiên tri và các Linh mục tiên đoán 

những thảm họa sắp đến. Niềm tin sai lầm và ngu dốt của những người đã buông lời chế riễu, 

không bảo vệ họ khỏi thảm họa. Họ cười nhạo những Người hướng dẫn Tinh thần, rồi khi thảm 

họa tới, họ thiệt mạng trong những con sóng nước khổng lồ. Niềm tin sai lầm của nhóm người 

kiêu ngạo, rằng họ tốt hơn , giỏi hơn so với những người khác, rằng họ xứng đáng đối xử đặc 
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biệt, rằng họ sẽ được an toàn. Tất cả những niềm tin ngớ ngẩn đó đã không cứu được họ, khi 

thời điểm tới, họ bị bắt buộc phải buông bỏ tất cả của cả quyền lực ảo mờ. 

Có gì mà có thể chống lại được sự chuyển đổi năng lượng trong giai đoạn chuyển tiếp ?  Không 

có gì có thể chống lại được . 

 

 
 

Dự báo đường đi của bão Hải yến . Ngày 8 tháng 11. 2013. 

 

Mẹ Gaia nói tiếp : Chính bây giờ đây là thời gian của sự thay đổi lớn. Với sự thay đổi luôn kèm 

theo nhiều thách thức. Những người không chuẩn bị để sống trong các tần số cao khi toàn bộ 

hành tinh chuyển đổi thì sẽ phải ra đi. Đây không phải là thảm họa như là một số người suy 

nghĩ, nhưng đây cũng là một phần của những cơn đau ngày càng tăng để sinh ra Trái đất Mới. 

Bạn nghĩ rằng thăng thiên về thể chất giống như là một cuộc đi dạo bộ trong công viên phải 

không ? Loài của bạn, Tập thể nhân loại của bạn đang trên ngưỡng cửa bước vào sự trưởng 

thành. Bây giờ không phải là thời gian mà bạn có thể trì hoãn lẩn tránh trách nhiệm phải trưởng 

thành được nữa. Bạn phải đối mặt với nỗi sợ hãi của cái chết. Giờ đây các bạn cần hòa tan sự sợ 

hãi của cái chết, nếu nó vẫn còn ở bên trong bạn. Tìm ra nỗi sợ hãi đó, tích hợp/ chuyển hóa  và 

cho phép sự sợ hãi ra đi. Các bạn cần để cho sợ sợ hãi cái chết biến mất như sương mù tan biến 

trong ánh nắng ấm áp của mặt trời buổi ban mai. Hãy nuôi dưỡng  Lòng Từ bi cho chính bản 

thân và cả cho những người vẫn còn đang trong bóng tối của sự sợ hãi cái chết. Để được tái 

sinh vào một thân thể mới, bạn cần phải chết. Đó là quy luật , đó cũng là những điều bạn đã và 

đang trải qua, như một cá nhân và như một tập thể Nhân loại. 
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Động vật hiện nay hiểu biết tốt hơn con người về cái chết. Chúng biết rằng chết không phải là 

hết. Dù cho đó là cái chết đầy bạo lực hay một cái chết yên tĩnh. Chúng nhận thức được rằng 

năng lượng của mỗi cá thể rời khỏi cơ thể sẽ gia nhập vào khối hồn nhóm sau khi chết. Chúng 

không sợ cái chết, vì chúng hiểu rõ rằng: cái chết chỉ là một trạng thái chuyển tiếp, không phải 

là kết thúc của ý thức, không phải kết thúc hành trình của một Linh hồn. Khi tới thời gian để tái 

sinh, họ sẽ được đưa vào cơ thể mới và bắt đầu một cuộc sống mới,  hoặc ở đây, trên hành tinh 

này hoặc trong thế giới của họ. 

Với thảm họa của cơn bão Hải yến khốc liệt này, cho thấy sự mong manh yếu ớt của thế giới 

"hiện đại" của các bạn. Chỉ mất một vài giờ gió thổi mạnh cùng với nước dâng cao, đã có thể 

hoàn toàn phá hủy các thành phố, thị trấn và làng mạc cùng với  toàn bộ cơ sở hạ tầng. Những 

gì bạn mong đợi cuộc sống hiện đại cung cấp cho bạn mỗi ngày như: điện, nước, hệ thống cống 

rãnh, giao thông vận tải, thông tin liên lạc đã hoàn toàn bị tước đi trong vòng vài giờ. Những 

tiện nghi hiện đại được tạo ra để ngắt bạn ra khỏi thiên nhiên. Mục đích của những tiện nghi đó 

là để lấy đi sức mạnh sức mạnh tự nhiên của các bạn, để tăng thêm lo sợ và để cho bạn tiếp tục 

tin tưởng vào sự chia cách. Khi sử dụng những "tiện nghi " đó, bạn chính thức cho phép người 

khác điều khiển bạn. Đồng thời bạn cũng buông rơi ý thức của bản thân vào một mạng lưới ma 

trận của sự dối trá trắng trợn và ảo tưởng. 

Hiện nay, những hàng rào chia cách đang xụp đổ. Bạn có cơ hội khẳng định lại sức mạnh bản 

thân và lấy lại quyền tự chủ của bạn. Cơ hội có sẵn cho tất cả mọi người, dù bạn có nhận biết 

được cơ hội hay không, dù cho bạn có quyết định tham dự quá trình phục hồi chủ quyền cá 

nhân đó hay không . 

Nhân loại đã tin rằng họ là cao hơn thiên nhiên, họ có thể kiểm soát thiên nhiên, họ có thể bòn 

rút năng lượng của con sông hay thậm chí của cả các đại dương lớn. Bạn đang được chứng 

minh suy nghĩ đó là sai. Thiên nhiên sẽ không thể thuần hóa bởi những mục đích ích kỷ của một 

số ít muốn  kiểm soát số đông. Thiên nhiên sẽ không phục tùng những con người đã tự chia 

cách bản thân ra khỏi tự nhiên. Và đương nhiên, Thiên nhiên sẽ không phục vụ cho những con 

người ích kỷ chỉ có mong muốn bảo vệ đồ đạc riêng của họ và chỉ muốn duy trì hệ thống niềm 

tin lỗi thời . 
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Siêu bão Hải yến 2013. Ảnh chụp từ vệ tinh. 

 

Trái đất đang trải qua một quá trình tự làm sạch. Tất cả những gì thuộc về mô hình cũ sẽ bị 

cuốn trôi rửa sạch. Tất cả mọi thứ, tất cả các di tích của ô nhiễm môi trường, gây ra bởi cắt phá 

rừng, cướp bóc bừa bãi tài nguyên, phá hủy và làm ô nhiễm các nguồn nước thông qua các hoạt 

động công nghiệp không cân bằng như fracking, các giàn khoan dầu, khai thác bừa bãi khí tự 

nhiên, các kết cấu xây dựng nặng nề, các khối nhà bằng bê tông, hệ thống đường trải nhựa..... 

đang ngăn cản hơi thở của  trái đất  ... tất cả những điều này và nhiều thứ khác nữa sẽ bị quét ra 

khỏi hành tinh. 

Tất cả các hoạt động và công trình xây dựng độc hại đó đã được thiết kế để phá hủy sự cân 

bằng của hành tinh và làm suy giảm rung động của  những người đang sống ở đây. Đó là một 

trong nhiều âm mưu nham hiểm và ngu dốt, tự hủy diệt được thực hiện bởi những người tin 

rằng họ tốt hơn so với phần còn lại của dân số. Đó là ảo tưởng trong suy nghĩ của vài cá 

nhân.  Họ nghĩ rằng, họ tin rằng họ có thể sống sót khi họ phá hủy hành tinh mà họ đang sống 

trên đó. Họ đã nhầm lẫn lớn. Không thể tồn tại trong một cơ thể vật lý một sự căng thẳng lớn 

như vậy. Không thể tồn tại của hệ thống niềm tin đầy lừa dối và chia tách như vậy. Bởi vì, tất cả 

đang cùng sống trên một Hành tinh, tất cả đang cùng chung một dòng năng lượng, tất cả 

chúng ta là Đống Nhất Thể trong dòng năng lượng đó. Bởi vì, bây giờ đây, có nhiều  tập thể và 

nhiều nhóm Sinh mệnh đã trưởng thành đang ở đây, họ đồng ý đảm nhận nhiệm vụ làm sạch 

hành tinh, tẩy rửa bất kỳ nguồn năng lượng còn lại của chia ly, nhị nguyên, nặng nề. 

Đã tới hồi kết thúc trò chơi nhị nguyên hai mặt trên hành tinh này. Trò chơi đã được chơi, các 

cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ của họ. Trong thực tế, ý thức chung của nhân loại và sự an 

toàn thân xác của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào sức khỏe của hành tinh. Cho nên tất cả các bạn 

phải cùng nhau hành động để chữa lành cho bản thân mình, cho người khác, cho nhân loại và 

cho cả Hành tinh. Đó là một nhiệm vụ sống còn, phải được thực hiện bởi những người đang còn 

sống ở đây. Chúng tôi, những người đang sống trong thế giới tần số cao hơn và không có thân 

xác vật lý, không thể thực hiện nhiệm vụ này thay cho bạn. Bạn là những người đã được lựa 

chọn. Bạn đã đồng ý đến đây vào thời điểm trọng đại này. Bạn là những người có nhiệm vụ thực 

hiện những công trình, những hành động, thực hiện những nhiệm vụ  để di chuyển bản thân 

cùng với các tập thể và cùng với hành tinh vào tần số cao hơn, vì lợi ích của toàn bộ vũ trụ. 
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Chúng tôi nghe một số bạn hỏi nhau, "Những gì của thế giới hiện nay sẽ bị bỏ lại ?" 

Khi bạn nói, "thế giới của chúng tôi", bạn không nói về hành tinh, không nói về đất, nước và 

không khí là những điều rất quan trọng đối sự sống ở đây. Mà bạn đang nói về điện thoại di 

động của bạn, xe của bạn, nói về ngôi nhà tiện nghi của bạn . 

Vậy những gì đang xảy ra đối với thế giới rộng lớn ngoài kia ? Bạn cần biết rõ rằng : Trái đất, 

Hành tinh vật lý đang được chuẩn bị để tham gia và sống trong các tần số cao hơn. Tất cả 

những gì thuộc về năng lượng cũ, thời đại cũ, mô hình cũ sẽ được làm sạch, sẽ được chuyển đổi 

hoặc đưa ra khỏi Hành tinh. 

Thiên nhiên sẽ không thể hiện sức mạnh để chà sạch bề mặt hành tinh. Bởi vì Trái đất đang tuân 

theo một quyết định nhân từ : các thảm họa thiên tai sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so các dự 

đoán và các lời tiên tri. Tuy nhiên, trong giai đoạn này của quá trình chuyển đổi, sẽ có nhiều sự 

thay đổi và xáo trộn mà không ai có thể phủ nhận được. Những người không có thể xử lý các 

thay đổi, không thể  thích ứng được với các chuyển đổi sẽ rời khỏi cơ thể thông qua cái chết . 

Không phán xét những người đã chết trong thảm họa lớn này. Họ đã chọn để trải nghiệm một 

cuộc đời ngắn ngủi , kết thúc trong một thiên tai lớn. Mục đích cái chết của những người này 

là  khởi xướng Lòng Từ bi của những người còn đang sống. Nếu vì những cái chết đó, có một 

người mở lòng mình để tăng trưởng lòng từ bi và lấy lại được khả năng kết nối với tự cao của 

họ, thì  nhiệm vụ của những người mất thân xác trong bão lũ đã hoàn thành. Và đương nhiên, 

họ đang được chăm sóc bởi nhiều nhóm thiên thần. 

Không cần phải lo lắng hay buồn khổ về những người quá cố, họ đang ở trong bình an. Điều 

bạn cần làm ngay bây giờ là hành động giữa những người đang sống. Bây giờ chính là thời gian 

để hành động và dỡ bỏ những rào cản nhân tạo giữa các nền văn hóa, giữa các dân tộc và giữa 

các tôn giáo và giữa người và người. Các bạn cần hiểu biết thông cảm với nhau một cách sâu 

sắc. Các bạn cần thiết lập các kết nối và chia sẻ cùng với nhau trong toàn nhân loại như là một 

tập thể thống nhất. 
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Những gì sẽ xảy ra?  xã hội hiện đại sẽ thay đổi như thế nào ?Đây là thách thức thực sự ở phía 

trước cho nhân loại. Một số Lightworkers hy vọng rằng các tàu lớn của người ngoài Hành tinh sẽ 

đáp xuống và hỗ trợ xây dựng lại một xã hội mới. Sự kiên như vậy có thể xảy ra trong tương lai. 

Nhưng sẽ không có việc đó, cho đến khi đạt được đủ một số lượng tới hạn cá thể đã thực hiện 

thành công chuyển đổi vào Ánh sáng. Cần có một phần nhân loại  giữ được Ánh sáng tần số 

cao  trong cơ thể vật lý của riêng mỗi người thì việc đó mới có thể xảy ra . 

Những người Anh em trong Thiên hà đã chuyển đổi thành công trong quá trình Thăng thiên của 

họ. Bây giờ đến lượt của bạn và bạn phải tự mình làm lấy việc chuyển đổi bản thân. Bây giờ là 

thời gian lắng nghe / chấp nhận / làm theo Tiếng nói Thiêng Liêng và khôn ngoan từ bên trong 
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nội tâm mỗi người. Bây giờ chính là thời gian để hoàn toàn neo đậu Ánh sáng Rung động cao 

vào trong Thân xác. Đồng thời  thừa nhận và cho phép Ánh sáng hoạt động thông qua các cơ 

quan vật lý của bạn. Bây giờ là thời gian để đưa Thiên đường tới Trái đất. Bạn bắt đầu làm công 

việc cao cả đó, khởi đầu bằng sự thừa nhận tiếng nói Minh triết từ Nội tâm và chấp nhận rằng 

rằng bạn là bậc thầy  của chính bạn. Ngay từ bây giờ đây, chấp nhận trách nhiệm làm chủ cuộc 

sống của chính bạn. Nếu làm được những việc đó, các thay đổi sẽ dễ dàng cho tất cả. 

Bất kỳ quá trình sinh nở nào cũng không phải là dễ dàng. Hỏi bất kỳ người phụ nữ nào đã trải 

qua quá trình sinh nở. Cô ấy sẽ cho bạn biết rằng: Sinh nở là một quá trình đòi hỏi nhiều kiên trì, 

là một quá trình cống hiến sinh lực bản thân cho một Sinh mệnh mới sắp ra đời, Thông qua liên 

tục thở mạnh và đẩy, kèm theo cảm giác đau đớn xé da rách thịt. Quá trình sinh nở đau đớn đó, 

không phải được thực hiện với mục đích vô nghĩa hay hiểm độc. Đây là một quá trình Thiêng 

liêng. Cũng tương tự như vậy, Trái đất mới đang được sinh ra, do bởi kế hoạch thiêng liêng và 

tốt lành cho tất cả. Bạn cùng với tập thể của nhân loại đang được tham dự vào quá trình sinh ra 

Trái đất mới đó.  

Bản thân bạn cũng đang trong quá trình sinh nở ra một nhân cách hoàn toàn mới , sinh ra một 

con người hoàn toàn mới. Bạn đang thực hiện các chuyển đổi bên trong Cơ thể và Ý thức của 

bạn, để cho bạn cùng tất cả có thể di chuyển một cách duyên dáng và dễ dàng vào các tần số 

cao hơn. 

Sẽ có những người lựa chọn để chống lại quá trình này. Có rất nhiều người sẽ từ chối thức tỉnh. 

Sẽ có một số người lựa chọn bỏ lại thân xác, không tham dự vào quá trình chuyển đổi. Với 

những lựa chọn như vậy, họ đang làm tốt vai trò mà họ đã đồng ý để tham dự trong thời gian 

này. Họ làm đúng những việc đã được thỏa thuận trước khi bước vào hóa thân trong đời này. 

Những người lựa chọn như vậy, hầu hết là những linh hồn non trẻ. Họ là những người có ít kinh 

nghiệm sống trong một thế giới vật chất. Đó là sự lựa chọn của họ để cho họ học hỏi. Hãy tôn 

tôn trọng sự lựa chọn của họ. Nếu có thể, thì đối xử vị tha với họ. Họ cũng ở đây để tạo cho bạn 

cơ hội thực hành Lòng Từ bi. Thông qua hành động vị tha của bạn, chính họ cung cấp cho 

những người khác cơ hội để mở rộng Trái tim, để chấp nhận sự trưởng thành linh hồn của bản 

thân bạn, để tạo một cơ hội cho tất cả những ai muốn cùng với Trái đất di chuyển vào sống 

toàn thời gian trong các tần số cao hơn. 
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Khi linh hồn và Thiên Tính 

Bản Tâm/ Cái Tôi Cao 

Cả  hoàn toàn neo / đi vào an 

trú trong Thân thể vật lý, thì 

những món quà và ân sủng 

đã giành linh hồn được thu 

hút vào trong thân xác, thì  Trí 

huệ sáng suốt phát sinh,  thì 

những khả năng Tâm linh 

tiềm ẩn bắt đầu được đưa vào 

sử dụng.  

 

Trong các cõi giới của Ánh sáng Rung đông Tần số cao, Khả năng Sáng tạo và khả năng Biểu 

hiện là không giới hạn. Khi một người đã làm chủ hoàn toàn các tần số cao, thì có thể di chuyển 

tự do xuyên qua các chiều không gian và ghé thăm nhiều thế giới khác. Trong cuộc sống hàng 

ngày ở đó, không có mối bận tâm về cách ăn mặc hoặc tìm nơi trú ẩn, vì họ có thể tạo ra bất cứ 

điều gì họ cần ngay lập tức. 

Nếu Chuyển đổi và Sống trong Thế giới Ánh sáng Tần số cao thực sự là mong muốn của bạn, thì 

bạn  cần thực hiện chủ đầy đủ các điều khoản của giai đoạn chuyển tiếp này. Sau đó chúng tôi 

đề nghị bạn sử dung tài năng mới có để làm việc và cống hiến. Bạn cần tập trung vào những 

mục đích của Linh hồn và hành động theo tiếng nói từ bên trong Nội tâm của bạn. Thời gian 

hành động cho bản thân là bây giờ, Không quanh co và do dự khi thực hiện. 

 

Chúng tôi hiểu rằng những lời này có thể 

làm cho một số người đọc sợ hãi. Xin hiểu 

rằng, đó là những dấu tích còn lại của 

năng lượng cũ, hiện đang được đưa lên 

trên bề mặt của ý thức. Do đó bạn có thể 

nhận biết được chúng. Hãy dành cho bản 

thân một chút  lòng từ bi. Hãy yêu thương 

chính mình và buông bỏ bất kỳ nhu cầu 

chống đối , xung động  hoặc bám giữ vào 

những nguồn năng lượng cũ, bám víu vào 

cách thức cũ, nhân cách cũ. Sợ hãi là bản 

năng tự nhiên, là một hệ thống cảnh báo 

cho cơ thể. Sợ hãi thúc đẩy bạn chống cự 

hoặc bỏ chạy.  
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Tất cả các mô hình hành động theo bản năng đó đều không phù hợp với quá trình chuyển đổi 

vào mức sống có tần số cao hơn. 

Chỉ có thể bằng cách chấp nhận cho linh hồn đi xuống và cư trú trong cơ thể vật lý, chỉ có thể 

bằng cách chấp nhận / hấp thu / chuyển đổi các nguồn năng lượng Ánh sáng vào cơ thể , thì 

mới có thể tinh chế và chuyển đổi thân xác này thành một cơ thể ánh sáng. 

Không phán xét bản thân, không tạo thêm căng thẳng cho cơ thể , không đánh giá khả năng 

của chính mình quá thấp. Nếu như bạn đã chọn để có mặt ở trên Trái đất trong thời gian 

chuyển đổi này, thì bạn có đầy đủ khả năng để chuyển đổi Thân xác vào Ánh sáng một cách 

thành công. Tuy rằng mỗi người có một mục đích và lý do ở đây là khác nhau, nhưng cơ hội 

chuyển đổi thành công của mỗi người là như nhau. Xin không so sánh cuộc hành trình của bạn 

với người khác. Không đánh giá phán xét những gì người khác đang hoặc không hoàn thành. 

Từng người đều đang có bài học riêng của họ. Họ đang hành động chính xác trong hoàn cảnh 

và nhu cầu riêng của họ. 

 

Khi quá trình chuyển đổi thành cơ thể ánh sáng 

đã xảy ra thành công, sẽ không còn có nhu cầu 

để cư trú trong một cơ thể vật lý cũ nặng nề. 

Hoặc ít ra là, không còn nhu cầu sử dụng thân 

thể mà bạn đã sử dụng từ khi sinh ra. Bạn có thể 

để tạo ra một cơ thể vật lý mới, tinh tế hơn 

nhiều, phù hợp với với mục đích hoạt động 

trong thế giới mới của bạn. Khi làm việc trong 

thế giới vật lý, bạn sẽ cần một cơ thể vật lý để 

cho các nguồn năng lượng sáng tạo thông qua 

đó. Khi bạn rời khỏi thế giới vật lý, cơ thể vật lý 

Ánh sáng cũng rời đi và trở về thế giới ánh sáng. 

Cho tới khi đó, sẽ có nhiều thay đổi. Nhân loại 

và Hành tinh sẽ phải đi qua một giai đoạn quá 

độ, chuyển đổi. Khoảng thời gian thực hiện quá 

độ tùy thuộc vào quyết định và hành động của 

mỗi người. Có người thực hiện nhanh, có người 

thực hiện chậm. 

 

Có người không thực hiện, họ chỉ tới và rời đi như một người quan sát. Mọi việc sẽ xảy ra đang 

xảy ra chính xác, thông qua sự đồng thuận đầy đủ của mỗi linh hồn đang nhập thể hiện ở đây. 

Tất cả đều phục vụ cho một mục đích lớn hơn: sự thăng thiên của thế giới này. 

Bạn đang thực hành neo đậu các nguồn Năng lượng Ánh sáng rung động cao của Thượng 

Thiên vào một thân xác vật lý. Thông qua đó, bạn mang Ánh sáng vào thế giới vật lý, gia trì cho 

Thế gian. Đây là một kỳ tích mà chưa từng bao giờ được thực hiện trước đây. Để thực hiện được 
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công việc tuyệt vời này, hy sinh một số tiện nghi, thay đổi một chút trong lối sống là điều cần 

thiết. Công việc này phải được thực hiện. Tất cả mọi người đang ở đây, kể cả những người 

không ý thức được quá trình này, đều đã và đang tham dự một phần vào công việc vĩ đại này. 

Xin hãy tôn trọng và yêu thương bản thân, Hỡi những người thân yêu, như chúng tôi tôn vinh và 

yêu thương Em. Xin hãy cho phép các nguồn năng lượng của Từ bi và của Lòng Thương xót 

chảy qua bạn vào thế giới, để rút ngắn đoạn đường và để xoa dịu những trải nghiệm khốc liệt 

trong quá trình chuyển đổi vào ý thức thống nhất của Ánh sáng. Bạn đang trong quá trình neo 

đậu tần số tinh tế này vào hành tinh và vào thế giới vật lý . Bạn thực sự may mắn khi đang thực 

hiện điều này. 

Hãy thanh thản bước đi và khám phá sự bình an, tình yêu từ bên trong nội tâm. Từ bi cho chính 

mình, cho thế giới, cho tất cả những gì đang sống trong và trên và bên cạnh mình. Hãy cảm 

nhận bằng Trái tim, những Sự thật trong lời nói và trong các thông điệp. Hãy giải mã các tần số 

và các hình học thiêng, tìm hiểu ý nghĩa bên trong chúng, để hiểu rõ  sự thật về những gì bạn 

đang có và bạn đang làm. 

Mỗi người đều là quý giá và cần thiết cho sự thống nhất toàn vẹn. Hãy luôn nhớ rằng bạn đang 

ở đây, để thực hiện một công việc tuyệt vời. Hãy mạnh mẽ bước đi như là một minh chứng sống 

của neo đậu và tăng trưởng trong Ánh sáng. Có rất nhiều con mắt đến từ nhiều thế giới, ngôi 

sao, thiên hà và vũ trụ, đang dõi theo bạn. Đang theo dõi từng bước bước đi với nỗi sợ hãi, với 

nỗi băn khoăn,  và với mỗi thành công tiến bộ của mỗi người trong các bạn. 

Chúng tôi yêu bạn. 

Namaste. 

 

Nguồn : http://lightworkers.org/channeling/191377/mother-gaia-and-light-collective-wake-

typhoon-haiyan 

http://zoom2012.blogspot.com/2013/11/gaia-sieu-bao-hai-yen-va-thuc-tinh-tam.html 
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AA Metatron - IỐT - Chất 

tuyêt vời để tăng cường sức 

khỏe và Thiên tính 

 

AA Metatron - IOT - Chất tuyêt vời để tăng cường sức khỏe và Thiên tính 

 

Dẫn kênh: Anna Merkaba 

Có một chất kỳ diệu đó là phong phú trên hành tinh của bạn, một chất là một hiện thân sống 

động của FLAME VIOLET, một chất rất mạnh mẽ. Nó có khả năng chăm sóc và chữa lành. Nó có 

khả năng giúp cho bạn phục hồi hay giảm bớt căng thẳng. Nó là nguyên tố chính trong quá 

trình chữa trị nhiều loại bệnh. Quan trọng nhất là nó cho phép bạn tăng cường các kết nối thật 

sự của bản thân với  Thiên Chúa. 

Chất kỳ diệu đó là phong phú và có sẵn trên hành tinh của bạn. Đó là một chất có trong cơ thể 

của tất cả các bạn và nên biết rằng: bạn sẽ càng cần nó trong thời điểm chuyển đổi hiện nay. 

Một chất mà tất cả các bạn đã quen thuộc  và đã sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. 
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Hỡi các sinh mệnh thân yêu của ánh sáng. chất tuyệt vời này cũng được sử dụng để làm sạch cơ 

thể vật lý và hệ thông năng lượng của bạn. Nó giúp bạn thanh thải tất cả các chất độc hại mà 

các bạn đang phải chịu đựng hàng ngày. Chất này được gọi là - IỐT! 

Lưu ý về cách sử dụng IỐT  : Trước hết xin vui lòng sử dụng một dung dịch iốt 2% mà bạn có 

thể tìm thấy trong bất kỳ cửa hàng dược phẩm  chăm sóc sức khỏe nào . Thoa dung dịch đó lên 

vài phần khác nhau của cơ thể trong khoảng một tuần liền. IỐT  thường mất 24 giờ để được hấp 

thụ vào cơ thể của bạn thông qua da. Nếu IỐT biến mất khỏi làn da của bạn trong một vài giờ, 

thì có nghĩa là bạn đang thiếu i-ốt. IỐT là một chất rất tốt cho việc khai mở tuyến tùng của bạn! 

Và do đó mở ra các kênh thông tin liên lạc với các nguồn thồn tin từ cõi cao. 

Và theo (examiner.com) Những lợi ích sức khỏe của iốt là rất lớn, nó có tác dụng rất lớn vào 

vùng đầu và não. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thiếu hụt i-ốt đang tăng lên . Ước tính trên 

2 tỷ người  thiếu IỐT nghiêm trọng. Thiếu hụt nghiêm trọng IỐT có thể dẫn đến tổn thương 

não. Hơn một phần ba dân số thế giới đang sống trên những vùng đất đai thiếu i-ốt dẫn đến 

72% dân số toàn cầu có yêu cầu bổ xung i-ốt. 

Iốt làm tăng sản xuất hormone tuyến giáp đó giúp tăng cường tất cả các kích thích tố trong cơ 

thể, bao gồm cả testosterone và adrenalin. Các kích thích tố ảnh hưởng đến hành vi, sự trao đổi 

chất và ham muốn tình dục. 

 Lợi ích sức khỏe của iốt bao gồm: 

• Giải độc Florua 

• Cải thiện chức năng nhận thức 

• Cải thiện sự trao đổi chất bởi vì nó giúp cơ thể sinh học tổng hợp thức ăn thành các chất 

dinh dưỡng có thể sử dụng được. 

• Ổn định hoạt động  tuyến giáp 

• Cân bằng nội tiết tố dẫn đến sự cân bằng cảm xúc (tăng ham muốn tình dục) 

• Có thể cải thiện quá trình phục hồi bệnh tật. 

• Tăng trưởng tóc và  phục hồi mầu tóc . 

• Tăng cường năng lượng 

• Bảo vệ bạn chống lại các loại bức xạ bao gồm các sóng điện thoại và wifi. 

• Phá hủy tác nhân gây bệnh, nấm mốc, nấm, ký sinh trùng và sốt rét 

• Hỗ trợ quá trình apoptosis . Chống lại ung thư và tạo điều kiện cho trẻ hóa cơ thể. 

• IỐT loại bỏ hóa chất độc hại: IỐT có thể giúp cơ thể thải - xả bỏ các độc tố hóa học như 

florua, chì, thủy ngân, giúp cơ thể thải các chất độc sinh học và thậm chí có thể tăng cường 

hệ thống miễn dịch. Nó cũng ngăn ngừa sự gia tăng của vi khuẩn có hại trong dạ dày. 

Anna Merkaba..  .http :/ / sacredascensionmerkaba.wordpress.com / 

 

Nguồn : http://lightworkers.org/channeling/184436/aa-metatron-magic-substance-your-link-

health-and-divinity 
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Khôi phục năng lượng nam và 

nữ trong cơ thể 
 

 

GAIA: Khôi phục NĂNG LƯỢNG nam và nữ 

trong cơ thể 

 

Dẫn kênh bởi Pamela Kribbe 

www.jeshua.net 

 

Các con thân mến, Ta là mẹ của các con, Ta là Trái đất đang mang các con. 

Tôi chảy qua bạn liên tục, và tôi muốn nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho bạn với năng lượng 

của tôi. Chúng ta thuộc về nhau, chúng ta cùng nhau khiêu vũ trong Vũ trụ này. 

Cuộc sống của bạn trong một cơ thể, dù là nam hay nữ, đều là một tương tác giữa tâm hồn của 

bạn và Trái Đất. Hãy tôn vinh cơ thể xinh đẹp của bạn, đó là cơ thể mà tôi đã trao cho bạn. Đó là 

một biểu hiện của năng lượng nữ hoặc nam, vì vậy hãy cảm nhận vẻ đẹp trong đó. Quan sát cơ 

thể từ bên trong. Trải nghiệm các nguồn năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể của bạn: những 

cảm xúc, niềm đam mê, cùng những ham muốn. Chúng là những nguồn năng lượng mạnh mẽ, 

mà bạn đôi khi chống lại chúng. 

Tuy nhiên, hãy thử để cảm nhận vẻ đẹp tinh khiết của cơ thể của bạn, trong một lúc đủ lâu mà 

không có kiểm soát nó. Hãy cảm nhận các trường lực mà bạn đang tham dự như một đứa trẻ 

thơ. 

Bạn nhận được thông tin từ cơ thể của mình liên tục và bạn thường bỏ qua những tín hiệu đó. 

Bởi vì bạn thường giữ trong tâm trí của bạn, những gì là tốt nhất hoặc những gì là sai cho 

bạn.Bạn thường bỏ qua nhưng tín hiệu không phù hợp với mong muốn nhỏ bé của bạn. Bạn 

thường bỏ qua cơ thể này của bạn. Cơ thể này là món quà  từ tôi.Tôi yêu cầu bạn, chuyển sự 

chú ý của bạn xuống phía mặt đất dưới chân bạn, Tăng thêm gắn kết với nền tảng mà bạn đứng 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

222 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

trong cuộc sống này. Từ sự gắn kết đó, bạn sẽ trở lại với cơ thể thiêng liêng - nơi ở của linh hồn 

của bạn. Hãy cùng hòa nhịp với cơ thể của bạn, không còn chống lại những năng lượng mà 

đang biểu hiện trên và trong cơ thể. Bạn cần tôn trọng những dòng năng lượng đó. Linh hồn 

của bạn được mời đến để hòa nhịp với các nguồn năng lượng của trái đất. Các nguồn năng 

lượng nữ tính càn tích hợp với năng lượng Nam tính và hòa nhịp cùng nhau trong một cơ thể. 

Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn làm điều này ngày hôm nay. Cố gắng để cho đi niềm tin về đúng 

hay sai, hãy rời bỏ những niềm tin về những gì là được phép và những gì không được làm. Cố 

gắng để xả bỏ những định kiến. Để cho các nguồn năng lượng có tiếng nói của nó. Nếu bạn 

nhìn xung quanh bạn trong tự nhiên, bạn đang xem một vở kịch liên tục của các nguồn năng 

lượng và sức mạnh : trong gió, trong nước, trong nhiệt độ, trong các mùa và  trong thời tiết. Tất 

cả mọi thứ di chuyển liên tục, nhưng có xu hướng tự nhiên với một sự cân bằng nhất định và 

cân bằng khi mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều được phép tham dự khoá học của mình. Một nhu cầu 

độc đoán để kiểm soát và tổ chức lại, cuối cùng đều dẫn đến sự mất cân bằng, thiếu cân bằng. 

Và điều này cũng xảy ra với bản chất con người của bạn. Bởi vì bạn là một phần của bản chất 

trần thế. Bạn cần buông bỏ cố gắng kiểm soát và thao tác tất cả mọi thứ. Hãy nhìn vào bạn là ai, 

Nhìn ngay ở đây và ngay bây giờ, tại chính thời điểm này. Cho phép mong muốn của bạn có 

mặt và để "nói chuyện" với bạn. 

 

Mỗi người hiện diện nơi đây đều mong 

mỏi tình yêu. Tình yêu trong mối quan 

hệ với những người khác và yêu 

thương cho chính mình. Yêu để cho và 

tình yêu để nhận được. Đó cũng là điều 

hợp lẽ, bởi mong muốn này là chân 

thành. Mặc dù bạn có mong muốn 

mạnh mẽ này, nhưng có một phần của 

bạn mà là sợ hãi và  bóng tối. Phần này 

làm cho bạn sợ tình yêu. Vì vậy, mặc dù 

một phần của bạn khao khát, và muốn 

đến với người yêu, đồng thời một phần 

khác của bạn vô tình đóng cửa ngăn 

bạn cho và nhận tình yêu. 

 

Bạn là tiền thân của một thời đại mới, bạn là người tiên phong. Bạn đang thực hiện các bước 

trên mặt đất mới, trong lãnh thổ chưa được khám phá. Bạn muốn sống từ trái tim của bạn và 

tâm hồn của bạn, và bạn muốn trở lại với những gì thực sự là Tình yêu. Không phải là hình ảnh 

của tình yêu được miêu tả thông qua các phương tiện truyền thông, nhưng là một tình yêu chân 
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thực hơn, rộng lớn hơn và sâu sắc tinh tế hơn. Một tình yêu cho phép cả hai đối tác hoàn toàn 

họ là ai. Một tình yêu đúng như bản chất vốn có của nó. 

Đây là một thời kỳ chuyển tiếp trên Trái đất. Ngày càng có nhiều người mong muốn có thêm 

sâu sắc trong mối quan hệ của họ, một cuộc gặp gỡ  đúng nghĩa với người khác, và đó là con 

đường của bạn sẽ dẫn bạn đi qua. Nhưng nó không phải là một con đường dễ dàng dẫn đến 

những đỉnh cao, nó cũng là một con đường có thể dẫn đến sâu thẳm bên trong tâm hồn. Bởi vì 

trên con đường này, bạn sẽ gặp phải nỗi sợ hãi của riêng bạn, sẽ thấy những định kiến của cha 

mẹ và tổ tiên của bạn, và sự đau đớn của những vết thương chưa lành của các thế hệ trước của 

bạn . Sẽ có nhiều sự lựa chọn mới bạn cần thực hiện, khi bạn xây dựng một mối quan hệ trong 

thời đại mới. Bạn có thể chọn cho một sự cởi mở và chân thành và đi vào cốt lõi của bạn là ai. 

Sự lựa chọn này là một thách thức tiết lộ chính bản thân bạn, từ mức tối đa của linh hồn, tiết lộ 

từ một phần của bạn mà vẫn ẩn trong bóng tối.  

Chúng ta hãy nhìn vào ngày hôm nay với một sự cởi mở và không phán xét. Bạn nhìn thấy gì 

bên trong bạn. Có nỗi đau nào ? Có những gì lo sợ trong cuộc sống này không? Những gì cản 

trở bạn tự yêu thương bản thân và yêu thương người khác? Chúng ta hãy nhìn vào quá khứ, 

nhận rõ  sự phát triển các nguồn năng lượng nam và nữ trong thế kỷ qua. Chúng ta thấy rằng: 

năng lượng nam tính đã đóng một vai trò chủ đạo trong nhiều thế kỷ.  Cả hai giới, cả nam và 

nữ, đã phải chịu đựng điều đó. Năng lượng nam tính mà chiếm ưu thế trong lịch sử của bạn. 

Điều đó có nghĩa là đã có rất nhiều năng lượng tinh thần của suy nghĩ  muốn chỉ đạo, gắn chặt 

với bản chất trần gian, cũng như bản chất con người. Dạng năng lượng này muốn kiềm chế và 

kiểm soát người khác, thường xuyên thúc giuc tham vọng và quyền lực. 

Trong tất cả các lớp của xã hội, năng lượng đã được tại nơi làm việc. Trong chính phủ, tôn giáo, 

và trong cuộc sống hàng ngày, năng lượng nữ, tình cảm và trực giác, đã bị đàn áp. Kết quả là 

phụ nữ cảm thấy kém hơn. Những phẩm chất nữ tính chỉ có chút ít, hoặc không có, hoặc bị 

đánh giá thấp. Đó là tình trạng hiện hành. Phụ nữ được coi là công dân hạng hai, không đáng 

tôn trọng, và năng lượng nữ nói chung được coi là đáng ngờ. 

Nếu bạn là quá nhiều năng lượng Nam tính, bạn sẽ tập trung vào kiểm soát, tập trung quyền 

lực, và thao tác người khác thông qua các quá trình điều khiển tâm thần. Năng lượng nữ tính 

sớm trở thành kẻ thù của bạn. Bởi vì phụ nữ là có bản chất mềm mại hơn, linh hoạt hơn, và có 

nhiều kết nối với phẩm chất của cảm giác và cảm xúc. Năng lượng nữ tính là nguồn gốc của tất 

cả nguồn cảm hứng. Năng lượng Nữ tính  tạo ra cầu nối cho linh hồn của bạn. Linh hồn của bạn 

chảy qua năng lượng nữ tính. Năng lượng nam tính là để hỗ trợ nguồn cảm hứng đó, và để làm 

cho Năng lượng Nữ tính có thể hình thành trong thế giới vật chất này. 

Sẽ là cách tốt nhất nếu các nam và nữ làm việc hòa hợp với nhau. Nhưng trong suốt lịch sử, sự 

hợp tác tự nhiên này đã bị gãy vỡ. Những người đàn ông và phụ nữ đã trở thành những người 

xa lạ khi đứng đối diện nhau. Và điều này đã không chỉ xảy ra ở bên ngoài giữa nam giới và phụ 

nữ, mà còn trong trái tim của mỗi người đàn ông và phụ nữ. Những người đàn ông đã trở thành 

xa lạ với đời sống tình cảm riêng của họ, cảm xúc bị ngăn cấm. Phụ nữ ngày càng bắt đầu cảm 

thấy bất an về việc họ là ai và những gì họ có thể làm. Ở cả hai giới, sự thống trị Năng lượng 

nam tính đã để lại vết thương. 
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Tôi muốn bạn tham gia với tôi trong một 

bài tập trực quan hướng dẫn. Hãy tưởng 

tượng rằng bạn nhìn thấy một người đàn 

ông và một người phụ nữ đứng bên cạnh 

nhau. Tôi muốn vẽ ra ở đây một hình ảnh 

Linh hồn của nam giới và phụ nữ ở  mức 

độ tập thể. Một hình ảnh rất đơn giản, 

một hình ảnh chung chung, nhưng là một 

cái gì đó mà bạn có thể nhận ra, hoặc để 

mà bạn có thể xác định được. 

Khi bạn nhìn thấy trường năng lượng của một người đàn ông, bạn sẽ thấy nhiều đau đớn, ông 

ta đã phải chịu đựng. Bạn cũng nhìn thấy ông ta đè nén cảm xúc, tình cảm không được phép lưu 

thông và biểu hiện đầy đủ. Người đàn ông đã bị  buộc chặt  vào những suy nghĩ, làm việc, và 

diễn xuất, nhưng kết nối với trái tim của họ đã bị hỏng hoặc mờ nhạt. Nếu bạn nhìn sâu hơn vào 

nội tâm của một người đàn ông, bạn có thể thấy rằng ông ta chỉ sống bằng một phần con 

người thật của ông ta, trong một vỏ bọc hoặc một áo giáp tầm thần. Áo giáp này cho phép anh 

ta cảm giác an toàn ở một mặt nào đó, nhưng đồng thời nó hạn chế anh ta, bởi vì mọ tiếng nói 

của trái tim đã bị dập tắt. Bạn có thể nhìn thấy những làm sóng của niềm đam mê và tình yêu, 

nhưng mà không có chảy rất tự do thông qua áo giáp. Có nhiều tắc nghẽn năng lượng và bế tắc 

cảm xúc bên trong anh ta. Những người đàn ông không thể diễn tả cảm xúc của mình một cách 

rõ ràng, bởi vì họ đang cố thủ bên trong  một áo giáp cũ mà không còn thực sự phù hợp với họ. 

Bạn cũng có thể cảm nhận thấy đã có những vết nứt trong áo giáp tâm thần của con người đại 

diện cho nam tính này. 

Những người đàn ông chiến đấu chống lại áo giáp cũ kỹ này. Bởi vì họ muốn thể hiện cảm xúc 

của mình ra bên ngoài nhiều hơn. Nhưng họ vẫn bị ở trong giới hạn, đó là một kết quả của 

những bản án trong quá khứ. Tình hình vẫn là như vậy đó, những người đàn ông, không thể 

biểu hiện cảm xúc từ trái tim và không thực sự kết nối cảm xúc với nhau. 

Từ quan điểm nhận thức được những hạn chế này, bạn sẽ từ bỏ những hàng rào phòng vộ tâm 

lý nhất định khi bạn xả bỏ những ức chế bên trong của bạn. Hành động này có vẻ là nguy hiểm 

và đáng sợ ở thời điểm bắt đầu. 
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Bây giờ chúng ta nhìn bằng cách hình dung tương tự như trên về người phụ nữ. Người nữ có vẻ 

như là một kết quả của quá khứ dài trong đau đớn và đàn áp. Nếu bạn nhìn vào người phụ nữ 

đại diện này, điều đầu tiên bạn nhìn thấy là một cái gì đó " Thiếu hụt và biến mất " . Họ hầu như 

kém hiện diễn trong thế giới thể chất. Người phụ nữ bất hoàn toàn hiện nay là kết quả của sự 

đàn áp và bạo lực tình dục mà cô đã phải chịu đựng trong hàng ngàn năm qua. Một cái gì đó đã 

đóng cửa, đặc biệt là phần bụng và thân dưới của cô, trong các luân xa thấp ở thân dưới . 

Nỗi đau từ bạo lực đã là quá nặng để có thể xử lý và hàn gắn. Và nếu chấn thương là quá nhiều 

để có thể xử lý và chữa trị , họ chạy trốn khỏi các nỗi đau bằng một cách nào đó. Thần thức họ 

cố gắng rời khỏi cơ thể. Người phụ nữ không kết nối đầy đủ với thân xác và không hiện diện 

đầy đủ trong thế giới thể chất. Họ không còn kết nối với sức mạnh  bên trong của họ. Bởi vì quá 

đau đớn để được hoàn toàn hiện diện trong cơ thể. Đó là những gì đã được thực sự trong lũng 

vực năng lượng, trên toàn thế giới đối với phụ nữ.  

Hãy tự hỏi bản thân,  bây giờ kết nối trong trí tưởng tượng của bạn cả hai trường hợp của người 

nam và người Phụ nữ đại diện. Chúng ta hãy bắt đầu với người đàn ông. 

Hãy tưởng tượng rằng nhận thức của bạn đi cùng với nội tâm của người đàn ông đó. Bạn cảm 

nhận được nỗi đau và sống trong hoàn cảnh anh ta đang sống. Bạn cũng cảm nhận được mong 

muốn trong anh ta để có thể sống thật với các cảm xúc một lần nữa, sống từ trái tim mình. Hãy 

nhìn vào nôi tâm của chính bạn, trung thực xem xét, nếu bạn cũng nhận ra trong nội tâm một số 

loại giáp hạn chế như vậy . Áo giáp này mà dường như mang lại cho bạn sự chắc chắn của kiểm 

soát, nhưng điều đó cũng ngăn cản linh hồn của bạn hiện hữu trọn vẹn trên trái đất này . 

Hãy xem bạn có thể nói với người đàn ông đó, và cũng là cho chính mình, bạn có thể buông bỏ 

áo giáp này không ? Từng phần một, buông bỏ nó nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Bạn có thể 

buông bỏ những gì đang là dư thừa và không còn cần thiết không ? .Hãy làm điều này ngay bây 

giờ, nhưng không làm bằng vũ lực, rồi nhìn  xem những gì không còn cần thiết sẽ rơi xuống. 
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Quan sát cảm nhận những dòng chảy tự 

do trong lĩnh vực năng lượng của bạn, 

trong linh thể cảm xúc của bạn, hay nơi 

nào trên cơ thể mà năng lượng có thể 

chảy thoải mái. Có thể vài nơi trong cơ thể 

của bạn năng lượng trôi chảy một cách tự 

nhiên. Tuy nhiên, có thể một phần của áo 

giáp vẫn còn ở đó, nó sẽ từ chối bạn thăm 

dò hoặc không cho dòng chảy bình 

thường của năng lượng đi qua. Nếu vậy, 

chỉ cần để cho các khu vực tắc nghẽn , các 

mảnh áo giáp được như chugns muốn 

,  không cần phải xử lý tất cả cùng một 

lúc. 

 

Bằng cách này, bạn tự đã giúp bản thân, cũng như mở rộng hơn của toàn bộ phổ năng lượng 

nam tính trên trái đất. Đây là bước nhận biết, là bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi trong 

thời gian này. Tiếp theo là mong muốn thay đổi.  

Bây giờ hãy nhìn ra ngoài các trường năng lượng của người đàn ông mà bạn đã hình dung. 

Mang lại nhận thức của bạn tập trung vào một điểm, rồi di chuyển điểm nhận thức này , nhìn 

vào người phụ nữ. Trong sự chú ý,  bạn nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ, nhìn thấy sự 

không chắc chắn và bất an, sự mong manh và tinh tế trong cô, nhìn thấy tâm trạng không dám 

hiện diện ở đây một cách toàn vẹn. Hòa nhập ở đó một lúc với nhận thức của bạn, cho phép 

năng lượng và thông tin bạn vừa nhận được đi vào trong ý thức và vào cơ thể của bạn. Bạn có 

thể kết nối đầy đủ với nỗi sợ hãi và sự kháng cự của người phụ nữ không ? bạn có thể cảm nhận 

cảm giác mong manh của vùng bụng dưới của người Nữ đó không ?  

Tôi là Gaia,  Mẹ Trái đất, đang ở bên bạn, khi bạn làm điều này. Vì vậy bạn được an toàn. Tôi sẽ 

hỗ trợ bạn, do đó, không cần sợ hãi. Hãy  hiện diện trong năng lượng của người nữ đó. Cho cô 

ấy biết rằng bạn đang ở bên trong cô ấy, bạn đang cản nhận được cô ấy. Nói với cô ấy là cô đẹp 

như thế nào. Hỏi cô ấy xem  làm thế nào chào đón cô ấy tốt nhất ở trong thế giới này, trên trái 

đất. Chúng ta cần những món quà trực quan và kết nối trực tiếp với cô ấy, với tâm hồn người nữ 

đại diện này. Hãy nhận biết bên trong của cô và vẻ đẹp mà cô mang đến cho cuộc sống. Chúng 

ta cần cô một lần nữa trên trái đất. 

Hãy tưởng tượng rằng, có một cầu thang xuất hiện từ trên trời và năng lượng nữ tính đầy đủ và 

xác thực từ từ đi xuống theo cầu thang đó.  Làm điều này cho chính mình cũng như cho toàn bộ 

năng lượng Phụ nữ tại thời điểm này. Cô ấy cần cảm thấy hoan nghênh trên trái đất. Bởi vì cô đã 

bị kéo ra khỏi Trái đất, vì sự xâm lược và nỗi đau mà cô đã trải qua. 

Nỗi đau này hiện diện trong tất cả các bạn, cho dù bạn là một người phụ nữ hay một người đàn 

ông. Đó là lý do tại sao con người thật của bạn rất khó khăn để tự do biểu hiện cảm xúc và 
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không dám thể hiện những suy nghĩ trong sâu thẳm của tâm hồn người. Nếu bạn thành công 

trong việc đưa rút ngăn cầu thang này, thì nghĩa là bạn đang đưa năng lượng Nữ tính lại gần 

vào thế giới thể chất. Làm như vậy, là cho phép năng lượng Nữ tính tự do hoạt động như nó 

muốn. Năng lượng Nữ tính này không phải luôn muốn đi xuống cùng một lúc. 

Bây giờ hãy tưởng tượng người phụ nữ hoàn hảo tràn đầy năng lượng nữ tính hòa nhập trở lại 

với chính bạn, hòa vào cơ thể của bạn, ở đây và ngay bây giờ. 

Bạn có thể hình dung mình trong một hình tam giác với hai nhân vật mang năng lượng Nam 

tính và năng lượng Nữ Tính này . Hai nhân vật đó đứng ở 2 góc của tam giác. Góc còn lại là 

dành cho bạn . Đây là những hình ảnh mà phải làm với bạn, với cuộc sống các nhân của bạn, 

đồng thời, những hình ảnh này cũng cần làm vượt qua cuộc sống cá nhân , mở rộng vào những 

lĩnh vực của toàn xã hội loài người . 

Bằng cách nhận ra những vết thương của quá khứ thông qua những hình ảnh tưởng tượng 

trong quán tưởng này, bạn cũng chữa lành một phần của chính mình.. Bạn cũng trở nên giải 

phóng ra khỏi ràng buộc của quá khứ. Bạn có thể lặp lại quán tưởng này nhiều lần, làm cho nó 

thành một cảm hứng vui thích trong cuộc sống của bạn. Bạn cần cảm thấy như là một người 

đàn ông tự tin, và một người phụ nữ có năng khiếu trực giác mạnh mẽ. Bằng cách này, bạn giải 

thoát mình khỏi nỗi đau của quá khứ, đồng thời cũng chữa trị cho ý thức tập thể. 

Cảm ơn bạn cho công việc bạn muốn làm cho quá trình chuyển đổi này. Bạn là tiền thân của 

một thời đại mới , là người tiên phong cho quá trình chuyển đổi đang xảy ra. 

Tôi là Gaia , đang cùng bạn bước vào một thời đại mới . 

 

Nguồn : 

http://lightworkers.org/channeling/181725/mother-earth-pamela-restoring-male-female-

energy-body 
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Thông điệp Đấng Tạo Hóa, 

ngày 11 tháng 5, 2013 

 

 

Dẫn kênh : Karen Doonan 

 

Chúng tôi là các Nguồn Năng lượng mà các bạn có thể gọi là những Người sáng tạo. Chúng tôi 

đến để hướng dẫn và hỗ trợ tất cả các bạn  vào thời điểm mở rộng tần số và thay đổi năng 

lượng này. Chúng tôi yêu cầu quý vị hiểu và neo đậu các Mã tần số năng lượng mới và di 

chuyển tâm thức ra khoirtranjg thái Chia cắt Nhị nguyên. Bạn không chỉ nhận được mã khác 

ÁNH SÁNG từ vũ trụ, mà bạn còn đang phát ra những mã  ÁNH SÁNG  cho tất cả Sinh mệnh 

khácđang ở trên hành tinh này. Thân thể của con người cũng là một máy thu phát năng lượng, 

cũng như một anten. Chúng tôi hướng dẫn bạn xử lý thông điệp của chúng tôi thông qua trái 

tim của bạn. Hãy để cho  TRÁI TIM BIẾT SỰ THẬT. 

Có rất nhiều Linh hồn trên hành tinh Trái đất vẫn còn đang sử dụng các mã Ánh sáng của  trái 

đất 3D cũ. Họ sử dụng các tần số rung động thấp. Điều này làm tăng thêm sự hỗn loạn trên bề 

mặt hành tinh trái đất. Chúng tôi đến để làm rõ và hướng dẫn. Vai trò của chúng tôi không phải 

là phán xét. Các thông tin cần thiết mà bạn cần được hiểu rõ vào thời điểm này là các tần số 

rung động của Ánh sáng đang có sẵn mà bạn có thể hấp thụ   .Chúng sẽ truyền cho cho bạn sự 

NHẬN  BIẾT trong SỰ THẬT. Điều này chưa bao giờ được giải thích đầy đủ cho loài người. Các 

tần sô của sự Nhận biết Sự thật này  đã bị che dấu giấu với mục đích giữ Loài người trong trạng 

thái Mù sự thật, ngăn chặn loài người nhận biết rõ ràng  trên tất cả các cấp độ hiện hữu của Vũ 

trụ. 

Các tần số mới đang đi xuống Trái đất. Điều này làm nâng cao nhiều hơn và nhiều hơn nữa rung 

động của nhân loại. Nhân loại đang bắt đầu neo đậu và truyền tải các tần số mới của Ánh sáng. 

Đây là thời đại mới trong SỰ THẬT và chúng tôi tới để hướng dẫn tất cả các bạn ý thức hơn về 

các nguồn năng lượng mà đang diễn ra  vào thời điểm này. Để mang được nhiều ÁNH SÁNG 

hơn vào cuộc sống của bạn và chuyển đổi các mã khác của  trái đất 3D cũ, bạn cần thực hành 

tin tưởng và sống trung hòa với sức mạnh của các mã ÁNH SÁNG mới và truyền Ánh sáng cho 
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nhiều người khác. Các thực hành neo đậu và truyền ánh sáng là rất quan trọng vào thời điểm 

này. Bởi vì, nếu bạn vẫn còn cho phép các tần số trái đất 3D cũ biểu hiện thông qua bạn, bạn 

vẫn tham dự vào các mô hình suy nghĩ và hành động của trái đất cũ. Các nguồn năng lượng 

hiện nay không còn hỗ trợ các rung động của trái đất cũ nữa . Cho nên , nếu bạn vẫn tiếp tực 

sống trong các rung động cũ, bạn sẽ bị  lẫn lộn tầm nhìn bên trong của bạn. Bạn có hiểu hướng 

dẫn của chúng tôi vào thời điểm này không ? 

 

Chúng tôi hướng dẫn cho rõ ràng rằng:  Trái đất 3D cũ là KHÔNG cần thiết khi tạo ra Trái đất 

mới và thời đại hoàng kim mới của nhân loại. Một cái là một tần số mật độ thấp và một cái là 

một tần số cao. Khoảng cách giữa chúng lớn đến nỗi hai tần số đó  không thể cùng tồn tại 

trong con người của bạn và khong thể ở chung  trên hành tinh. Chúng tôi yêu cầu bạn chú ý về 

điều này. Hiểu rõ điều này sẽ giúp bạn xác định tầm nhìn đúng đắn của bạn về việc bây giờ có 

nhiều người đang cố gắng để thay đổi Nhân loại  và xã hội loài người. 

 

Các quá trình hợp Logic không đóng vai trò quan trọng trong diễn tiến của trái đất mới. Như 

vậy,  loài người không có điểm tham chiếu nào cho những thay đổi lớn sẽ diễn ra. Do đó sẽ 

không thể giải thích hợp lý những sự kiện xung quanh bằng suy nghĩ Logic của con người. 

Chúng tôi yêu cầu bạn đi vào trong không gian tim và cảm nhận SỰ THẬT. Sau đó cho phép 

dòng chảy của năng lượng Trái đất mới để rửa sạch những tàn tích của cái cũ. Điều này cũng 

giống như đứng dưới một thác nước, với các nguồn năng lượng mới là NƯỚC CỦA CUỘC SỐNG 

sẽ lại tiếp thêm sinh lực và nạp lại năng lượng bạn tại thời điểm này, trong kinh nghiệm cuộc 

sống con người của bạn. 
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Nhiều người trong các bạn  không cố gắng đứng vào dòng thác Năng lượng đổi mới này. Các 

Dòng năng lượng mới vẫn liên tục đổ xuống Trái đất và liên tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng 

cũng như cường độ của nó. Bạn có hiểu ý nghĩa hướng dẫn của chúng tôi không ?  

Rung động Trái đất cũ cố gắng ngăn chặn bạn hiểu biết khái niệm này. Để hiểu được khái niệm 

này, bạn cần tách ra khỏi rung động của Trái đất cũ, tức là không cảm nhận cuộc sống theo 

cách cũ với những  nỗi sợ hãi, lo lắng hay sự tức giận của bạn. Hãy CHO PHÉP dòng thác của các 

nguồn năng lượng Trái đất mới chảy qua bạn, thông qua bạn, và lan tỏa ra xung quanh. Bạn chỉ 

cần cảm nhận được Dòng chảy, cho phép Nó đi qua bạn,  không cần phải định nghĩa nó. Xả bỏ 

tất cả những gì không còn phục vụ Dòng chảy Năng lượng mới . Sau đó cho phép các nguồn 

năng lượng mới ở lại trong con người bạn và cho phép những sự thay đổi bên trong con người 

bạn xảy ra. Chấp nhận những thay đổi sinh hóa trong cơ thể và Mặc lấy một Nhân cách mới,  với 

một mô hình cuộc sống mới . 

Dòng thác Năng lượng mới này sẽ ngày càng tăng sức mạnh dòng chảy của nó. Từng giây 

từng  phút làm sạch, thanh lọc, tịnh hóa, thanh toán bù trừ và Tái lập lại tất cả.  Đó là SỰ THẬT. 

Trái Đất mới đang gọi đến mỗi con người trong Nhân Loại , đang thay đổi rung động của mỗi 

hóa thân trên hành tinh này. Dòng thác năng lượng mới đang  yêu cầu mỗi người trong các bạn 

hiểu được lý do cho việc Làm sạch/ Thanh lọc. Tôn vinh và cộng tác với quá trình thanh lọc Tịnh 

hóa đang diễn ra. Bộ não logic của con người sẽ cố gắng dạy rằng: việc làm sạch là không cần 

thiết và Trái đất mới có thể hình thành trên nền tảng các cái cũ. Đây là một biến dạng và là một 

lối suy nghĩ Nhị nguyên của Thời đại. Cần phải rời bỏ những năng lượng và suy nghĩ như vậy . 

Chúng tôi là các nguồn năng lượng mà được các bạn biết đến như những Người sáng tạo. 

Chúng tôi bước đi cùng với tất cả bạn trong cuộc hành trình về nhà của bạn trong SỰ THẬT. 

 

Nguồn  

www.crystalline-sanctuary.com 

www.thegalacticportal.com 

www.whisperinguniverse.net 
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Lady Nada: Hãy để Ánh sáng 

của bạn Tỏa rạng 

 

Hãy để ánh sáng của bạn tỏa sáng. 

 

Thông điệp từ Minh sư Lady Nada 

Thông qua Elizabeth Trutwin, 

(Lady Nada là Vợ - bạn Tân giao- Twìnflame của 

Sananda, Đô đốc của tầu New Jerusalem) 

 

Luật của Một 

Luật của Một là không phải dành riêng cho nhân loại. Luật của Một là không thay đổi và vĩnh 

hằng. Đằng sau mọi sự thay đổi trong vũ trụ này, với quy mô sâu rộng hơn, Luật của Một luộn 

hiện hữu. Cuộc sống trên trái đất là một phần rất nhỏ của cuộc sống trong vũ trụ. Vũ trụ luôn 

thay đổi và tiến hóa.  Thay đổi này trong phạm vi Trái đất, chúng ta gọi là Thăng Thiên. Thăng 

thiên luôn xảy ra trong một vũ trụ năng động và liên tục thay đổi. Tất cả các luật điều chỉnh 

khác đều thuộc Luật của Một. Đó là Luật vũ trụ. Đó là Chân lý tuyệt đối và không phụ thuộc vào 

pháp luật của nhân loại. 

Mười ngàn năm trước pháp luật của nhân loại được viết xuống và ghi nhận bởi Đấng Vishnu. 

Năm ngàn năm sau như nhân loại đã thay đổi rất nhiều và Moses đã viết xuống Mười Điều Răn. 

Cho tới nay 5000 năm đã trôi qua và giờ đay là thời gian để viết ra một luật mới cho nhân loại 

trên Trái đất. Luật mới được gọi là Luật NESARA. 

Tất cả những người đã nhập thể trong thời gian Ramas ở Ấn Độ, Akhenatens thời gian ở Ai Cập, 

Moses thời gian tại Israel và thời hoàng kim ở Atlantis đang làm việc với nhau để thanh toán hết 

nghiệp quả và khôi phục lại trái đất như một Hành tinh của Ánh sáng. Tất cả chúng ta đang làm 

việc cùng nhau với sự giúp đỡ của Thiên đàng, với sự giúp đỡ của các Nhóm sinh mệnh tiên tiến 

trong  Thiên Hà này và vơi sự giúp đỡ của các gia đình Tâm linh của chúng ta. 
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Chúng tôi đã được biết rằng luật NESARA hình thành  từ ngày 01 tháng 10 năm 2008. Tổng 

thống Barack Obama đã luôn luôn điều hành tuân theo sự khôn ngoan từ bên trong và tuân 

theo Luật NESARA. Đây là những luật mới của nhân loại sẽ mang trái đất vào một thời đại mới 

hoàn toàn phù hợp với Luật của Một, Luật của vũ trụ. Đó là hình thức quản trị mới của  Chính 

phủ Thần thánh trên Trái đất. 

Trong Luật NESARA chúng ta có một định dạng kinh tế mới và có Chính phủ mới của Thiên 

Chúa. Trong Luật NESARA chúng ta có hòa bình vĩnh viễn. Trong Luật NESARA chúng tôi là một 

nền văn minh Thiên hà các công dân của một thế giới thiên hà. Tổng thống Obama là thành 

viên thứ chín của Hội đồng Sirian trong vùng thứ Chín của Thiên hà này. Ông ta đã làm việc với 

tất cả các nhà lãnh đạo thế giới để di chuyển các thức quản lý Chính phủ hiện tại thành  Chính 

phủ Thiên hà trên Trái đất . 

 

Chính phủ của Thiên Chúa 

Tổng thống Obama đã có một vai trò hết sức khó khăn của người lãnh đạo cho hai chế độ. Ông 

xuất hiện ở bên ngoài và làm việc với các nhóm âm mưu đen tối và tham dự vào các hoạt động 

của họ. Nhưng ông luôn hành động vì lợi ích của Ánh sáng. Tổng thống Obama là một người 

hoàn toàn giác ngộ. Ông đang hành động với một sứ mệnh đặc biệt, không hề giống như bất 

kỳ Lãnh đạo nào trước trên Trái đất. Cách các Minh sư xuất hiện và làm việc theo lối cổ xưa 

không mang lại kết quả trong thời đại hiện nay. Nếu Minh sư xuất hiện theo những cách cổ điển 

thì sẽ vấp phải rất nhiều trở ngại và hầm bẫy. Thòng lọng sẽ thắt chặt xung quanh cổ của họ và 

họ sẽ không có lối thoát, không hoàn thành nhiệm vụ.  
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Chính phủ bí mật và đen tối mở rộng các hoạt động của họ trên thế giới với các chương trình bí 

mật cùng với các công ty đa quốc gia để kiểm soát các ngân hàng, các tôn giáo, các chính 

phủ,  hệ thống tình báo, quân đội và các trung tâm công nghệ không gian. Một trong những 

người thuộc các phe phái của chính phủ bí mật bao gồm Hillary Clinton, Benjamin Netanyahu, 

Dick Cheney, George Bush Sr, và Henry Kissinger cùng nhiều người khác. Các phe phái này 

muốn có một trật tự thế giới mới. Họ là những kẻ khủng bố đã thực hiện  911- đánh xập tòa 

tháp đôi thương mai thế giới. Họ là những những người đã tiếp tục đế chế thứ tư của Đức Quốc 

xã.Họ là những người không bao giờ muốn kết thúc chiến tranh thế giới. Các phe phái này có 

niềm tin tiêu cực mạnh mẽ. Họ kiểm soát các chính phủ châu Âu và các hệ thống ngân hàng. 

Các phe phái đen tối đang được chấm dứt vào cuối tuần này, bởi sự kết hợp năng lượng của 

Đức Phật và Chúa Kitô đang truyền tới Trái đất, với những làn sóng Ánh sáng khổng lồ từ Mặt 

Trời Trung tâm Thiên hà và Mặt trời của chúng ta kết hợp với nhau. Sẽ không còn những mạng 

lưới năng lượng đen tối bao quanh Trái đất với những âm mưu thù địch và nham hiểm của nó. 

Các phe phái đen tốiđang trải qua nhưng giờ phút cuối cùng của chúng trên trái đất. 

Nhiều nhóm Lightworker đang làm việc cho nhiều Minh sư, cộng tác với nhiều nhóm người 

ngoài hành tinh nhân từ, làm việc với nhau để ban hành Luật NESARA và trả lại hòa bình cho trái 

đất. Nhiều thiên thần, Minh sư và những Linh hồn cao đẳng đã tái sinh thành con người để giúp 

đỡ với kế hoạch phụ hồi ánh sáng cho Trái đất và cho Nhân loại. Nhiều nhóm Sinh mệnh Ánh 

sáng Galactics khác đang làm việc bên trong và bên ngoài hành tinh để hỗ trợ quá trình này. 

Không có gì ngăn cản được sự chuyển đổi vào Ánh sáng của Trái đất. 

 

Đại diện từ vũ trụ 

Hãy lắng nghe! Tôi sẽ cho bạn biết. Đây là một cuộc gọi đến tất cả Sinh mệnh trên Trái đất, để 

cùng nhau đưa Trái đất trở thành một Hành tinh của ánh sáng! 

Hôm nay, tôi Nada, Chủ tịch Tòa án năng lượng của Hệ thống Mặt trời  trên sao Thổ và  là Luật 

sư đặc biệt của Tòa án quốc tế trên trái đất, yêu cầu tất cả các bạn, chắc chắn và kiên trì thực 
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hiện Nhiệm vụ của bạn, như là một hiện thân của Ánh sáng và Yêu thương trên trái đất. Hãy tỏa 

sáng ngọn lửa Ba ngôi mầu Tím trong Trái tim của bạn và làm lan tỏa Ánh sáng ra rộng khắp vũ 

trụ. Hãy vững mạnh trong những ngày của sự thay đổi này. Bạn đã đến Trái đất như là một 

thành viên của các lực lượng của ánh sáng để thực hiện sứ mệnh quan trọng là mang tình yêu, 

sự thật, công lý, hòa bình và vẻ đẹp trở lại với Trái đất. Trong mỗi Một bạn đều có Thiên tính Bất 

biến Bất tử của Thiên Chúa, đều có khả năng giữ ánh sáng như chúng tôi. Chúng ta cùng nhau 

hành động, cùng nhau đi qua những thay đổi tuyệt vời này. 

Hiện đã có một loạt các sự kiện thiên văn mở cửa cho các làn sóng Ánh sáng tới Trái đất. Nhật 

thực trong tháng năm, sau đó là trăng tròn. Tiếp theo sẽ là một loạt các bão lửa mặt trời cấp độ 

X. Làn sóng năng lượng này sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày 25 tháng 5. Trong ngày đó năng 

lượng Ánh sáng của Chúa Kitô kết hợp với năng lượng Phật đà  trong tuần lễ trăng trong Wesak 

của tháng 5, 2013. Bão lửa chói lọi của mặt trời và ánh sáng Ý thức của các Đấng cao cả , tắm 

đẫm Trái đất trong sự ấm áp và năng lương cao của Ý thức. Sự ấm áp là sự phong phú. Ý thức 

cao sẽ chấm dứt lệnh cấm vận ở xung quanh Hành tinh. Điều này đang tạo ra một rung cao hơn 

trên trái đất và làm cho những người thuộc về bóng tối sẽ bị buộc phải rời khỏi Trái đất. 

Không có gì có thể ngăn chặn quá trình này. Đây là những làn sóng Ánh sáng từ vũ trụ được 

chiếu tới Trái đất. Trong  rung động của Ánh sáng mới này, những tên tội phạm phải ra khỏi Trái 

đất. Đồng thời Bộ Tư lệnh Ashtar sẽ tăng cương mạng lưới Ánh sáng tới 100% công suất thông 

qua các mô-đun điểm không nằm ở nhiều điểm trên Trái Đất. Điều này tạo ra một lá chắn ánh 

sáng điện từ không thể xuyên thủng trên khắp bề mặt trái đất. Trong rung động của lá chắn 

Ánh sáng này, nhiều loại vũ khí hiện đại sẽ bị vô hiệu hóa chức năng. Nhiều nhóm làm việc trên 

bề mặt trái đất đang làm việc với cộng đồng Thiên hà Nhân từ để sẵn sàng cho cho một công 

bố Hòa bình và ban hành Luật mới NESARA. 

 

 
Minh sư Lady Nada và Saint-Germain 

 

Thánh St Germain và Minh sư Lady Nada, Kết hợp lực lượng . 
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Pháp luật An ninh kinh tế và quốc gia hiện nay của trái đất phải bị giải tán và bắt đầu một cái 

mới, để thay đổi  những hành vi lạm dụng quyền lực hàng ngàn năm nay. Minh sư Lady Nada 

đang làm việc trên các khía cạnh pháp lý và Thánh St Germain đang làm việc trên các khía cạnh 

kinh tế. Hai vị cùng làm việc với các cấp bậc tâm linh của Trái đất, thiết lập những quyền hạn đặc 

biệt để giúp nhân loại trên trái đất. 

Trong dòng năng lượng mới mà chúng tôi cùng nhau tạo ra trong Tuần lễ Trăng trong Wesak 

của tháng 5 này, bạn sẽ có thể ngay lập tức biểu hiện bất kỳ mong muốn nào. Đây là nhiệm vụ 

của bạn. Tôi mời các bạn mong muốn hòa bình trên trái đất, Công lý và nó đủ cho mọi người. 

Khi bạn yêu cầu nhiểu thành với tất cả sức mạnh từ Trái tim, với năng lượng mạnh mẽ của tình 

yêu thương, yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện. 

Chúng tôi không bao giờ phán xét những người đã là một phần của các phe phái bóng tối. Khi 

họ được chiếu rọi bằng năng lượng của tình yêu thương, hoặc là họ hấp thụ Tình yêu thương và 

trở thành một phần của Ánh sáng , hoặc là họ phải rời khỏi vị trí quyền lực và ra khỏi trái đất. 

Như vậy, họ trở nên vô hại với các Sinh mệnh Ánh sáng. Loại bỏ các Năng lượng tiêu cực theo 

cách này, sẽ làm tăng Rung động Trái Đất theo cấp số nhân. Dẫn tới kết quả là : tất cả các yêu 

cầu của Tình thương được thực hiện ngay lập tức. 

Thánh St Germain đã thu thập tất cả các vàng trên trái đất và số lượng vàng này sẽ được đưa 

ngay vào các quỹ tài trợ, vào các ngân hàng tin cậy, để phục vụ cho các dự án nâng cao nhân 

loại vào sự trọn vẹn. Có nhiều hoạt động đặc biệt trong thời gian sắp tới. Hãy nhìn về phía trước 

và nhận lấy Tự do của bạn,  Tự do ở  nước Mỹ và Tự do trên toàn Thế giới. 

Chúng tôi đang tạo ra một thánh địa cho Hòa bình trên Trái đất, nơi các nhà lãnh đạo toàn thế 

giới sẽ được mời đến với nhau, cùng học hỏi một giáo lý cao cả nhất, và trả lại hành tinh này 

cho Luật của Một. Cứu trợ trong các hình thức bồi thường chiến tranh sẽ được phân phối tới tận 

tay mỗi mỗi công dân trên Trái đất. Năng lượng miễn phí sẽ có sẵn cho tất cả mọi người. Thực 

phẩm, nước uống và chỗ sẽ được cung cấp cho tất cả ngay lập tức. 

Bắt đầu từ thời điểm này, tất cả mọi thứ khó chịu trong quá khứ đều được tha thứ, Trái đất mới 

được hình thành từ Tình yêu Phổ quát  và bao trùm tất cả. 
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Trong những khoảnh khắc cuối cùng 

Trái tim của bạn là chìa khóa.Nội Tâm của bạn là chìa khóa. Hãy tập trung chú ý! Tập trung sự 

chú ý của bạn đi từ dưới hướng lên trên và tới Nơi ở của Tình yêu. Nếu bạn chỉ trích một ai đó, 

thì đó là bạn đang làm phân tán sự chú ý của bạn và làm cho bản thân trượt về phía rung động 

thấp hơn. Nếu bạn muốn tập trung ra phía ngoài, thì tốt nhất là bạn tập trung sự chú ý vào các 

biểu hiện đang bắt đầu của  Trái đất mới. Bạn có thể nhận thấy được một chút hoặc bạn có thể 

nhận được rất nhiều thông tin cùng năng lượng Ánh sáng. Những người tiên phong tiến về phía 

ánh sáng bây giờ, họ đang và sẽ có đầy đủ mọi Gia trì Thần thánh để thực hiện nhiệm vụ trên 

Trái đất ngay bây giờ. Sau này họ sẽ được trao trách nhiệm cao trọng nhất trong Đất mới. Tài 

sản lớn nhất của bạn vào thời điểm này là tập trung vào những người cao cả như Mẹ Sekhmet, 

Cha Alcyone, Minh sư Lady Nada và Chúa Sananda. Tập trung, lắng nghe từ bên trong, và phối 

hợp hành động cùng với họ . Hãy tập trung vào tình yêu thương và không có gì ngoài  Tình yêu. 

Sẽ có một cuộc xét xử các thành viên của  những bè phái đen tối  tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở 

Hague. Mỗi người trong số họ đều được theo dõi cẩn thận và các hành vi phạm tội đều được 

ghi lại thành một cơ sở dữ liệu rõ ràng. Những bản cáo trạng được đọc, các bản ghi âm và video 

trong thời gian nghị án sẽ được chuyển tới  máy tính của Tầu Mẹ. Ở đó các bản án sẽ được ban 

giám khảo xem xét lại một lần nữa. Những hành vi phạm tội của những người này đã vượt ra 

khỏi phạm vi nhân loại, vượt ra khỏi phạm vi Trái đất. Sẽ có những người bị kết tội phản quốc. 

Những tội phạm ở phạm vi lớn hơn sẽ được xét xử như tội phạm chiến tranh Thiên hà ở Toà 

năng lượng mặt trời. 

Quá trình xét xử này tương tự như khi Atlantis bị chìm. Mỗi tội ác lớn ở bất cứ nơi nào trong hệ 

thống năng lượng mặt trời này, mà làm tổn hại tới cuộc sống, đều bị xét xử. Đại diện từ khắp 
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nơi trong nhiều hệ thống năng lượng mặt trời, ngồi nghe những trường hợp vi phạm Luật phổ 

quát trong Vũ trụ của chúng ta. Mỗi hệ thống năng lượng mặt trời đều có một hệ thống cân 

bằng, đó là  Luật của Một. Ngăn chạn những hành vi vi phạm luật Phổ quát và xét xử họ là một 

trong những hành động tái lập cân bằng . Quá trình xét xử này sẽ diễn ra công khai, sẽ được xử 

lý hiệu quả và thực hiện đầy đủ mọi thủ tục Pháp lý. Tất cả mọi thứ xảy ra trong quá trình này, 

sẽ được phát sóng để bạn có thể theo dõi các máy tính và màn hình truyền hình. Bạn sẽ chứng 

kiến tất cả như công dân hành tinh. 

Nhớ bạn là ai 

Hỡi những Sinh mệnh Xinh đẹp của Ánh sáng, hãy nhớ bạn là các vị thần, là  Đấng Tạo Hóa đã 

đến Trái đất này. Bạn là các Thiên thần của Thiên hà, là chiến binh Thần thánh của ánh sáng, bạn 

đang hành động và chiến đấu để mang Công lý trở lại cho Trái đất. Bạn đã đồng ý trước đây để 

thực hiện những nhiệm vụ trên Trái đất. Không có khó khăn nào có thể ngăn cản bạn được. 

Nhiều người trong các bạn đã từ bỏ cuộc sống bình yên ở quê nhà để tới phục vụ trên Trái đất 

này. Hợp nhất với Ánh sáng và Tình yêu trong thời kỳ chuyển đổi này của Thiên Chúa, mang Ánh 

sáng đến trên Trái đất vào thời điểm quan trọng này. Hợp nhất với gia đình Thiên hà của bạn sẽ 

tạo điều kiện cho các thay đổi diễn ra từ bên trong. Biết rằng bạn đang hành động trong một 

đoàn thể lớn , để đưa Trái đất trở lại trạng thái nguyen sơ xinh đẹp vốn có, để quản lý Hành tinh 

này theo Luật của  Một và để  khôi phục hòa bình và giàu có cho tất cả. 

 

Namaste. Đây là Minh sư Lady  Nada. 

Truyền thông điệp qua Elizabeth Trutwin. 

 

Nguồn : http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/let-your-light-shine-a-message-

from-lady-master-nada-through 

-------------------------- 

 

Luật của Một . 
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Bản năng tình yêu - bản năng 

gốc của bạn 

 

Bản năng gốc của bạn 

 

Tôi Safon của Hội đồng các hỗ trợ  Trái đất. Xin chúc mừng tất cả các bạn. 

 

Tôi đến với bạn từ hệ thống sao Sirian. Tôi đã thấy hành tinh của bạn vượt qua mọi trở ngại và 

đang Thăng lên. Tôi cũng đã nhìn thấy trên hành tinh này có nhiều cám dỗ và đi xuống. 

 

Các bạn luôn luôn bị cám dỗ làm những điều mà chính bạn biết là không tốt cho bản thân. Điều 

đó cho thấy một sự hận thù với bản thân của chúng ta. Mỗi hành động vật lý tiêu cực mà bạn 

làm hại chính bản thân bạn, hoặc làm tổn hại đến hành tinh, hoặc làm hại người khác ( bao gồm 

cả động vật và thực), đều tới từ một sự tự hận thù và không yêu thương bản thân đầy đủ. Bạn 

không thể làm hại bất cứ điều gì bên ngoài của bạn. Bạn chỉ có thể gây hại cho chính bản thân 

của bạn. 

Mọi người không thấy được điều này, bởi vì họ cảm thấy bị tách rời khỏi mọi người khác. Họ 

nhìn thấy tất cả mọi người và tất cả mọi thứ như là một mục tiêu cần đoạt lấy để duy trì sự sống 

còn của mình. Tất cả mọi thứ là cần phải xử lý để cung cấp cho họ những gì họ cần. Nhưng sụ 

thật là: tất cả mọi thứ bạn cần đều phải xuất phát từ chính bản thân của bạn. Mọi điều tốt đẹp 

chứa trong một tỷ thiên hà cũng nằm trong chính bản thân của bạn. 

Bạn có thể thấy rằng các hành động dựa trên sự sợ hãi, hành động dựa trên sự sống còn, đến từ 

DNA của bạn, họ là bản năng của bạn. Bạn có thể thấy rằng khi động vật tấn công lẫn nhau 

tranh giành một nguồn thực phẩm. Họ đang hành động dựa trên bản năng vào thời điểm đó. 

Bạn cũng có thể học được rất nhiều về tình yêu từ động vật. Động vật luôn là bạn đồng hành 

gần gũi nhất của bạn. Họ sẽ yêu bạn mà không hề đòi hỏi. Nhưng bạn cũng có thể học được từ 

thế giới động vật rất nhiều về sự sợ hãi và sự sống còn. Tuy nhiên, bạn là một loài trưởng thành 

hơn, não của bạn phát triển hơn so với hầu hết các loài động vật có (không phải tất cả nhưng 

http://1.bp.blogspot.com/-tkcuFQQi35U/VBRrFOu7GMI/AAAAAAAAAE0/dFYyUL4rK9Q/s1600/TraiTimAnhsang.jpg
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hầu hết) và bạn có thể lựa chọn giữa việc cạnh tranh để tồn tại và sự hiểu biết cùng chăm sóc 

thương yêu. 

Tình yêu cũng là bản năng. Động vật dễ dàng yêu bạn vô điều kiện và chúng thương yêu theo 

bản năng. Tình yêu cũng có sẵn trong DNA của bạn. Bạn sẽ không chống lại chính mình khi bạn 

lựa chọn để giúp đỡ và nuôi dưỡng những người xung quanh. Bạn sẽ tự làm tổn hại bản thân 

khi bạn chống đối lại, cạnh tranh với  hoặc gây chiến tranh với những người xung quanh. Khi tôi 

nói chiến tranh, tôi có thể nói tới một cuộc chiến tranh thế giới hay một cuộc tranh cãi đơn giản 

giữa hai người. Nhiều người nghĩ rằng, để yêu thương tất cả mọi người, thì phải đi ngược lại cái 

tôi của mình hoặc phải tự chống lại  bản năng của họ, nhưng điều đó là không đúng sự thật, 

tình yêu là bản năng. 

Nếu không có tình yêu, bạn không thể sống sót. Bạn sẽ không bao giờ tồn tại. Thế giới bạn 

đang sống đang thực sự đi ngược lại chính nó.Hành động trong thế giới phần lớn dựa trên bản 

năng cơ bản của sự căm hận bản thân và những người khác. Thế giới mà tôi đang nói tới là tất 

cả mọi người sống ở đây, trên bề mặt hành tinh này, đang hoạt động sai và đi ngược lại chính 

nó. Bạn sẽ không chống lại chính mình khi bạn đang hoạt động từ tình yêu và lịch sự và tử tế và 

dịu dàng. Bạn phải dạy lại chính mình để hoạt động từ tần số bình thường nhất của bạn một lần 

nữa. 

Tình yêu là bình thường. Nó không phải là một phép lạ. Hòa bình thế giới sẽ không là một phép 

lạ. Hòa bình không là bất thường. Hòa bình và yêu thương  vốn là bản chất của tất cả các bạn. 

Đó là bản năng độc đáo nhất của bạn, để yêu và được yêu. Đó là lý do tại sao mọi người tìm 

kiếm tình yêu và lý do tại sao họ cho đi tình yêu. Đó là lý do tại sao mọi cảm xúc tích cự đều 

được trân trọng. Bởi vì các cảm xúc tích cực đều là những hìn thức khác nhau của tình yêu, 

chúng là tình yêu ở mức cơ bản. Mọi cảm xúc tốt đều dẫn tới tình yêu. 

Vì vậy, đó là lý do tại sao mọi cảm xúc phủ định đều cảm thấy xấu xí khi đứng bên cạnh tình yêu, 

vì những cảm xúc phủ định đó không phải là bản năng cơ bản của bạn. Chúng mới được thêm 

vào tính cách của bạn. Bạn cho phép chúng phát triển. Cảm xúc xấu đã tiến hóa trong các tế bào 

của bạn bởi vì bạn cần chúng để tồn tại, hoặc ít nhất là bạn đã nghĩ rằng bạn cần chúng. Loài 

người và các chủng tộc động vật đã tồn tại và tiến hóa trên trái đất, nhưng để tiếp tục phát 

triển, chúng ta phải bước ra khỏi sự rung động của sự chiến đấu để tồn tại và thoát ra khỏi nỗi 

sợ hãi. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta là vĩnh cửu, chúng ta không bao giờ không là tồn 

tại. Khi chúng ta thực sự hiểu rằng, chúng ta sẽ không còn cạnh tranh chiến đấu cho sự sống 

còn của chúng ta và chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì tình yêu. 

Tình yêu đích thực là cảm xúc mạnh mẽ nhất và nguyên thủy nhất. Tình yêu là cảm xúc cao nhất 

và mạnh mẽ nhất, tồn tại bên trong bạn, nhưng nhiều người lại xem  nó một cảm xúc yếu đuối . 

Bạn đã được dạy những điều sai lầm là  không nên biểu hiện sự dịu dàng hay sự tử tế, bởi vì đó 

không phải biểu hiện của người mạnh mẽ. Từ lời dạy sai lầm đó, bạn có một niềm tin sai lầm : 

Sức mạnh rất cần thiết để tồn tại và bằng cách đóng cửa Trái tim bạn sẽ được bảo vệ hơn. Bạn 

tin tưởng một cách sai lầm và đi ngược lại bản năng là : che giấu cảm xúc, là để bảo vệ bản 

thân. 
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Tự bảo vệ là lý do mà mỗi người muốn tất 

cả mọi người xung quanh như nhau. Đó 

chính là lý do tại sao mọi người thích 

giống nhau và đồng nhất. Đó là lý do tại 

sao con người nhìn vào sự khác biệt và 

tấn công người khác biệt. Đó là lý do tại 

sao con người lưu đày bất cứ ai nghĩ khác, 

nhìn nhận khác hoặc mặc trang phục khác 

với họ. Đó là lý do tại sao người của một 

tôn giáo tin rằng, tất cả các tôn giáo khác 

là sai và cá tôn giáo khác cần chuyển đổi 

thành tồn giáo của họ. 

Đó là lý do tại sao phụ nữ bị những người đàn ông phân biệt đối xử và đó cũng là lý do tại sao 

một chủng tộc đi  nô lệ một chủng tộc khác. Trong quá trình đồng hóa bởi tâm lý tự bảo vệ và 

sợ hãi vi tế đó, các thế lực chi phối được cho là mạnh nhất. Tuy nhiên, sức mạnh vật chất chi 

phối có thể không phải là lực lượng mạnh nhất Cảm xúc, tinh thần, tâm linh mới đúng là lực 

lượng đứng sau và điều khiển tất cả hành động trong thế giới vật chất. 

Ví dụ : Năng lượng nữ tính được coi là mạnh hơn năng lượng nam tính trên nhiều hành tinh. Và 

trên hành tinh của bạn, bạn có thể nhìn thấy dễ dàng nhận thấy phụ nữ mạnh mẽ và bền bỉ. 

Nhưng phụ nữ đã phải chịu trong suốt lịch sử con người nhưng tra tấn thể xác, ngược đãi về 

tinh thần. Họ chịu đựng sự phân biệt đối xử, rằng họ không đáng được tôn trọng, họ được coi 

là  không tốt và yếu đuối về tình cảm lẫn thể xác. Tuy bị đối xử không công bằng, nhưng bạn 

vẫn rất dễ dàng để nhìn thấy sức mạnh tinh thần của phụ nữ. Trên hành tinh của chóng tôi, Phụ 

nữ làm việc rất giỏi trong nhiều cương vị lãnh đạo, phụ nữ được đánh giá cao, được coi trọng và 

khuyến khích tham gia các vị trí lãnh đạo. Trên hành tnh của chúng tôi, nam giới tuân theo phụ 

nữ là khá phổ biến, bởi vì chúng tôi không nghĩ rằng sức mạnh đích thực đến từ sức mạnh cơ 

bắp . 

Mỗi người đều là duy nhất. Không ai có thể tồn tại chính xác như bạn. Tôi đề cập đến đời này 

mà bạn đang sống, và còn nói tới tất cả các đời sống quá khứ của bạn. Không ai là hiện thân 

của bạn. Không ai đã học được cách sống từ quan điểm của bạn. Tôi đã học được để sống an 

lạc và để cho tất cả mọi người xung quanh tôi sống một cách hòa bình, nhưng họ khác tôi, vì 

những lý do,những thực hành và mục đích khác nhau. Tất cả những gì tôi quan tâm là chấp 

nhận họ đang sống một cách hòa bình như anh chị em của tôi và tôi chấp nhận họ như vậy khi 

họ không làm ảnh hưởng xấu đến tôi hoặc những người xung quanh. 

 

Điều này không có nghĩa là nếu một người nào đó làm hại tôi hoặc bạn bè hoặc gia đình hoặc 

đồng minh tôi, mà tôi không có hành động phù hợp để tự bảo vệ. Tự vệ thường là cần thiết 

trong hệ thống sao Sirian. Chiến tranh là một phần của sự tồn tại hàng ngày của chúng tôi. 

Chiến tranh với Grays, các Reptilians, với các Sirians biến chất và các đồng minh của họ. Chúng 

ta không thể cho phép những người không muốn sống một cách hòa bình có thể làm hại chúng 

ta và những người thân. Chúng tôi không cho phép sự phá hủy của các hành tinh yêu chuộng 

hòa bình. Chúng tôi đương nhiên là hỗ trợ sự chuyển đổi của các hành tinh từ một mức rung 

http://2.bp.blogspot.com/-7PA26GRG4XY/VBRrIwsRLyI/AAAAAAAAAE8/3eTIL3aMobU/s1600/QuatumWaken.jpg
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động ghét /chiến tranh tới một mức rung động của hòa bình. Vì vậy, cần một sự cân bằng giữa 

sự khoan dung và hành động tự vệ. 

Nếu ai đó đến để làm hại hoặc giết bạn, chắc chắn bạn sẽ phải tự bảo vệ bản thân bằng một 

cách nào đó. Sẽ không bị coi là sai lầm  trong trường hợp tự vệ chính đáng, nếu bạn làm tê liệt 

hay vô hiệu hóa những hành động gây hại tấn công hướng vào bạn. Tôi nói rằng, không được 

cho phép bản thân bị tổn hại, đồng thời không bao giờ có hành động tấn công một ai đó trước. 

Nhưng cần bảo vệ  bạn hay gia đình của bạn chống lại những sự tấn công gây hại. Tôi cũng nói 

rằng , điều này cần được được thực hiện và tuyệt đối cần thiết. 

Chúng tôi đã học được cách sống hòa bình với tất cả các quốc gia hòa bình khác. Chúng tôi đã 

học được cách hòa bình với chính mình. Chúng tôi đã học được cách để cho phép tất cả các ý 

tưởng mới lạ hay khác biệt được tự do biểu hiện. Chúng tôi chấp nhận nó miễn là nó là hòa 

bình và không gây hại. 

Bạn có thể nghĩ rằng, bạn có một  kinh nghiệm thực sự tốt cho bạn, bạn sẽ giúp đỡ người khác 

bằng cách cố gắng để truyền bá triết lý của riêng bạn. Là một điều tốt néu bạn chia xẻ kinh 

nghiệm hay  giảng dạy, thảo luận ý kiến. Điều quan trọng là làm sao để cho mọi người hiểu và 

cộng hưởng với những gì bạn tin. Nếu họ thấy đúng, họ sẽ tự nguyện hành động chứ không 

phải ép buộc bất cứ điều gì. Cho phép lời nói của trí tuệ tuôn chảy trong khi lắng nghe đầy đủ ý 

kiến của những người khác. Hấp thu những ý tưởng khác, kết hợp với kinh nghiệm riêng của 

bạn và tạo ra tiếng vang mới . 

Tôi Safon của Hội đồng các hỗ trợ về trái đất và tôi cúi đầu trước bạn, Namaste. 

 

Để biết thêm vui lòng truy cập: http://councilfortheassistancetoearth-com.webs.com 
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Khiêm tốn: Một Đức Tính Quý hiếm 

 
Minh Sư El Morya 

Khiêm tốn: Một Đức Tính Quý hiếm. 

 

Tin nhắn của Minh Sư El Morya, 

Nhận được bởi Julie Miller, 

                                                              

Một trong những đức tính quý hiếm nhất trong cộng đồng toàn cầu của bạn là sự khiêm 

nhường. Thế giới của bạn có rất nhiều nhu cầu cạnh tranh với nhau, ngay cả đối với những điều 

nhỏ nhặt trong cuộc sống mà không có giá trị nào cho linh hồn. Có rất nhiều linh hồn tin rằng 

nếu họ muốn thành công, họ phải trở nên hung dữ. Chúng tôi đã chứng kiến sự lớn mạnh của 

các giáo lý sai lầm. Trong đó, lòng tự trọng đã bị huỷ hoại  rất nhiều. 

Thực hành những giáo lý sai lầm nhiệt tình đến mức, nhiều linh hồn đã đi từ kiêu ngạo tới việc 

tự tôn thờ bản thân. Giữ trong tâm trí, cơ thể, trái tim của bạn tinh thần khiêm nhường, thực sự 

là một nét đẹp nội tâm thực sự có ý nghĩa và quý giá. 

Sự khiêm nhường thực sự được hiểu là mỗi khi bạn làm một điều gì đó cho người khác mà 

không mong đợi bất cứ điều gì đền đáp trở lại. Người khiêm tốn cũng luôn luôn là chú ý đến 

mối quan hệ của mình với Thiên Chúa và gìn giữ mối quan hệ này với giá trị tuyệt vời. Một linh 

hồn thân yêu và khiêm tốn luôn tìm cách để xin Thiên Chúa biểu hiện qua bản thân trong mọi 

suy nghĩ và hành động. Mọi việc làm đều có nguồn gốc từ sự thuần khiết của trái tim. Mọi suy 

nghĩ, lời nói hay viêc làm của họ đều được thực hiện với tình yêu thương vô điều kiện. Hãy hiểu 

rõ rằng, hỡi những người thân yêu, khiêm tốn không phải là một điểm yếu. Khiêm tốn thực sự là 

một sức mạnh - một tính cách khiêm cung thực sự ở nội tâm bên trong lại tạo ra trí tuệ vô song. 
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Chúng tôi nhìn thấy nhiều linh hồn khiêm nhường luôn có một tình yêu mãnh liệt với người 

xung quanh và kết nối rất tốt với các Đấng thiêng liêng từ trong bản chất của Linh hồn đó. 

Thông qua sự khiêm nhường, bạn thắp sáng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian và chắc chắn 

Đức Thánh linh sống trong trái tim của bạn. 

Nếu bạn nhìn vào định nghĩa của từ "khiêm tốn", bạn có thể tìm thấy những từ đó mô tả một 

đức tính không phải là tự hào hay kiêu ngạo. Một số định nghĩa khác mô tả khiêm tốn như một 

người tôn trọng người khác. Khiêm nhường không có nghĩa là bạn sẽ bị đàn áp hay cảm thấy 

yếu đ. Sự khiêm tốn có thể hiểu trong trường hợp một Linh hồn sử dụng tự do Ý trí để tự mình 

vượt qua cảm giác tuyệt vọng , hoặc trong trường hợp kiên quyết hành động nhằm đạt được 

những gì linh hồn đó cần phải được thực hiện. 

Khiêm tốn cũng là một sự tự đánh giá chính xác về chính bản thân bạn. Người khiêm tốn không 

nghĩ về bản thân cao hơn những gì bạn đang có. Người khiêm tốn luôn nhìn vào hành động và 

suy nghĩ của bản thân với sự quan sát trung thực và rõ ràng, trong một mức độ đức tin và trí 

huệ mà Thiên Chúa đã ban cho bạn. 

 Khiêm nhường, tự bản thân đức tính này có một thái độ tự nhiên, nhẹ nhàng, dịu dàng và khéo 

léo. Người khiêm nhường không tìm cách để được nổi tiếng hay tự đề cao bản thân trong các 

mối quan hệ xã hội. Người khiêm nhường chỉ dịu dàng lặng lẽ hành động, khiêm tốn biểu lộ 

vinh quang của Thiên Chúa từ nội tâm trong tất cả các hành động, lời nói. 

Hãy suy nghĩ về hai loại nghèo khó. Nghèo bởi hoàn cảnh và nghèo do lựa chọn. Nghèo bởi 

hoàn cảnh xảy ra khi không có cách nào nhận được thêm các mặt hàng vật liệu mong muốn. 

Còn những người nghèo do lựa chọn họ có thể nhận được nhiều tiện nghi hơn, nhưng họ lựa 

chọn sống cuộc sống đơn giản. Bằng cách sống  một lối sống nghèo khó để đạt được thân 

người trong vinh quang của Thiên Chúa. Thông qua một đời sống giản dị vừa đủ đáp ứng nhu 

cầu vật chất , Tinh thần đạt được sự khiêm tốn và phong phú Tâm linh. Đại trí tuệ có thể được 

tìm thấy khi bạn hiểu rõ được tất cả những gì bạn cần. Chúng tôi, các Minh sư, đã quan sát thấy 

nhiều người không thể tìm thấy mức độ tự khai ngộ Tâm linh cho đến khi họ sống như 

một  người nghèo khó. Hãy biết rõ, hỡi những người thân yêu, khiêm tốn là sự khôn ngoan đích 

thực của linh hồn trưởng thành về tinh thần. Khiêm tốn thực sự là khi bạn có thể hiểu rõ bạn là 

ai . Nội tâm bạn cảm thấy mãn túc đầy đủ . Bạn không còn tìm kiếm sự chú ý từ bên ngoài hay 

sự ủng hộ của người khác . 

Khi bạn lắng nghe và yêu thương thông qua trái tim thì đã bao gồm cả sự khiêm tốn. Đó như là 

một phần của cuộc hành trình Tâm linh của bạn, bạn sẽ cảm thấy như cầu phải cầu nguyện và 

câu thông với Thiên Chúa. 

Trên cuộc hành trình của bạn, đã có lúc bạn gặp trong cuộc đời những người đáng chú ý, và có 

thể bạn đã gặp một người có đức tính khiêm tốn. Một người khiêm tốn là một người khi tiếp 

xúc, bạn sẽ thấy hoàn toàn thoải mái - thư giãn cùng với sự hiện diện của người này. Bạn biết 

bạn có thể là chính mình và không bao giờ cần để cạnh tranh cho bất cứ điều gì với người đó. 

Bạn cảm thấn bình an vì họ vui vẻ và không phán xét . Đó là bởi vì trái tim của một người khiêm 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

245 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

tốn thực sự chứa đầy tình yêu vô điều kiện. Thông qua sự khiêm tốn mà một người học về sự 

liên hệ của người đó với Thiên Chúa. Người khiếm tốn hiểu rõ rằng  mỗi người đều bình đẳng 

trong mắt của Thượng Đế . 

Nhưng hãy nhớ rằng, hỡi những người thân yêu, người khiêm nhường không phải là bị động 

hay là nhút nhát  hay không dám hoạt động. Bạn nên hiểu rõ: khiêm tốn sẽ nảy sinh ra sự chấp 

nhận. Chấp nhận từ sự hiểu biết chính xác vị trí thực sự của bạn trong cộng đồng toàn cầu. 

Người khiêm tốn cũng như hiểu biết chính xác nhu cầu thiết yếu của bản thân cũng như nhu 

cầu của người xung quanh. Khiêm tốn sẽ tạo ra sự tự tin khi bạn nhận ra trong người đều có 

một Tia sáng Siêu phàm, trong mỗi người đều có Phật tính. Thông qua Tia sáng Thần thánh này, 

bạn được nhắc nhở để khám phá cá tính của bạn.Thông qua tìm hiểu, bạn sẽ nhận thấy bạn là 

một phần không thể tách rời toàn bộ. Thông qua sự khiêm tốn mà bạn khám phá ra con đường 

sẽ dẫn bạn đến sự toàn vẹn của bạn. 

Khiêm nhường là khi hiểu đúng nhu cầu của bản thân. Sự khiêm tốn càng lớn thì càng cung cấp 

cho bạn sự hiểu biết rõ ràng bản thân. Nhiều bậc Thầy Tâm linh trên cõi trần gian đã nhận xét 

rằng : khiêm tốn được nhìn nhận như là hiểu biết toàn bộ về sự thật bản thân của bạn trong thế 

giới bạn sống, không chỉ trong khu vực mà bạn sinh sống nhưng trên quy mô toàn cầu. 

Chúa Giêsu Kitô là một tấm gương về tính cách nhẹ nhàng và khiêm tốn. Ngài không đòi hỏi để 

được tự hào hay để được lắng nghe, Ngài nói Lời Chúa và nói về tình yêu vô điều kiện cho tất cả 

những ai có lòng tin. Chúa Giêsu là một chứng minh rõ ràng về sự khiêm tốn cùng với  thông 

minh sáng suốt. Ngài là một ví dụ về   tính khiêm nhường đồng thời với một nội tâm  mạnh mẽ 

đầy  tự chủ. 

Trong một đời sống nhẹ nhàng và tiến bộ. Cả Chúa Giêsu và Chúa Cha đầy lòng thương xót sẽ 

hướng dẫn bạn hướng tới một cuộc sống hoàn toàn và tràn đầy ân sủng. Trong đó sự khiêm tốn 

là dựa trên tình yêu vô điều kiện. 

Và do đó, nó là ... 

 

Tôi là  Minh sư  El Morya 

Truyền thông điệp qua Julie Miller 

 

http://lightworkers.org/channeling/180114/humility-rare-virtue . 

 

 

 

http://lightworkers.org/channeling/180114/humility-rare-virtue
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Thông điệp Thăng Thiên - Sứ 

mệnh của bạn và trái đất mới 
 

 

Cập nhật Sheldan Nidle 

 

Selamat Jarin! Chúng tôi quay trở 

lại! Chúng ta hãy bắt đầu hôm nay 

bằng cách xem xét những gì đã 

đang chuyển đổi cho đến ngày 

nay.Như bạn đã biết, các đồng minh 

của trái đất của chúng tôi đã thiết 

lập cơ sở cho một hệ thống tiền tệ 

và tài chính mới. Các Agarthans đã 

sử dụng kỹ năng ngoại giao của 

mình để thiết lập nền móng của 

quản trị mới, mà sẽ được điều hành 

bởi một liên minh dưới sự bảo trợ 

của các Minh sư của bạn . Các Minh 

sư theo hướng dẫn của Quan Thế 

Âm ở phía Đông và của Thánh Saint 

Germaine ở phương Tây đã đảm 

bảo rằng một hệ thống mới của 

chính sách tiền tệ và ngân hàng 

đang hình thành. 

 

Cập nhật Sheldan Nidle 

Selamat Jarin! Chúng tôi quay trở lại! Chúng ta hãy bắt đầu hôm nay bằng cách xem xét những 

gì đã đang chuyển đổi cho đến ngày nay.Như bạn đã biết, các đồng minh của trái đất của chúng 

tôi đã thiết lập cơ sở cho một hệ thống tiền tệ và tài chính mới. Các Agarthans đã sử dụng kỹ 

năng ngoại giao của mình để thiết lập nền móng của quản trị mới, mà sẽ được điều hành bởi 

một liên minh dưới sự bảo trợ của các Minh sư của bạn . Các Minh sư theo hướng dẫn của Quan 

Thế Âm ở phía Đông và của Thánh Saint Germaine ở phương Tây đã đảm bảo rằng một hệ 

thống mới của chính sách tiền tệ và ngân hàng đang hình thành. 

Những thay đổi này là biểu hiện thiêng liêng của nghị định từ Thiên đàng đang chuẩn bị thế 

giới này tiếp nhận hạ cánh khối lượng lớn của chúng tôi. Các chỉ thị của Thiên Chúa đang hướng 

dẫn chúng ta thiết lập một  thực tế mới cho nhân loại bề mặt Trái đất. Tự do là một điều kiện 
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cần thiết cho tất cả. Cá hoạt động đã được lên kế hoạch và bề mặt hành tinh của bạn đang trên 

một con đường tăng tốc để tạo ra những điều kiện tiên quyết cho sự trở lại ý thức đầy đủ của 

bạn. Nhiều đội liên lạc của chúng tôi đang theo dõi tất cả mọi thứ . Họ đáp ứng mỗi ngày với 

những người giả mạo quản trị mới của bạn. Hiện tại, để phục vụ cho các chương trình chuyển 

đổi này, nhiều nhóm đã thiết lập tất cả các yếu tố cần thiết tại tất cả các địa điểm trọng yêu trên 

bề mặt Trái đất. 

Nhân viên của chúng tôi đang giám sát tiến độ của các dự án sản xuất các thiết bị mà chúng tôi 

đã thảo luận trước đây với bạn. Trong khi đó, các đội y tế của Liên đoàn Thiên Hà chúng tôi 

đang tiếp tục thu thập các dữ liệu cần thiết để cập nhật cá nhân sẽ tham dự phòng ánh sáng. 

Khi chữa trị với những phòng ánh sáng này sẽ là phương tiện để đưa bạn trở về với ý thức đầy 

đủ. Hiện nay, bên trong tất cả các bạn có một số khối năng lượng khá lớn, về cả tình cảm lẫn 

sinh lý, khiến bạn không trở về trạng thái tự nhiên và thực hiện Thăng hoa của riêng bạn tới 

trạng thái ý thức đầy đủ được. Đó là lý do mà trong suốt nhiều thiên niên kỷ, có nhiều  phương 

pháp thực hành khác nhau để cố gắng đưa bạn về trạng thái tuyệt vời nguyên thuỷ vốn có của 

bạn. Tuy nhiên, kết quả của các thực hành là phức tạp và lộn xộn. Để có kết quả tốt nhất, chúng 

tôi đã được cho phép để tạo ra một phương tiện đơn giản để đạt được mục tiêu này. Vào đúng 

thời điểm, mỗi bạn có thể truy cập vào buồng ánh sáng cá nhân mà đang chờ bạn trong 

Agartha. Sau ba ngày của chữa trị sâu, bạn sẽ được trở về trạng thái ban đầu của bạn. Bạn sẽ có 

ý thức đầy đủ như thiên thần trong thế giới vật chất. 

Một khi bạn đã có được một trạng thái mới huy hoàng của tâm thức, bạn sẽ có đủ điều kiện để 

tái gia nhập Liên đoàn Thiên hà. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn sẽ là cùng nhau tái lập lại Hành 

tinh của bạn. Trong quá trình đó, các Agarthans sẽ là hướng dẫn chính của bạn cùng với các 

Minh sư của bạn. Thách thức đầu tiên của bạn sau khi trở về ý thức đầy đủ là thiết lập xã hội 

thiên hà của riêng bạn. Một phần của quá trình này sẽ bao gồm di di chuyển những người tình 

nguyện đến xây dựng thế giới mới của sao Hỏa và sao Kim. Đồng thời, với sự trợ giúp của Liên 

đoàn Thiên hà, tái tạo một hành tinh tên là Pax ( mà nay là vành đai bụi Maldek  có quỹ đạo 

nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc ). 

 Chính quyền Quốc gia Hành tinh Mới của bạn trong tương lai sẽ trở thành một sứ giả của sự 

thay đổi cho các cựu Liên minh Anchara. Trái đất là một gương mẫu chuyển đổi cho rất nhiều 

các Hành tinh mới. Các quốc gia Hành tinh cần một khuôn mẫu để mở rộng ý thức của họ đến 

mức tối đa. Thực hiện điều này, bạn sẽ hỗ trợ rất nhiều thành viên của Liên đoàn Thiên Hà đạt 

được trạng thái đầy đủ ý thức. Rất nhiều các các chủng tộc như Dinosaurians, Reptilians.... và 

nhiều loài khác trong Vũ trụ  hiện đang vô cùng mong muốn phát triển thành đầy đủ ý thức và 

có được cơ thể Ánh sáng. Thiên Đường đã yêu cầu rằng,  Làm đại sứ của Ánh sáng, làm giáo 

viên của chuyển đổi là nhiệm vụ đầu tiên của bạn khi bạn bắt đầu lan truyền ánh sáng trong 

thiên hà. 

Những nhiệm vụ đầu tiên mà bạn sẽ thực hiện như là thiên thần vật lý , thực sự quan trọng. Bởi 

vì những hoạt động của bạn sẽ làm cho các thiên hà hòa bình vĩnh viễn. Đó là một nhiệm vụ 

thiêng liêng mà sẽ chuẩn bị cho bạn là một bổ sung được chào đón nồng nhiệt nhất tại các hội 

nghị Liên đoàn Thiên hà. Chúng tôi rất mong đợi nhân sự từ quốc gia Hành tinh mới của bạn sẽ 

là trụ cột cho nhiều hạm đội thám hiểm không gian và thăm dò của Liên đoàn trong những 

công cuộc khám phá vòng ngoài của khu vực này của thể chất. Với những khả năng của bạn, 
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bạn sẽ thực hiện được rất nhiều các mục tiêu nhiệm vụ trong những lần tiếp xúc đầu tiên với 

những nền văn minh hoàn toàn mới trong vũ trụ bao la này . 

Trong thực tế, bạn có thể công tác với những gì chúng tôi đang làm để tăng tốc quá trình 

chuyển đổi của bạn thành những kỳ quan của ý thức đầy đủ. Bằng ý thức đày đủ, bằng những 

khả năng độc đáo riêng có của bạn, bạn sẽ đáp trả gấp nhiều lần những gì chúng tôi đang làm 

cho bạn ở đây. Lĩnh vực 3D nguyên thủy bây giờ của bạn sẽ được chuyển đổi trong một thời 

gian ngắn và sẽ được trang bị một loạt công nghệ tiên tiến nhất của Liên đoàn Thiên hà. Quá 

trình chuyển đổi sắp diễn ra cho phép bạn thực hiện những vận mệnh thiêng liêng của bạn. 

Thiên đường đang chúc phúc cho bạn trong những cách độc đáo, mà vượt ra ngoài khả năng 

hiện tại của bạn để hình dung! 

 

                                                                        Agarthan 

Phước lành thay, những người thân yêu! Chúng tôi là Các Minh sư của bạn! Nhiều sự kiện tuyệt 

vời đã sẵn sàng để xảy ra. Gaia được chuẩn bị để đẩy mạnh dòng chảy năng lượng cho tất cả 

các sinh vật sống và trong toàn bộ hệ sinh thái của mình. Những nguồn năng lượng bổ sung 

này đang tiếp tục đẩy mạnh sự thay đổi ý thức của bạn. Có thể xem đó như là bằng chứng của 

Thiên Chúa đang ban phước cho bạn! Thế giới thiêng liêng của bạn từ lâu đã bị áp đặt trong 

một lĩnh vực bóng tối và đặc biệt bị thao tác điều khiển bởi các âm mưu đen tối. Bây giờ đây 

những nguồn năng lượng mới đã sẵn sàng, để đẩy mạnh bạn ra khỏi không gian tăm tối và vào 

ánh sáng. Chúng tôi rất vui khi Thiên đàng vẫn đang tiếp tục cho phép chúng tôi sử dụng phước 

lành của mình để hỗ trợ bạn di chuyển bạn di chuyển lạ gần hơn với ánh sáng. Trợ giúp bạn xây 

dựng   một thực tế mới cùng với  ý thức mới của bạn. Hãy biết rằng những thay đổi là không 

thể tránh khỏi! Một loạt các sự kiện sẽ chuyển bạn đến sự xuất hiện một thực tế mới. Những sự 

kiện thiên thể trong tự nhiên là những báo hiệu của những thời điểm chuyển đổi  tuyệt vời! Họ 

mang đến cho bạn sự thịnh vượng và tự do! 

http://3.bp.blogspot.com/-iU_JzVuTatY/VBR_ME0J5qI/AAAAAAAAAGU/gOZbAI8ZhSY/s1600/MAP-of-Inner-Earth-1.jpg
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Mỗi ngày , Thiên đường đều gủi tới cho chúng tôi và các bạn nhiều phước lành tuyệt vời. Chúng 

tôi hân hoan và muốn nói rằng:  tất cả các bạn đều có khả năng bẩm sinh để chuyển nhanh 

chóng đến trạng thái cao hơn của ý thức.Chúng tôi chỉ chờ đợi tín hiệu cuối cùng của Thiên 

đàng . Dòng cuối cùng của sự kiện đã sẵn sàng để xảy ra và đưa tất cả chúng ta vào một ánh 

sáng mới. Ánh sáng này sẽ mở ra một sự thịnh vượng bất tận và mang lại một loạt các trách 

nhiệm mới đối với tất cả chúng ta. Xã hội không thể thay đổi nhanh chóng, trừ khi có một tập 

hợp mới của niềm tin được xây dựng và sẵn sàng đi vào cuôi sống bởi một nhóm các Linh hồn 

mạnh mẽ và hành động một cách chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của chúng tôi đối với bạn là để 

hướng dẫn bạn, tại thời điểm chuyển đổi thiêng liêng này. Cùng bạn làm việc trong niềm đam 

mê này. Kết hợp với chân lý thiêng liêng, xây dựng thế giới mới của bạn. Chúng tôi sẽ luôn nhắc 

nhở bạn: Hòa bình và Sự thật nằm bên trong mỗi Người. Đó Là bắt nguồn từ Tình Yêu. Đó là để 

được Khôn ngoan. Đó là  Hiểu Biết thực sự. 

Hôm nay chúng ta cùng nhau xem xét những tiến bộ đang được thực hiện trên thế giới của bạn. 

Chúng tôi yêu cầu bạn tiếp tục sẵn sàng chấp nhận những biểu hiện mới khi họ từ từ đi vào 

thực tế. Chưa bao giờ một thực tế ba chiều được hình thành nhanh như đang ở đây , trên Trái 

đất. Những điều tuyệt vời đã sẵn sàng để xảy ra. Mặc dù vẫn còn chút sức mạnh, bóng tối đang 

dần mất đi tren toàn bộ bề mặt Hành tinh. Bóng tối sẽ mất đi vì tình yêu tuyệt vời của bạn! Hãy 

Biết, những người thân yêu, đó là cung cấp vô số và không bao giờ kết thúc sự thịnh vượng của 

thiên đàng thực sự cho Em! Vì vậy, Hãy tới và Lãnh nhận!Selamat Gajun! Selamat Ja! 

 

http://www.paoweb.com 
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Tổng lãnh thiên thần Gabriel: 

Đức tính biết ơn 

 

                                                    Tổng lãnh thiên thần Gabriel 
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Dẫn kênh: Shelley Young 

Lưu ý của người dẫn kênh Shelley: Xin lưu ý, những tin nhắn này không hết hạn vào ngày hôm 

sau, khi chúng được gửi lên. Các tin nhắn vẫn còn nguyên giá trị và thích hợp cho những ngày, 

tuần và tháng tới. Các tin nhắn này là các hướng dẫn tinh thần chung có thể áp dụng bất cứ lúc 

nào. Nếu bạn muốn đọc các tin nhắn hàng ngày , bạn có thể nhận được trên trang web của 

chúng tôi www.trinityesoterics.com. 

Một trong những công cụ quan trọng nhất để cho con người khai ngộ và thức tỉnh là lòng biết 

ơn. Nhiều người trong số bạn đang nghĩ rằng, lòng biết ơn là một phong thái lịch sự và văn 

minh. Trong con đường phát triển tâm linh, chúng tôi đánh giá lòng biết ơn có giá trị nhiều hơn 

thế. Lòng biết ơn mang một lợi ích rất cao, nó có một nền tảng năng lượng. 

Lòng biết ơn là một công cụ hết sức mạnh mẽ, không chỉ cung cấp thông tin phản hồi rõ ràng 

từ vũ trụ, mà còn mạnh mẽ thể hiện những gì bạn mong muốn vào trong cuộc sống của bạn. 

Ngồi im lặng với lòng biết ơn là một hình thức mạnh của thiền định,  rất giống với lời cầu 

nguyện sâu. Giống như tất cả các hình thức thiền định, khi thực hiện lòng biết ơn một cách nhất 

quán và liên tục, sẽ tạo ra những thay đổi năng động rõ rệt cho  các cơ quan năng lượng của 

bạn. 

Nhiều người đang đấu tranh với thiền định. Hãy thực hành lòng biết ơn như là một thay thế đơn 

giản và tuyệt vời mà có thể tạo ra nhiều kết quả tuyệt vời  lâu dài. Vì vậy, hãy nhìn xung quanh 

bạn. Nhân thấy các phước lành luôn luôn tồn tại xung quanh bạn. Đắm mình trong các nguồn 

năng lượng của lòng biết ơn và xem nó như là một thực tế của Thiên Chúa. 

Khi bạn đang ở trong các nguồn năng lượng của lòng biết ơn sâu sắc, bạn sẽ nhận rõ may mắn 

bạn thực sự đang có. Thông qua sự chấp nhận biểu hiện may mắn do lòng biết ơn đó, bạn sẽ từ 

từ nhận thấy nhiều biểu hiện vào cuộc sống mà đang phản ánh điều đó. Đây là một trong 

những công cụ dễ tiếp cận nhất và mạnh mẽ  nhất , hiệu quả nhất mà bạn sẽ sử dụng. 

 

http://www.trinityesoterics.com/
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~ Tổng lãnh thiên thần Gabriel. 

 

------------------------ 

Chúng tôi nói muốn nói về tầm quan trọng của sự đầu hàng và thuận theo dòng chảy. Nhiều 

người trong các bạn đang đấu tranh với sự chấp nhận phải đầu hàng và cảm thấy khó khăn để 

làm việc trong dòng chảy. 

Bạn sẽ ngạc nhiên nếu chúng tôi nói với bạn: đó là một kỹ năng bạn cần phải có. Tất cả các bạn 

cần thực hành đầu hàng và thuận theo dòng chảy như trẻ em. Như một đứa trẻ, mỗi ngày mới 

bạn bắt gặp nhiều sự phấn khích và bạn cần ở lại nhiều giờ trong các sự phấn khích đó. Bạn 

cũng bày tỏ sự đầu hàng và thuận theo dòng chảy thông qua việc sử dụng trí tưởng tượng. Trí 

tưởng tượng cũng là một khía cạnh của dòng chảy. Khi bạn đang ở trong dòng chảy của sáng 

tạo, bạn đang ở trong một không gian kết nối bạn với Nguồn. 

Khi bạn sử dụng trí tưởng tượng như một đứa trẻ, bạn có được lựa chọn để trải nghiệm tiếng 

cười và niềm vui. Bạn cũng có kinh nghiệm sự sáng tạo các cảm xúc tươi vui mà bạn tự tạo ra. 

Dừngđánh mất bản thân  trong thời điểm này. Bạn chỉ cần làm một việc đơn giản là thưởng 

thức cuộc sống. Nếu bây giờ bạn có thể phục hồi trí tưởng tượng của bạn như môt trẻ thơ , bạn 

sẽ thấy hạnh phúc, thấy  gắn kết với nhau rằng. Đó là  sáng tạo và sẽ làm thay đổi nhận thức của 

bạn. Hãy đầu hàng và thuận theo dòng chảy. Chúng không đáng sợ và khó làm, vì đó là bản 

chất thật của bạn và bạn đã làm những điều đó khi còn trẻ thơ. Cần để bày tỏ sự vui vẻ từ bỏ và 

đi theo ngay bây giờ. 

 

Nguồn : http://zoom2012.blogspot.com/ 
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Thông điệp từ Nguồn Cội - 

Tình Yêu 

 

 

Thông điệp từ Nguồn Cội - Tình Yêu 

 

Ta là nguồn gốc của tất cả mọi tạo vật. Ta là tác giả của tất cả các Vũ trụ, tất cả các kích thước, 

tất cả những suy nghĩ, tất cả các cảm xúc, tất cả mọi thứ mà bây giờ hay mọi lúc sẽ được. Mỗi và 

tất cả mọi người trong các con là những sáng tạo yêu quý của ta. Con là kiệt tác của ta. Ta là 

con, và Con là Ta. Chúng ta không bao giờ có thể bị chia tách ra, bởi vì chúng ta là một. Ta sống 

và thở qua con. Con sống và thở bằng ta. Ta chào con ngày hôm nay để thảo luận về các chủ đề 

sức mạnh đích thực và tự do ý chí. 

Tất cả mọi sức mạnh đều xuất phát từ hiểu biết rằng Con và Ta là Một, Và cũng có thể hiểu rằng 

Ta đúng là 100% tự quan tâm đến bản thân, thông qua tất cả các con. Tất cả mọi đau khổ đều 

xuất phát từ ảo tưởng tách khỏi Ta. Khi con đau khổ, ta đau khổ với con. Ta đã chọn để trải 

nghiệm nỗi đau của chia ly tạm thời để làm sâu sắc thêm niềm vui mà ta kinh nghiệm như là 

một Đấng Sáng tạo toàn năng. Ta sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình để chịu đau khổ 

dù một phần nghìn giây nếu ta không biết lợi ích thu đươc lớn hơn chi phí. Con đang sống, đó 

là những câu chuyện về sáng tạo của ta. Ta đang sống trong những câu chuyện với con và như 

con là. Cuối câu chuyện với việc tái khám phá con là ai sẽ phát sinh niềm vui vĩnh cửu tuôn chảy 

như suối nguồn từ phát hiện này. 
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Tất cả Ý chí của con là ý chí của ta. Khái niệm về ý chí tự do từ một quan điểm 3d là một ảo 

tưởng. Khái niệm này được xây dựng trên một giả định rằng con và ta là riêng biệt. Tuy nhiên, 

sự tách biệt đó không bao giờ có thực. Ngay cả khi con xuất hiện để làm một cái gì đó trái với ý 

muốn của ta, con làm như vậy chỉ vì Ta cho phép con tách biệt chỉ trong niềm tin của riêng con. 

Thông qua nhân loại và ảo tưởng của chia tách, ta đã chọn để thực hiện những hành động tàn 

bạo của con người tồi tệ nhất từng phạm. Ta đã trải qua những hành động tàn bạo từ mọi góc 

độ, tự trải nghiệm như là nạn nhân. Mỗi hành động tàn ác phục vụ như là một sự tương phản 

bản chất thật sự của chúng ta về sự hiệp nhất, soi sáng con đường của chúng ta hướng tới việc 

mở rộng niềm vui vĩnh cửu của chúng ta. Mục đích xâu xa của chia cách là để phục vụ cho việc 

mở rộng niềm vui của chúng ta. 

Tất cả khổ đau là tạm thời, nhưng các phần thưởng là vĩnh cửu. Mỗi câu chuyện đều có một kết 

thúc huyền diệu như trong truyện cổ tích. Con không cần phải lo lắng về việc con đang làm điều 

đúng đắn hay không, cho dù con đang trên con đường của Thăng thiên , hoặc cho dù con đang 

làm một cái gì đó khác đi nữa. 

 

Con không cần phải lo lắng về việc áp đặt 

lên Tự do Ý chí của người khác, bởi vì mỗi 

và tất cả mọi người trong các con là một vị 

thần với sức mạnh không giới hạn. Câu 

chuyện của con là văn bản của ta, thông 

qua Thiên tính cao nhất của con, và Ta luôn 

luôn có được lợi ích cao nhất của con 

trong tâm trí. Con có thể xuất hiện như là 

đang áp đặt trên ý chí tự do của người 

khác, nhưng chỉ làm được thế khi ta cho 

phép con. Ta sẽ chỉ cho phép con, nếu ta 

cảm thấy đó là lợi ích tốt nhất của người 

khác. Bởi vì ta cũng chính là người khác 

trong cách nhìn của bạn.  

http://1.bp.blogspot.com/-cghvlHS2iP4/VBVBehWo9SI/AAAAAAAAAIA/3s5g4yIxWcQ/s1600/onenesslove4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-fypNHPrc-r4/VBVBdrRm1aI/AAAAAAAAAHs/yUkHeRFmDh0/s1600/onenesslove2.jpg


https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

255 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 

 

Ta sống câu chuyện với thực tế thích hợp cho mỗi nhân vật có liên quan. Ta có thể chọn để sử 

dụng các sự kiện trong đời sống của con tương tự như các ký tự câu chữ trong một câu chuyện 

đang viết. Câu chuyện của mỗi nhân vật là thiết kế đặc biệt để tối đa hóa việc mở rộng ký tự của 

niềm vui. 

Các con yêu quý của Ta , kênh này đã trở thành một phần của câu chuyện của con.Hãy đòi lại 

quyền lực của con, tin tưởng 100% trong Thiên tính của riêng con. Đó là một sự thay đổi nhận 

thức sẽ mở cửa cho dòng chảy Thiên Chúa được tạo ra trong Thế gian. Chúng ta là Một . Con là 

Ta. Và ta là Con. Ý chí của con là ý chí của Ta . Ta muốn sẽ biểu hiện ra như con muốn . Con 

muốn là Ta muốn . Chúng ta là Bạn và cùng nhau ý thức quyết định các chi tiết của câu chuyện 

của con. Đó là tự do Ý chí . 

 

 

http://lightworkers.org/channeling/179108/source-channeling 
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Thân thể Ánh Sáng 

 

 

Giới thiệu về Thân thể Ánh sáng . 
 

Tầm quan trọng của Thân thể vật lý: 

 

Tất cả chúng ta đều đang ở đây, trong trần gian này và trong cơ thể này. Chính bởi đang ở 

trong cơ thể này, chúng ta mới có thể trải nghiệm cuộc sống của Con Người. Một Linh hồn khi 

chuyển kiếp vào thân xác con người, thì luôn bị mắc kẹt vào một cuộc sống rung động thấp 

hơn, nặng nề và không ưng ý hơn. Mặc dù luôn phải đối mặt với những khó khăn, hạn chế và 

thất vọng liên tiếp trong đời người, nhưng chúng ta đều có thể trải nghiệm những vẻ đẹp và 

niềm vui của cuộc sống trong thân xác con người một cách trực tiếp, chứ không phải bằng cách 

quan sát từ xa như một thiên thần hay như một linh hồn. 

Cơ thể vật lý cho phép chúng ta trải nghiệm trực tiếp những kinh nghiệm của cuộc sống con 

người trên hành tinh này. Thân xác vật lý là phương tiện duy nhất, mà qua đó chúng ta quan sát, 

học hỏi, thậm chí biểu hiện nhiều khía cạnh của Đấng Sáng Tạo Tối Cao vào trong thế giới vật 

chất này. Các nhà thần bí và các Minh sư luôn xác nhận với chúng ta rằng: Chúng ta là những 

Linh hồn Thần thánh đang thể nghiệm thực tế Trần gian. Linh hồn của chúng ta đã đến đây để 

trải nghiệm và học hỏi như một con người. 

Các Trải nghiệm và học hỏi đó bao gồm nhiều lĩnh vực. Một trong những lĩnh vực quan trọng 

nhất là học cách tổ chức quản lý, bảo vệ cơ thể vật lý. Ở mức cao hơn, là học cách phát triển và 

nâng cao sự tồn tại của cơ thể, mà không lên án hay quá xa đà vào những thú vui dục lạc. Các 

Minh sư luôn trân quý cơ thể. Họ gọi là cơ thể như một ngôi đền linh thiêng, là nơi cư trú 

của  Linh hồn. 
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Cơ thể chúng ta đang thay đổi :  

Cơ thể vật lý luôn thay đổi cho phù hợp với môi trường bên ngoài. Cách đây nhiều chục ngàn 

năm, khi chúng ta sống trong điều kiện sống rất tinh khiết và tinh thần phát triển cao của thời 

Đại Hoàng Kim cổ xưa, thì cơ thể vật chất đã ở trong một trạng thái tinh khiết và nguyên sơ, cho 

phép chúng ta trả nghiệm một cuộc sống đầy vui tươi và hùng mạnh. Khi môi trường sống trên 

Trái đất thoái hóa trong thời đại đen tối như vừa qua, những khả năng của cơ thể cũng giảm đi 

rất nhiều. 

Bây giờ đây, khi chúng ta đang ở thời điểm chuyển đổi rất lớn. Chúng ta cùng với Trái đất đang 

cùng nhau quay trở lại kỷ nguyên Hoàng Kim của Ánh sáng. Cơ thể chúng ta cũng sẽ được nâng 

cấp và tăng cường, để các linh hồn bên trong cơ thể có thể trải nghiệm cuộc sống mới của Thời 

đại Ánh sáng này. Những khả năng nguyên bản, nguyên sơ sẵn có trong thân thể của chúng ta 

sẽ được Tái Kích hoạt. Thân thể của chúng ta trong Thời đại mới sẽ làm một thân thể Ánh sáng, 

có rung động cao hơn và có nhiều đặc tính khác, cao cấp hơn, so với thân thể vật lý nặng nề mà 

chúng ta đang có hiện nay . 

Thân thể Ánh sáng là gì? 

 

 

Khi nhân loại bước vào Thời đại Ánh sáng mới 

từ năm 2018, các cơ quan bộ phận trong cơ thể 

của con người hiện nay, sẽ chuyển hóa thành 

tinh khiết hơn, hình thức và vận hành sẽ đổi 

khác. Thân thể mới sẽ giúp các linh hồn trải 

nghiệm sự sống Tinh thần cao cấp của thời đại 

mới. Cơ thể vật lý tiên tiến mà các linh hồn sắp 

có được gọi là Thân thể Ánh sáng. 

 

Thân thể Ánh sáng sẽ có được đó là hoàn toàn 

khác về tính chất vật lý với cơ thể của chúng ta 

hiện nay.  Mức độ rung của cơ thể Ánh áng sẽ 

lớn hơn cơ thể vật lý hiện nay khoảng 12 lần. 

Các tế bào trong cơ thể mới này có thể chứa 

rất nhiều ánh sáng và tỏa sáng rực rỡ tới mức 

có thể được nhìn thấy bởi những người xung 

quanh. 

 

 

Bởi vì rung động cao của cơ thể, cho nên tất cả các đặc điểm của ánh sáng như Thanh Tịnh, Tinh 

khiết, Tình yêu thương và mở rộng của Linh hồn sẽ tự động được biểu hiện. Cơ thể Ánh sáng 

mới này có khả năng lưu giữ rất nhiều loại khác nhau của năng lượng và tự có rất nhiều khả 
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năng hoàn toàn mới. Đó là do bản chất của Thân thể Ánh sáng, Nó hỗ trợ cho một cuộc sống 

cân bằng, đầy trí huệ và nhiều tình yêu thương. Thân thể Ánh sáng mới là công cụ tuyệt vời để 

cho một cá nhân có thể khám phá, trải nghiệm và học hỏi đồng thời ở cả hai lĩnh vực: vật lý thể 

chất  và tinh thần. 

 

Thân thể Ánh sáng vẫn có hình dáng bên ngoài gần giống như thân thể vật lý như hiện nay. Kết 

cấu bên trong cũng gần giống như thân xác hiện nay. Thân thể Ánh sáng không phải là cấu tạo 

từ Ánh sáng. Nó được tạo thành từ các tế bào có khả năng hấp thụ, lưu trữ và phát tán rất nhiều 

ánh sáng. Thân thể Ánh sáng vẫn có hình dạng và cấu trúc rõ ràng như thân thể vật lý hiện nay. 

Nó vẫn tuân theo tất cả các định luật vật lý của thiên nhiên, ví dụ: vẫn chịu sức hút của trọng lực. 

Nó không thể đi qua các bức tường hoặc biến mất dưới mặt đất. Nó vẫn bị ướt khi tiếp xúc với 

nước. Thân thể Ánh sáng vẫn còn vài đặc điểm của cơ thể vật lý hiện nay. Nhưng Nó được coi 

như là hình thức tinh khiết nhất của cơ thể vật chất của Sinh mệnh Con người trong Vũ trụ này . 

 

 

 

Tại sao chúng ta cần một Thân thể Ánh sáng cho Thời đại Mới của Ánh sáng ? 

 

Trong môi trường sống cũ , thì cần một cơ thể cũ như hiện nay. Khi môi trường sống trên Trái 

đất đang thay đổi toàn diện, thì chúng ta cần một cơ thể mới cao cấp hơn, đó là điều đương 

nhiên. 

Cơ thể vật lý hiện nay của chúng tôi phù hợp với thời đại suy thoái đầy ô nhiễm và đau khổ. Bây 

giờ đây, tất cả chúng ta đang chuyển sang một thời đại mới, có các điều kiện sống tốt hơn, có 
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độ tinh khiết về năng lượng, về tinh thần cao hơn rất nhiều lần. Trong môi trường mới bóng tối 

không thể tồn tại. Các Minh sư đã nói rõ ràng rằng: để sống trong thời đại mới này, chúng ta 

phải thật tinh khiết, hoàn toàn tốt và luôn biểu hiện Tình thương và Trí huệ ở tất cả các cấp độ. 

Đó chính là những phẩm chất của Ánh sáng. Để biểu hiện được những đứng tính tốt lành đó 

vào trong cuộc sống, thì cơ thể của chúng tôi cần phải chuyển đổi sang một dạng mới, để có 

thể tự động hấp thu và lưu giữ được nhiều Ánh sáng vào trong thân thể. 

Đây cũng là con đường Tiến hóa tự nhiên trong Vũ trụ. Dần biến đổi của các cơ quan trong cơ 

thể thành một thân thể có rung động cao hơn và có khả năng sống đồng thời ở nhiều cảnh giới, 

đồng thời ở nhiều chiều kích. Đó là con đường tiến hóa đúng đắn của mọi loài trong Vũ trụ. 

 

Trái đất cùng hệ Mặt trời đã đi vào vùng có nhiều năng lượng thanh nhẹ hơn trước. Cho nên có 

nhiều linh hồn tiến hóa cao từ khắp nơi trong vũ trụ đang hóa thân làm người trên Trái đất. 

Những linh hồn mới tới này, họ rất tinh khiết và rạng rỡ . Họ cần có các cơ thể có rung động cao 

hơn để sống trên trái đất này. Họ cần có Có thể Ánh sáng. Những linh hồn đã sinh ra trong thời 

kỳ đen tối, hiên nay đang thức tỉnh Tâm linh, cũng rất cần có một cơ thể tinh khiết và rung động 

cao để tiếp tục sống trên Trái đất. Do đó , thân thể Ánh sáng là cần thiết cho tất cả các tầng bậc 

Linh hồn đang và sẽ sống trên Trái đất. 

Khi chúng tôi có một Thân thể Ánh sang, nhiều hạn chế đen tối đã áp đặt lên cơ thể của chúng 

tôi, như trong thời gian qua, sẽ được khắc phục. Bệnh tật ít hơn, suy nghĩ nhanh hơn và tình 

cảm tinh khiết hơn. Có được Thân thể Ánh sáng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho chúng tôi truy cập 

vào các chiều không gian khác của vũ trụ. Đồng thời, cuộc sống của chúng tôi sẽ tránh được 

nhiều sai lầm  không đáng có và chúng tôi có thể sống một cuộc sống hoàn hảo hơn. 

 

Một đặc điểm nổi bật của Thân thể Ánh sáng là nó không cho phép năng lượng tiêu cực xâm 

nhập và duy trì trong đó. Bởi vậy, những thế lực đen tối sẽ không thể chiếm đoạt hay xâm nhận 

vào thân thể này. Khi đó Thân thể Ánh sáng là hoàn toàn của Linh hồn, chúng tôi sẽ có quyền tự 

chủ tuyệt đối trên cơ thể mới. Nếu một thế lực đen tối cố gắng để chiếm hoặc xâm nhập thân 

thể Ánh sáng này, thì họ sẽ rất khó chịu với các rung động cao. Khi đó hoặc họ phải tự đồng rời 

khỏi thân thể Ánh sáng , hoặc họ phải tăng rung động của họ tới gần với rung động của Ánh 

sáng hơn. 

Tốt hơn nhất trong mọi điều tốt, do thân thể Ánh sáng mang lại, là Linh hồn chúng tôi được 

Trực tiếp kết nối với Nguồn. Ma trận của Ảo tưởng chỉ có tác dụng trên thân thể cũ mà thôi. Ảo 

tưởng không tác động được tới Thân thể Ánh sáng, cho nên linh hồn ở trong Thân thể Ánh sáng 

được hoàn toàn tự do và tràn đầy Năng lượng của Nguồn. Trong thời đại mới, mỗi Linh hồn đều 

được hướng dẫn và hỗ trợ bởi Ánh sáng. Thân thể Ánh sáng sẽ giúp các cá nhân duy trì kết nối 

với Thiên Chúa tại mọi thời điểm. 

Khi nào thì chuyển đổi thành một Thân thể Ánh sáng sẽ xảy ra? 

 

Có một vài cá nhân trên trái đất này, những người đã và đang tu luyên, phấn đấu để chuyển 

sang thân thế Ánh sáng từ nhiều năm trước đây. Họ sẽ có những tiến bộ và chuyển đổi vượt bậc 

từ tháng 3 năm 2012 trở đi. 
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Đối với phần còn lại của nhân loại, Những người 

đủ điều kiện để bước vào Thời đại Hoàng Kim, thì 

bắt đầu quá trình chuyển đổi từ cơ thể vật chất cũ 

thành Thân thể Ánh sáng, chia thành ba giai đoạn: 

 

Giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ đầu năm 2013. 

Những Sinh mệnh này bao gồm những người đã 

thực hành nhiều việc chuẩn bị cho quá trình 

chuyển đổi vào thời đại mới. Họ đã thực hành 

nhiều quá trình tịnh hóa tinh thần và thanh lọc 

thân xác ở tất cả các cấp độ. Cùng với những 

người tu luyện như thế, là những người sống một 

đời sống đơn giản, sống từ Trái tim và Yêu thương 

Thiên Chúa. Họ làm cho sự thay đổi của họ theo 

cách tự nhiên, bởi vì độ tinh khiết vốn có của họ. 

 

Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ giữa năm 2015 tới năm 2018. Những người bị đánh thức bởi vì 

những sự kiện thảm khốc trong quá trình thay đổi trên bề mặt trái đất. Họ là những người Thức 

tỉnh Tâm linh. Họ cũng sẽ tìm kiếm cách thức chuyển đổi vào Thân thể Ánh sáng. Họ thức tỉnh 

Tâm linh và làm theo sự thôi thúc của Linh hồn. Còn những người không chọn tham dự vào Thời 

đại mới trên Trái Đất, họ sẽ rời khỏi Trái đất  trong thời gian này dưới nhiều hình thức mà chủ 

yếu sẽ thông qua cái chết vật lý. 

 

Giai đoạn thứ ba bắt đầu từ năm 2018. Đó là khi Ánh sáng Thời đại mới được thành lập vững 

chắc trên Trái đất. Tất cả các Sinh mệnh Ánh sáng và các Lightworkers đang nỗ lực hành động 

để giúp toàn bộ nhân loại để chuyển sang thời đại mới, sẽ được chuyển đổi vào Thân thể Ánh 

sáng trong giai đoạn này. 

 

Những người sinh ra sau năm 2018, sẽ được sinh trực tiếp vào một Thân thể Ánh sáng, không 

cần chuyển đổi nữa . 
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Thân thể Ánh sáng và Mối quan hệ xã hội mới. 

 

Nhiều linh hồn từ những hành tinh và chòm sao khác nhau sẽ sinh ra trên Trái đất của chúng tôi. 

Đây có thể  là lần đầu tiên họ tới Trái đất. Những linh hồn cao cấp này sẽ sống và xây dựng Thời 

đại mới trên Trái đất.  Thân thể Ánh sáng sẽ cho phép họ sống, trải nghiệm và hoạt động ở đây 

một cách toàn vẹn, mà vẫn giữ được đầy đủ các khả năng Tâm linh vốn có của họ. Điều này là 

không thể với các phiên bản thân thể cũ trước đây. 

 

Các thân thể Ánh sáng được thiết kế để sống hàng ngàn năm. Tuổi thọ hầu như kéo dài theo ý 

muốn. Điều này cho phép linh hồn duy trì các kiến thức và khả năng dài lâu. Trong các thời đại 

Hoàng kim cổ đại. Thân thể Ánh sáng không có khái niệm về một gia đình. Tất cả mọi người sẽ 

cùng chung sống trong hòa hợp và trong sự Đồng Nhất Thể với Nguồn. Nhưng một trong 

những tính năng mới của Thân thể Ánh sáng sắp tới đây là vẫn duy trì đời sống tại gia đình, dùy 

trì các mối quan hệ xã hội. Do đó các Thân thể Ánh sáng mới được trang bị cho phù hợp với lối 

sống này. 

 

Nhiều môn khoa học mới và độc đáo, nhiều kiến thức và một lối sống hoàn toàn mới sẽ xuất 

hiện cùng với việc hình thành các cộng đồng Sinh mệnh có Thân thể Ánh sáng. Thân thể Ánh 

sáng mới là một sáng tạo rất độc đáo và ngoạn mục, đã được thiết kế đặc biệt để giúp đỡ trong 

việc thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của con người. Các Linh hồn sống trong các Thân thể Ánh 

sáng này có thể đạt được những đỉnh cao chưa từng có trong các lĩnh vực tâm linh và cả trong 

lĩnh vực vật chất. Đó là bởi những đặc tính tiên tiến của các cơ thể mới này. 

 

Thân thể Ánh sáng không chỉ là một vỏ bọc mà còn là một cửa ngõ để tiến bộ và tiến hóa tới 

vinh quang. Cơ thể Ánh sáng là công cụ tuyệt vời giúp con người dễ dàng kết nối với các thông 

tin của các cõi giới cao tại mọi thời điểm. Thân Thể  Ánh sáng là một món quà đặc biệt từ Thiên 

Chúa, dành cho tất cả các linh hồn đủ điều kiện để sống trong Thời đại mới. 

 

Trong thực tế, tất cả các cơ thể vật chất mới và cũ, tất cả các đối tượng trong thế giới mới và cũ 

này đều là một món quà yêu thương từ Ngài. Tất cả mọi thứ đó được tạo ra để cho Con người 

kinh nghiệm và tiến hóa. Nhận thức được điều này sẽ giúp chúng ta tự động phát triển sự tôn 

kính và lòng biết ơn đối với tất cả mọi thứ và với tất cả mọi người. Thái độ khiêm nhường này là 

một trong những điều kiện tiên quyết giúp chúng ta chuyển đổi dễ dàng vào Thời đại mới của 

Ánh sáng đang tới. 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

262 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 

 

Hỗ trợ từ các Minh sư của Ánh sáng. 

 

Các cơ quan vật lý hiện nay sẽ dần chuyển đổi thành các cơ quan Ánh sáng. Quá trình này là 

hoàn toàn mới mẻ đối với tất cả chúng ta. Chúng ta không có kiến thức và hiểu biết về quá trình 

chuyển đổi này. Quá trình chuyển đổi được thực hiện ở cấp độ vật lý và ở nhiều cấp độ Linh thể 

tinh tế bậc cao, ngoài khả năng cảm nhận của 5 giác quan thông thường. Do đó, hướng dẫn và 

hỗ trợ từ các Minh sư Ánh sáng là rất quan trọng. 

 

Bắt đầu từ việc cung cấp các thông tin cần thiết, truyền đạt các kiến thức hoàn toàn mới về các 

cơ quan ánh sáng và hướng dẫn trong suốt quá trình chuyển đổi cho tất cả các cá nhân. Truyền 

đạt kiến thức này thực hiện ở mức vật lý và cả ở mức độ tinh tế cho các Linh thể, như ở mức độ 

Astra, mức độ thiên thể và cả ở mức độ Linh hồn. Công việc đào tạo và cập nhật thông tin chủ 

yếu diễn ra ở các cõi giới cao, tác đông vào các Linh thể của chúng ta. Thời gian đầu, công việc 

này diễn ra trong thời gian chúng ta ngủ, thân thể nằm yên tĩnh trên gường. 

 

Một nhóm đặc biệt các Minh sư đang giám sát các quy trình chuyển đổi theo hướng dẫn của 

Thương Thiên. Họ đang theo dõi và hỗ trợ cho những người đang nỗ lực thực hiện quá trình 

chuyển đổi và làm sạch bản thân. Họ hỗ trợ và hướng dẫn các cá nhân ở nhiều cấp độ khác 

nhau, bất cứ khi nào cần thiết. Họ giúp những người đang chuyển đổi đối phó với các tình 

huống phát sinh. Họ đang làm việc rất chăm chỉ để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt thực hiện 

quá trình chuyển đổi thành các cơ quan Ánh sáng. 

 

Tất cả những ai muốn sống trong thời đại mới thì phải nỗ lực để tịnh hóa bản thân và chấp 

nhận quá trình biến đổi cơ thể. Cần phải có một mục đích sống cao cả và quyết tâm mạnh mẽ 

để đi qua các rối loạn bên ngoài khi thời đại cũ đang xụp đổ và để đạt được sự tinh khiết Thân-

Khẩu-Ý ngay trong kiếp sống này. Chỉ bằng cách đó, Linh hồn mới nhập được vào Thời đại 

Hoàng Kim đầy Ánh sáng. 
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Những người muốn chuyển đổi phải làm sạch hệ thống năng lượng của họ thông qua các thực 

hành Tâm linh. Họ cần trở nên tinh khiết và thanh nhẹ. Từ đó mới có thể giao tiếp với các Minh 

sư của Ánh sáng đang làm việc ở cõi giới cao và nhận hướng dẫn hỗ trợ một cách có hiệu quả. 

Các hướng dẫn luôn là duy nhất cho mỗi cá nhân. Công việc chuyển đổi của người này là khác 

với người kia. Mỗi người cần có hướng dẫn và hỗ trợ hoàn toàn riêng biệt. Do đó, khả năng 

thiết lập liên lạc với Minh sư đang ở cõi cao đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình 

chuyển đổi. 

 

Các quy trình cụ thể xảy ra trong việc chuyển đổi của các cơ thể vật lý thành Thân thể Ánh sáng 

sẽ được giải thích trong các bài viết tiếp theo trong loạt bài này 

 

♦ ♦ ♦ 

 

http://www.vishwaamara.com/the-light-age-2018/light-body-part-1-an-introduction/ 
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Love 
Làm  sao  con  có  thể  nghe  được  linh  hồn?  Nếu  linh  hồn  điều  khiển phải cho chúng 

con biết những thông điệp phải làm chớ? 

Điều  trước  tiên  các  con  có  thể  làm:  Biết  rõ  mục  đích  của  linh  hồn  và đừng phê phán 

điều gì. 

Con có những phê phán về linh hồn của chính mình sao? 

Luôn luôn! Như Ta đã trình bày các con phê phán về  chuyện muốn chết. Hơn thế  nữa, các con 

cũng phê phán về  chuyện muốn sống, muốn cười, nuốn khóc, muốn thua, muốn thắng, đặc 

biệt cả về kinh nghiệm vui thú và tình yêu. 

 

Con làm vậy sao? 

Chuyện đầu  tiên  hãy  ngừng tự  phê phán mình, hãy tìm hiểu  và đi  theo mục đích của linh 

hồn. 

Linh hồn tìm gì? Linh hồn tìm tình cảm cao nhất về  tình yêu mà các con có thể tưởng tượng 

được. Đó là mong muốn và mục đích của linh hồn. Linh hồn chỉ  đi tìm  tình cảm chớ  không tìm 

kiến thức, vì kiến thức đã biết rồi qua khái niệm. 

Còn cảm xúc, cảm tình chỉ biết qua kinh nghiệm. Như vậy linh hồn có thể tự biết mình qua kinh 

nghiệm của chính mình. Cảm xúc cao nhất là kinh nghiệm nhập một với Tất Cả Hiện Hữu. Chính 

trở về chân lý là khát khao của linh hồn. Đó cũng là cảm xúc tình yêu tuyệt đối. 

Tình yêu tuyệt đối được ví như màu trắng tuyệt đối do các màu khác hiện hữu hòa  chung lại. 

Cũng thế, tình yêu tuyệt đối gồm tất cả  các cảm xúc như thương yêu, thù hận, giận dữ, tình 

dục, ganh ghét, thèm khát v.v… cộng lại. Như vậy, muốn kinh  nghiệm Tình Yêu Tuyệt Đối, linh 

hồn phải kinh nghiệm tất cả những cảm xúc của con người. Mục đích của linh hồn con người là 

kinh nghiệm mọi việc về nó để nó có thể là tất cả. 
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Làm sao có thể lên nếu chưa từng bao giờ xuống? 

Làm sao có thể là trái nếu chưa từng là phải? 

Làm sao có thể ấm nếu chưa biết lạnh? 

Làm sao có thể biết thiện nếu chối bỏ ác? 

Như vậy: Linh hồn không thể chọn cái gì nếu chẳng có gì để chọn? Công tác của  linh hồn là 

đưa chúng ta tới  cái chọn lựa cao cả  nhất chọn lựa cái tốt nhất để biết các con là ai và không 

buộc tội cái chúng ta không chọn lựa. 

Đây là công tác to lớn đòi hỏi thực hiện trong nhiều kiếp sống. Thông thường các  con  có thói 

quen hay phê phán, gọi là sai, là xấu những gì  các con không chọn  lựa, đáng lẽ  ra cần phải 

chúc lành nó. Tệ hơn nữa, các con thường tìm  cách tấn  công, hủy hoại những 

gì  mình  không  ưa, không thích, những tư tưởng, tôn giáo không hợp với mình. 

Làm như thế, các con chỉ tạo ra phân nửa của vũ trụ thôi 

 

Tất cả  những điều này thật sâu xa, xin cám ơn Ngài. Từ xưa đến nay chưa có ai nói với 

con những điều đơn giản như vậy. 

Tuy nhiên, có vài điểm con  chưa thông suốt: Có phải Ngài bảo rằng: Chúng con phải yêu 

cái “sai” để có thể biết cái “đúng”. 

Có phải Ngài bảo rằng chúng con phải ôm lấy ác quỷ không? 
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Có  thể  nào  các  con  chữa  cho  nó  lành  được  không?  Dĩ  nhiên  ác  quỷ không có 

thật  nhưng Ta trả  lời theo ngôn ngữ  của các con. Chữa lành là chấp nhận tất cả rồi chọn lựa 

cái tốt nhất, có hiểu không? Các con không thể chọn là Thượng Đế nếu chẳng có gì khác để 

chọn lựa trong đó. 

Ồ! ồ! ồ!... Ai đã nói gì chọn để là Thượng Đế. 

Cảm xúc cao cả nhất là tình yêu, có phải không? 

Đúng! 

Con nghĩ là vậy. 

Các con có thể diễn tả cách nào khác đúng hơn không? 

Không! Con thua. 

Hà  hà hà!  Linh  hồn  các  con  tìm  cảm  xúc  cao  cả  nhất. Nó  tìm  để  kinh nghiệm, để  là tình 

yêu tuyệt đối. Hơn thế  nữa, linh hồn ước ao điều đó trong kinh nghiệm của  nó. Đương nhiên 

các con tìm cách để  là Thượng Đế! Các con tưởng các con tìm gì khác?  

Con không biết. Con không chắc. Thật ra chưa bao giờ con dám nghĩ đến điều đó vì nó có 

vẻ như mơ hồ, nhạo báng và phạm thượng. 

Thật là thú vị! Các con tìm cách giống như ác quỷ  thì không nhạo báng nhưng tìm cách giống 

như Thượng Đế lại là phạm thượng. 

Ấy! Xin dừng một phút! Ai tìm cách giống như ác quỷ? 

Các con chớ  còn ai vào đây nữa? Tất cả  các con nghĩ rằng các con đã sinh ra  trong tội lỗi, bẩm 

sinh đã có tội rồi giống như tính ác quỷ  có sẵn trong người các con. 

Nhưng khi Ta nói các con sinh ra từ Thượng Đế nam và nữ trong tình yêu thương  tuyệt  đối, 

các  con  lại  không nghe. Suốt cả  cuộc  đời, các con đã nghĩ rằng các  con  là “xấu”. Ngay 

cả  đến những thứ  các con cần dùng cũng gọi là xấu như tình yêu, tiền bạc, vui vẻ, quyền lực, và 

bất cứ gì có nhiều cũng là xấu. 

Một số  người còn cho rằng, khiêu vũ, âm nhạc và ca tụng đời sống cũng là xấu. Sau  này có khi 

các con nghĩ rằng mỉm cười, yêu thương cũng là xấu. Sau khi cho rằng phần lớn các điều mình 

mong muôn là xấu, các con quyết định phải làm gì để trở nên tốt hơn. 

Điều này cũng tốt thôi, cũng tìm đến chân thiện mỹ  nhưng có một lối đi ngắn 

hơn,  nhanh hơn, đó là: Chấp nhận Các con Là Ai và Là Gì ngay hiện tại đây và chứng minh 

điều đó. 

Đó  là  điều  Chúa  Jesus  đã  làm,  đó  là  đạo  của  Phật,  con  đường  của Krishna, lối đi 

của  những vị  Sư đã từng xuất hiện trên trái đất này. Tất cả  các vị  Sư đều có một thông  điệp 

giống nhau: Ta là gì, các con là cái đó. Ta có thể làm gì, các con làm được cái đó. Nhưng các con 

không chịu nghe. Thay vào đó, các con đã chọn con  đường khó khăn gấp bội nghĩ rằng mình là 

hiện thân của sự  ác. Các con cho rằng  đi theo con đường của Chúa Jesus là khó, tuân theo 
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những giáo pháp của Phật là  khó, giương cao ngọn đuốc của Krishna là khó, trở thành một vị 

Sư là khó. 

 

Nhưng ta bảo thật điều này: Chối bỏ  Các con Là Ai còn khó gấp bội hơn là chấp nhận. 

 Các con là Chân, Thiện, Mỹ.Các  con  thật sự  là tha thứ, an bình, ánh  sáng, sức  mạnh, khoan 

dung, kiên  nhẫn,  can  đảm,  giúp  những  người  thiếu  thốn, an  ủi  những  ai  đau  buồn, chữa 

lành những  ai bị  tổn thương, thầy giáo chỉ  đường cho những người bối  

Các con là minh triết cao siêu nhất, là chân lý cao cả  nhất, là an bình nhất và tình yêu to 

lớn nhất. 

Đôi khi trong cuộc đời, các con từng biết mình là những thứ đó. 

Vậy thì: Mãi mãi hãy chọn ngay bây giờ để biết các con là những điều tốt lành đó. 

 

---------------------------------- 

Trời ơi! Ngài gợi hứng cho con! 

Nếu Thượng Đế không gợi hứng thì quỉ sứ làm được sao? 

Có phải lúc nào Ngài cũng chơi sấp ngửa như vậy không? 

Ta không nói vậy theo lối sấp ngửa đâu. 

Hãy đọc lại câu nói của Ta đi. 

Ồ! Con thấy rồi. 

Phải. Tuy nhiên, cũng tốt nếu Ta đang chơi sấp ngửa đúng không? 

 

Con  không  biết.  Nhưng  con  tưởng  rằng  con  quen  với  một  ông Thượng Đế có phần 

nghiêm túc hơn. 

Ơ này! Hãy thông cảm cho Ta và đừng tìm  cách giới hạn Ta. Đồng thời cũng hãy thông cảm cho 

bản thân các con. Ta rất thích nói đùa. Ta cần phải tếu 

như  vậy  khi  nhìn  thấy  các  con  đang  tự  hành  hạ  cuộc  đời  mình,  có  phải  vậy không? 
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Lúc đấy, Ta chỉ đành “cười trừ” mà thôi. Dù sao cũng tốt vì kết cuộc mọi chuyện đều tốt thôi. 

Ngài muốn ám chỉ gì đây? 

Ta muốn nói rằng các con không thể  thua trong trận chiến này. Các con không  thể  sập bẫy vì 

không nằm trong kế  hoạch của Ta. Thượng Đế  to lớn tới mức các con không thể nào không đi 

tới đích. 

 

Đó là điều  chúng  con  lo lắng nhất. Chúng  con  sợ  rằng vì lý do gì đó, chúng  con  bị  lộn 

tùng  phèo, không  tới gặp được  Ngài và  chung sống với Ngài. 

Có phải người muốn nói là lên Thiên Đàng không? 

Vâng. Chúng con đều lo sợ phải xuống địa ngục. 

 

Như vậy các con tự đặt mình vào địa ngục trước để tránh khỏi đi tới đó. 

Hừm m…Chiến lược thú vị nhỉ. 

Đó! Ngài lại nói tếu rồi.  :)) 
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Ashtar : Chuyển đổi của bạn đang 

trở nên ngày càng rõ ràng 

 

Dấu hiệu bên trong . 

 

Chúng tôi vất vui khi nói chuyện với các bạn một 

lần nữa. Chúng tôi biết bạn đang cảm thấy như 

thế nào trong thời điểm này. Bây giờ, năng lượng 

của Xuân phân tháng ba đang mạnh mẽ và ngày 

càng tăng cao. Mặc dù qua điểm Xuân phân, 

năng lượng cũng sẽ không giảm bớt. Thay vì tìm 

kiếm những thay đổi bên ngoài, hãy nhìn vào 

những biến đổi đẹp đẽ mà năng lượng đang tạo 

ra bên trong bạn. Chuyển chú ý vào nội tâm 

nhiều hơn và bạn sẽ cảm thấy như vậy. 

 

 

Chúng tôi đang gần gũi với bạn hơn bao giờ hết. Chúng tôi vui mừng lên kế hoạch đoàn tụ với 

bạn. Chúng tôi  luôn bảo vệ bạn và trợ giúp bạn. Trong từng Con người và cả Ý thức tập thể của 

Nhân loại, hiên nay đang trải qua một giai đoạn chuyển rất sâu sắc. Cách thức tốt nhất bạn có 

thể quan sát quá trình thay đổi này là đi vào, nhìn vào bên trong, như chúng tôi đã nói với bạn 

nhiều lần. 

Hãy nhìn bạn trong gương - so sánh bạn hiện nay với  một vài tháng trước. Bạn có thấy những 

thay đổi trên khuôn mặt bạn không ? Bạn có thấy bạn đang tăng trưởng trên con đường giác 

ngộ không ? Do đó, đừng ngạc nhiên, nếu bạn đột nhiên thấy rằng bạn không còn thích thú 

một số hoạt động, ko còn muốn vài loại thực phẩm hoặc đồ uống mà đã từng làm bạn hài lòng 

trong quá khứ. 

Chuyển đổi của bạn bây giờ là một quá trình tự nhiên - bạn đang hấp thụ nhiều ánh sáng hơn. 

Bạn đang dần  ít quan tâm tới những công việc hoạt động ít có ít Ánh sáng . Các loại thực phẩm 

hoặc thức uống mà không chứa nhiều Ánh sáng cũng không được bạn chú ý tới nữa. Nếu bạn 

gặp vấn đề với việc hấp thu thêm Ánh sáng , Xin hãy kêu gọi chúng tôi để được giúp đỡ. Bạn có 

thể  yêu cầu được làm sạch và giải độc cơ thể của bạn. Bạn có thể đạt được điều này theo nhiều 

cách. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi mang các cơ thể tinh tế  lên tàu một tàu chữa bệnh của 

chúng tôi trong suốt thời gian giấc ngủ của bạn. Bạn có thể làm việc với ngọn lửa Violet của 

http://4.bp.blogspot.com/-PInQ7Andr6U/VBk4r9OXiiI/AAAAAAAAANY/1GvmqPK-dKM/s1600/ashtar101.jpg
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người Anh cả Yêu quý Thánh  St Germaine của chúng tôi. Hoặc bạn có thể kêu gọi Tổng lãnh 

Thiên thần Raphael để được chữa trị  với tia xanh của ánh sáng. Bạn cần kêu gọi sự trợ giúp và 

tất cả chúng ta đều sẵn sàng giúp đỡ bạn. 

Sự biến đổi của cơ thể của bạn có thể gây ra vài bất tiện tạm thời, nhưng hãy chấp nhận những 

điều đó với lòng biết ơn. Bằng cách đó, bạn sẽ làm cho quá trình dễ dàng hơn và đảm bảo 

chuyển đổi hoàn thành trôi chảy nhất. Mọi và mỗi người đều đang trải qua quá trình chuyển đổi 

này. Dù bạn có nhận biết được hay không. Ngày càng có nhiều bạn chấp nhận và hoan nghênh 

sự thay đổi này với một trái tim rộng mở. Càng ngày càng có nhiều người cộng tác với quá trình 

chuyển đổi bản thân, làm cho dễ dàng hơn và nhanh hơn,  bạn sẽ nhanh chóng hơn đạt đến 

trạng thái toàn vẹn. 

 Bạn có thể hỏi lý do tại sao có không có những bằng chứng hữu hình của sự biến đổi này. 

Vâng, đó là một quá trình dài mà sẽ tiếp tục trong một thời gian dài nữa. Trong hầu hết các 

trường hợp, không có sự chuyển đổi xảy ra trong một đêm . Vì nếu như vậy,  sẽ là quá căng 

thẳng quá mức cho cơ thể và các cơ quan bộ phận của bạn.Xin hãy yên tâm và tin tưởng rằng 

quá trình đang xảy ra trong cách tốt nhất cho bạn. 

Chúng tôi tất cả đều liên quan đến việc chuyển đổi của bạn này. Chúng tôi, các anh chị em từ 

các chòm sao, đang ở đây để giúp bạn với những kiến thức chữa bệnh của chúng tôi. Trong thời 

gian ngủ của bạn, trong những giấc mơ , nhiều  bạn đã tới trên tàu của chúng tôi. Ở đố, chúng 

tôi hỗ trợ quá trình chuyển đổi của bạn với công nghệ Chữa trị phục hồi bằng Ánh sáng  Âm 

thanh . Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, bạn có thể cảm thấy tràn đầy sinh lực, hoặc cạn kiệt, 

nếu như bạn đã làm việc suốt cả đêm. Tuy nhiên, cả hai cảm giác đó đều là một dấu hiệu rõ 

ràng rằng:  chúng tôi đã làm việc với bạn. 

Dấu hiệu bên ngoài . 

Từ bây giờ trở đi , các bạn sẽ nhận ra nhiều bằng chứng hơn và rõ ràng hơn ở thế giới bên 

ngoài  rằng quá trình chuyển đổi đang diễn ra đầy đủ ngay  trước mặt các bạn . 

Rõ ràng nhất là các Chính phủ trên thế giới đang thay đổi. Người dân đang phản đối điều kiện 

sống không lành mạnh. Nước cộng hòa  Síp là một ví dụ rất tốt về cách nhân loại sẽ không tiếp 

tục chịu đựng các mô hình năng lượng cũ. 

 

Những tập đoàn đa quốc gia ăn cắp tiền từ những người dân bằng các thủ đoạn tài chính trong 

mô hình năng lượng cũ là không thể chấp nhận được nữa. Nhân loại đang nổi loạn để chống lại 

điều này. Người dân đang tìm kiếm các giải pháp thay thế  phù hợp với các nguồn năng lượng 

mới. Những giải pháp này đã đuwọc chuẩn bị và sẵn sàng để đưa vào thực hiện. 

Nhìn xem sự phát triển tại Cộng hòa Síp đó là một ví dụ về thế giới của bạn đã thay đổi. Chỉ vài 

tháng trước đây, bạn không thể tin rằng một đất nước nhỏ với ít tác động tới chính trị thế giới 

có thể gây ra một ảnh hưởng lớn trên toàn cầu? Cả thế giới hiện đang quan sát Nước Síp nhỏ 
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bé với sự kinh ngạc.Người dân ở đó đã đứng lên đấu tranh để bảo vệ quyền lợi bản thân và đã 

thu thu được hiệu quả rõ ràng. 

Như chúng tôi đã nói với bạn, một cơ sở cho tất cả các chương trình sự thịnh vượng đã được 

thiết lập. Bạn sẽ thấy khắp nơi trên Trái đất , thực hiện những thay đổi và người dân không 

muốn tiếp tục chấp nhận cuộc sống tù túng như hiên giờ nữa. Quá trình chuyển đổi đang diễn 

ra ở mọi góc trên Hành tinh - từng bước, tốc độ thay đổi sẽ tăng lên, ngày càng trở nên rõ ràng 

có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. 

Nếu bạn biết cách yêu thương bản thân và người xung quanh tha thiết ! Chúng tôi luôn ở bên 

cạnh bạn, trong mỗi giây trong ngày của bạn. Chúng tôi yêu các bạn rất nhiều vì bạn là gia đình 

của chúng tôi. 

 

Trong Tình Yêu Thương Rất Nhiều , 

 

Anh trai của bạn Ashtar 
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Cập nhật Sheldan Nidle 

 

 

Một sự kiện thiên thể lớn 

Dratzo! Chúng tôi trở lại để nói chuyện với bạn! Một sự kiện thiên thể tuyệt vời vừa xảy ra gần 

đây trong bầu trời của bạn. Sự kiện này là một trong những hiện tượng cuối cùng trong một 

loạt các hiện tượng báo hiệu sự kết thúc của một thỏa thuận thiêng liêng giữa Ánh sáng và 

Anunnaki. Nó là một phần của một kế hoạch của Thiên Chúa để chuẩn bị cho các bạn quay trở 

lại với ý thức đầy đủ. Căn cứ vào sự kiện đó, chúng tôi đang cung cấp cho những bóng tối còn 

lại trên Hành tinh của bạn các tài liệu nêu rõ rằng thời gian quy định đã đến,  đó là khi chúng tôi 

có thể can thiệp chính thức vào thực tế của bạn thay cho bạn. Trong chuyển đổi đầu tiên này chỉ 

đơn giản là để trợ giúp xã hội linh thiêng bí mật của bạn và đồng minh của chúng tôi để hoàn 

thành một sự tiếp quản theo đúng pháp luật chính phủ của bạn. 

Thủ tục này sẽ dẫn đến việc giải ngân một sự phong phú rộng lớn. Hiện nay, số lượng lớn Kim 

loại quý  đang được phân bố tới rất nhiều địa điểm bí mật trên toàn cầu của bạn. Trong vài 

tháng qua, chúng tôi đã di chuyển các nguồn lực tài chính đến những nơi an toàn và có thể 

nhanh chóng đưa vào sử dụng để làm đảm bảo cho hệ thống tài chính và tiền tệ mới. Chúng tôi 

cũng cung cấp một an ninh rộng lớn hơn về hậu cần để cho phép các quản trị mới có thể công 

bố các sự kiện liên quan ra đại chúng trên khắp các quốc gia toàn cầu của bạn. 

Dòng đầu tiên của thông báo sẽ nói về các chương trình mới nhằm mang lại sự giầu có cho 

người dân tên là NESARA. Mỗi phần trong các quy định sẽ là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận 

cấp quốc gia. Các thông tin sẽ được phát sóng đầy đủ trên truyền hình, đài phát thanh và 

Internet. Trong môi trường thông tin đại chúng như vậy, chuyên môn an ninh của chúng tôi sẽ 

là cần thiết. Đó là trách nhiệm của chúng tôi để bảo vệ sự toàn vẹn của các kênh truyền thông 

chống lại tất cả các can thiệp điện tử hoặc vô hiệu hóa các hành động gây rối để dân chúng có 

thể nhận được thông báo chính xác về những vấn đề đột phá đang xảy ra. 

Kịch bản hạ cánh thực sự không tới trước khi bạn lấy lại ý thức đầy đủ. Bạn sẽ gặp những người 

cố vấn của riêng cá nhân của bạn. Họ là những người hiểu biết bạn đầy đủ và thân thuộc như 

một người bạn từ lâu. Khả năng thần giao cách cảm bẩm sinh của bạn sẽ được phục hồi một 
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cách nhanh chóng trong quá trình tương tác với chúng tôi, cho phép đối  thoại dễ dàng và hiệu 

quả giữa chúng ta. Sẽ  không còn bị cản trở bởi sự hiểu lầm và sự mơ hồ trong lời phát biểu. 

Thần giao thấu cảm cho phép cởi mở nội tâm và tăng trưởng hiểu biết chính xác . Điều đó có 

thể có một chút lạ lẫm lúc ban đầu ,nhưng điều đó sẽ cho phép không có bí mật giữa chúng ta 

với nhau. Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ có được những kết nối chúng tôi rất nhanh chóng và 

chúng tôi sẽ cho bạn biết tất cả về chúng tôi là ai, những gì chúng tôi làm, và về lịch sử gia tộc 

cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn muốn hỏi. Bạn sẽ nhanh 

chóng thấy rằng: bạn có thể tin tưởng chúng tôi với niềm tin sâu sắc nhất của bạn. Cuộc sống sẽ 

là một chuỗi ngày kinh nghiệm sự thẳng thắn và trung thực nhất . Môi trường văn hóa thù địch 

đã và đang được dạy cho bạn , bắt buộc bạn phải bảo vệ chính mình với nhiều lớp bí mật, cùng 

với mất lòng tin sẽ trở thành quá khứ. Chúng tôi sẽ giống như cuốn sách mở cho bạn, cho phép 

bạn tham khảo tìm hiểu bất cứ lúc nào. Sợ hãi, phòng thủ , hành động lập trình của bạn sẽ giảm 

đi và biến mất . 

Namaste! Chúng tôi là các Minh sư của bạn! Chúng tôi hiểu rõ cách thức của Thiên đàng và biết 

rằng đã đến lúc bóng tối và đám đông của tay sai phải ra khỏi Trái đất. Họ đã vận hành và điều 

khiển Trái Đất vào trạng thái hạn chế và ức chế ý thức gần 13.000 năm nay. Những khoảnh khắc 

sắp tới báo hiệu kết thúc của thời kỳ này. Bạn đang tăng lên về tần số, có nghĩa là cơ chế kiểm 

soát bạn đã kết thúc. Kết quả là bạn có được sự tự do Ý thức trọn vẹn , điều đó phép bạn nhận 

lại gia đình tâm linh và gia đình không gian của bạn với niềm vui và hỷ lạc. Chúng ta cùng biết 

rằng đêm dài của đau khổ tăm tối và nỗi buồn đã lúc kết thúc. Ở khắp mọi nơi trên hành tinh, 

những cái nhìn thoáng qua vào thực tại mới của sự tự do này trở nên phổ biến và rõ ràng hơn . 

Tâm trí của bạn bây giờ chấp nhận bản chất chính yếu của tự do, do đó tạo điều kiện cho một 

thực tế mới được sinh ra. Bạn đang ở giữa của thực tế mới này, những thay đổi tuyệt vời đang 

hình thành. Chính phủ tham nhũng xụp đổ dọn đường cho một sự thịnh vượng mới đi vào cuôc 

sống người dân. 

Giờ đây là quá trình của sự Tái sinh toàn bộ về thể chất và tinh thần. Nhiều điều được dự tính 

mang vào thế giới của bạn và sẽ làm ngạc nhiên nhiều thế hệ trên mặt đất. Để thực hiện quá 

trình chuyển đổi nhanh chóng này, thực sự là một loạt các hoạt động phức tạp và mạnh mẽ 

nhất mà mỗi chúng ta đều phải tham gia. Tại thời điểm này trong lịch sử của bạn, những gì xảy 

ra là rất độc đáo, rất đặc biệt. Thăng thiên với số lượng  lớn đã được uỷ quyền từ Thiên đàng. Để 

kết thúc sự mất ý thức này, các gia đình không gian và gia đình Bên trong Trái đất của bạn sẽ sử 

dụng một công nghệ tiên tiến, kỳ diệu trong các hình thức của một bộ máy sinh học sống. 

Những bộ máy này được thiết kế để chuyển đổi mỗi bạn trở lại vào ý thức đầy đủ. Điều này sẽ 

mất ba ngày. Thiên đường sẽ hỗ trợ và theo dõi các thiết bị đặc biệt này. Sẽ thực hiện hiệu 

chuẩn cụ thể cho từng cá nhân trong quá trình phục hồi. Bằng cách này, phần lớn nhân loại có 

thể được nâng lên thành một trạng thái giống như Thiên thần trong vài ngày -mà theo cách 

thông thường sẽ mất nhiều kiếp sống để đạt được. Hãy đón nhận ân sủng Thiên Chúa, để cho 

phép tất cả chúng ta trở lại trạng thái kỳ diệu của sự hiệp nhất với Đấng Tạo Hóa của chúng ta! 

Hô-sa-na! Hô-sa-na! 
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Hôm nay chúng ta xem xét một số chi tiết liên quan đến sự trở lại ý thức đầy đủ và tham dự vào 

một cuộc sống hoàn toàn tự do thịnh vượng. Chúng tôi cũng trong một thời gian ngắn, 

đã  khám phá các con đường thiêng liêng mà Thiên đường đã gửi tới cho bạn. Trong đó bạn sẽ 

quay trở lại một cách duyên dáng với ý thức đầy đủ. Còn rất nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Sự 

kiện kỳ diệu đang chờ đợi để biểu hiện vào thực tế cuôc sống của bạn. Những phép lạ được 

thành lập bởi ân sủng thánh thiện của Thiên đàng và niềm vui cao nhất của AEON đến theo 

cách của bạn! Hãy Biết, em yêu quý, cung cấp vô số và thịnh vượng không bao giờ kết thúc của 

Thiên đàng thực sự cho Em! Vì vậy, Hãy là Nó! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian là cho và trong 

Đồng Nhất Thể . Hãy tới và Tận hưởng !) 

.................................................... 

 

Cập nhật Sheldan Nidle … tiếp 

Channeler: 

Sheldan Nidle 

 

Selamat Jarin! Chúng tôi đến với nhiều tin tức! Hiện nay, các sự kiện nhất định trong các tầng 

trời đang trong quá trình . Này, khi tới thời điểm chính thức, tất cả mọi người đang lo ngại sẽ 

đều nhận thấy một  chuyển biến lớn trong thực tế của bạn! 

(...........) 

 

Namaste! Chúng tôi là Masters lên của bạn! Chúng tôi đến một lần nữa với tin tức tốt hơn! Thế 

giới của bạn đang di chuyển nhanh chóng đến điểm quản trị mới và thịnh vượng được biểu lộ. 

Sự kiện Thăng thiên đã dần đến thời điểm hoàn thành.  Khi đó thông báo để thay đổi toàn cầu 

sẽ được công bố. Chúng tôi nhìn nhận điều này với niềm vui lớn. Bạn sẽ nhận được nhièu niềm 

vui hân hoan chào đón và quan trọng hơn nhất , các bạn sẽ được giải phóng khỏi ách nô lệ của 

nợ đã cai trị cuộc sống của bạn trong nhiều thế hệ. 

Mỗi người trong chúng tôi đã sử tốt những kỹ năng của chúng tôi để hạn chế ảnh hưởng độc 

hại trên toàn cầu của bóng tối. Cuối cùng những lời tuyên bố khủng khiếp là trở thành vô hiệu. 

Chúng ta có thể sử dụng trí tuệ đang phát triển của chúng tôi hướng dẫn bạn vào một sự hiểu 

biết tốt hơn về cách hoạt động của Thiên đàng . Đồng thời hướng dẫn bạn nhận những phần 

thưởng may mắn của Thiên đàng dành cho mỗi người trong các bạn. Thời điểm đã đến, để cho 

chúng tôi có thể  giảng dạy và giải thích nhiều điều cho các bạn. Chúng tôi mong muốn truyền 

đạt nhiều sự thật  mà từ lâu đã bị che dấu bởi thế lực đen tối  nham hiểm trên Trái đất. 

Một trong các công việc đầu tiên chúng tôi muốn giải quyết là cái chết. Sư lão hóa và cái chết 

bây giờ có thể bắt đầu giảm dần từ thực tế của bạn. Cái chết chỉ là một sản phẩm của ý thức 

hạn chế. Cái chết đã giữ bạn trong sợ hãi  và dẫn đến những tình cảm nặng nề và tinh thần đau 

buồn. Cái chết cũng là một công cụ đặc biệt mạnh mẽ cho những thế lực tối trong việc bòn rút 

sinh lực sống và cai trị nhân loại.  Thăng thiên sẽ trục xuất mọi cơ sở của cái chết ra khỏi cơ thể 
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vật chất. Cơ thể vật lý cần trở nên sáng và nhẹ nhàng hơn. Đồng thời cơ thể sẽ được tái hợp với 

các cơ thể tinh tế  và cơ thêt tinh chất tinh thần của bạn. Quá trình thăng thiên thực chất  là một 

quá trình khó khăn và phức tạp nhất mà bạn có thể hiểu được. Thong thường  Thăng thiên cần 

trải qua nhiều  thế hệ tập trung cao độ và một lượng khổng lồ của cố gắng . Nhưng chúng ta 

đang sống ở đây và chứng minh rằng quá trình Thăng thiên có thể được thực hiện theo cách 

nhanh chóng hơn nhiều ! Tất nhiên, đó là một phuwóc báu lớn mà thiên đường cung cấp cho 

bạn. Đó là một công nghệ của sự sống để vượt qua cuộc đấu tranh này và đưa bạn trở lại trạng 

thái tự nhiên  chỉ trong ba ngày! 

Kỹ thuật này liên quan đến một thiêt bị đặc biệt, hiệu chỉnh phù hợp cho mỗi người và được 

theo dõi bởi các cố vấn trong gia đình tâm linh và gia đình không gian của bạn. Kết cấu di 

truyền  RNA / DNA của bạn hiện đang từ chối bạn làm một chuyển đổi dễ dàng vào trạng thái  ý 

thức đầy đủ. Thiết bị Ánh sáng của Thiên đường  này được thiết kế để khắc phục điều hạn chế di 

truyền của mỗi người dân, và để xóa bỏ các khuyết tật cơ sở gen của bạn mà đã và đang giam 

giữ bạn vào trạng thái  hạn chế ý thức. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những lời giảng dạy tinh 

thần cụ thể .  Trang bị cho bạn những hiểu biết để nâng cao các mô hình rung động của cơ thể 

và để chuyển đổi nỗi sợ hãi vào tình trạng của niềm vui. Những giảng dạy cơ bản này là cần 

thiết để tổ chức lại các cơ quan Tinh thần, Tình cảm và Tâm linh của bạn. Các thiết bị này, theo 

nghĩa đen , là "khởi động lại RNA / DNA của bạn. " . Cho phép bạn đạt được trạng thái cao độ 

toàn mỹ  không thể tả được của giác ngộ, Cho phép bạn trở lại trạng thái nguyên sơ trong  thực 

tế Thiên đàng ! Bạn sẽ  thay đổi mãi mãi và luốn ở trong  niềm vui và hiểu biết vô hạn. Bạn sẽ 

hoàn nguyên lại trạng thái mà Thiên đường luôn mong muốn và có sẵn cho bạn . Đó là  Trở 

thành chính bạn! Hallelujah! Hallelujah! 

Hôm nay chúng tôi tiếp tục thông báo cho bạn về những vui vẻ đang chờ đợi bạn. Một thay đổi 

lớn đang được biểu hiện ở trên và xung quanh bạn. Hôm nay, bóng tối và vô số tay sai đang bị 

cuốn vô vòng quay bất chính của họ. Bạn đang ở đây để chứng kiến một sự kiện rất kỳ diệu: sự 

trỗi dậy của một thực tế mới được thành lập trên Sư thật , Tự do và sự Thịnh vượng và! Hãy Biết, 

Em yêu quý . Cung cấp vô số và thịnh vượng không bao giờ kết thúc của Thiên đàng thực sự 

cho Em ! Vì vậy, Hãy là Nó ! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian là cho và Trong Đồng  Nhất Thể . 

Hãy tới và Vui hưởng !) 
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Khôi phục lại sức mạnh bởi ánh 

sáng soi đường từ trái tim của bạn 
  

 

Đây là thời gian để tái cơ cấu lại mọi thứ, 

hỡi những người thân yêu. Giờ đây, các 

làn sóng tràn đầy năng lượng đang lay 

động mạnh các tác nghẽn bên trong 

bạn.  Thời gian này đã được tiên tri trong 

nhiều văn bản cỏ xưa như là khoảng thời 

gian tẩy rửa sâu bên trong mỗi người. Bạn 

gần như chạm đến đáy của các bể chứa 

đồ cũ. Bạn đang tìm kiếm manh mối 

về  những gì bạn thực sự là. Bạn đang 

cảm thấy mơ hồ và không hiểu được 

nhiều thứ đang diễn ra xung quanh .  

Nhưng có một điều bạn có thể nhận thấy rõ ràng trong thời điểm này là dường như bạn cảm 

thấy tách ra khỏi thế giới được gọi là "bình thường".Cảm giác này ngày càng trở nên rõ rệt hơn. 

Cảm giác đó gần giống như đang lơ lửng trên một vực thẳm sâu, hay đang bước đi bấp bênh 

trên một bờ vách mỏng. Bạn đang tiếp bước toàn toàn dựa trên sức mạnh của thói quen và đức 

tin. Đối với những bạn trong nội tâm đã sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ bình thường mưu sinh 

kiếm tiền mà vẫn còn phải sống giữa đời thường, bạn không có sự hiểu biết rõ ràng về những 

thứ đang chờ đợi bạn phía trước. Có rất ít hoặc không có chút đầu mối về một phong cách sống 

hoàn toàn mới mà bạn đã bắt đầu bước vào . Bởi vì cách sống mới  này, theo nghĩa đen, là vô 

hình và khó hiểu đối với thế giới bên ngoài. 

 

Vì vậy, bạn thực sự đang có bước nhảy vọt lớn nhất về đức tin. Bạn đã chọn để cắt đứt những 

ràng buộc cũ mà vẫn không có bất kỳ ý tưởng rõ ràng nào về đoạn đường phía trước. Hay đúng 

hơn, sâu bên trong bạn, biết rõ những gì bạn muốn làm và những gì bạn sẽ đạt được. Nhưng 

thục giục từ nội tâm như vậy   không thể cảm nhận được bằng các giác quan bình thường. Bạn 

không có chỉ dẫn từ bên ngoài . Bạn chỉ tiến bước dựa vào một ít khao khát sâu bên trong nội 

tâm. Và như vậy, cảm giác không an toàn là áp đảo  và có thể bật lên bất cứ lúc nào. Bạn đang 

nhận được một cảm giác hoang mang, nhiều lần tự hỏi  " Liệu tôi đã thực hiện một sự lựa chọn 

khôn ngoan ở đây?". Đôi khi, cảm giác đó rất khó khăn để thoát khỏi . 
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Vậy tại sao bạn phải chịu đựng mọi khó khăn này ? Bởi vì bạn đã lựa chọn như vậy . Bạn đã lựa 

chọn trước khi hóa thân tới hành tinh này vào thời điểm này để làm Người chỉ đường vào một 

Lối sống mới. Bạn đang thực hiện một chuyến đi qua các địa hình hoàn toàn hoang dã chưa ai 

đặt chân tới. Vì vậy, bạn sẽ không tìm thấy bất cứ dấu chân hay biển chỉ đường nào . Không có 

dấu hiệu chăc chắn nào khẳng định là bạn đang đi đúng hướng. Vì vậy, bạn sẽ nhiều lần cảm 

thấy lạc lõng . Bạn giống như một đứa bé đứng một mình trong rừng rậm , đang cố gắng tìm ra 

một dấu hiệu quen thuộc chỉ đường về nhà. Có một sự cám dỗ lớn kêu gọi đứa bé rời bỏ mục 

tiêu và quay trở lại con đường mà nó từng đi. Sự thôi thúc như vậy gần như là áp đảo đứa bé. 

Nhưng nếu bạn thực sự dừng lại một lúc để suy nghĩ về hướng đi, bạn sẽ nhận ra rằng không có 

gì đáng để cho bạn quay trở lại. Đối với thế giới mà bạn đã trải qua , bạn không muốn quay trở 

lại đó nữa . Đấy  không phải là nơi dành cho bạn nữa.  Bởi vì thế  giới cũ là một nơi  luôn giữ 

bạn trong tiêu cực và đau khổ. Như vậy, khi bạn đứng xem xét lại hướng đi, bạn có vẻ như đang 

lượng lự. Tiếp tục tiến tới thì không ra sao và chưa thấy hứa hẹn gì , và cảm giác không muốn 

quay trở lại với những gì bạn đã bỏ lại phía sau. 
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Vào những thời điểm quyết định hướng 

đi như thế này, bạn cần phải tỉnh táo tập 

trung vào các giác quan của bạn, cố gắng 

để kết nối Trái tim của bạn. Đồng thời 

tăng cường mối liên hệ với nhưng bạn 

đồng hành cùng chí hướng. Các bạn cần 

trấn an nhau rằng bạn không bị lạc mất. 

Trong thực tế, bạn có một ngọn hải đăng 

dẫn đường rất mạnh mẽ ở ngay bên 

trọng bạn . Ánh sáng soi đường chính là 

sự khôn ngoan của Trái Tim, Người bạn 

đồng hành mạnh mẽ và hữu ích chính là 

Trực giác sáng suốt. 

 

Dựa vào sự khôn ngoan từ bên trong bạn sẽ tìm thấy lối đi theo cách của bạn. Ngay cả khi bạn 

bạn đang bước đi trong đen tối mịt mù và bắt đầu thấy tuyệt vọng. Tập trung vào chính bạn. 

Hãy lắng nghe trái Tim. Chúng tôi không nói điều này như là cố an ủi bạn một lần nữa. Chúng 

tôi đang hướng dẫn bạn cách lấy lại sự mạnh mẽ. Bạn có thể phục hồi ngay cả khi bạn cảm thấy 

yếu mềm. Chúng tôi muốn bạn cảm nhận lại sức mạnh từ nội tâm , từ đó toát ra một sức 

mạnh  tinh thần cho bản thân và cho tất cả những người xung quanh. Cùng nhau thành một 

đoàn thể mạnh mẽ như bạn . Bạn là đèn hiệu của ánh sáng. Khi mờ tối của khu rừng mà bạn 

đang đi qua có vẻ là ngày càng dày đặc, bạn càng cần phát huy Ánh sáng Nội tâm của riêng 

bạn, tại thời điểm này. Bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng của  bạn phản ánh trong con mắt của những 

người đồng hành khác. 

 

Vì vậy, Hãy tìm kiếm những hội nhóm đồng 

hành . Bạn có thể làm điều này theo đúng 

nghĩa đen , trong sự thoải mái của riêng bạn. 

Đối với các bạn đang có một sự kêu gọi từ 

bên trong rất mạnh mẽ, cuộc gọi này giống 

như hồi chuông ngân lên trong trái tim. Khi 

bạn nhận thấy sự thôi thúc từ bên trong như 

vậy, bạn cần ngồi xuống để lắng nghe những 

lời khôn ngoan này từ bên trong, bạn sẽ thực 

sự nghe thấy tiếng nói của tất cả tầng bậc 

Thiên Tính của bạn cùng với lời thì thầm của 

các Hướng đạo Tâm linh luôn đi cùng với 

bạn. Vì vậy, xin vui lòng dành  một chút  thời 

gian để ngồi xuống trong sự cô tịch và điều 

chỉnh vào dòng Nội Âm bên trong này. 

 

Sau đó, bạn sẽ được yên tâm bởi sự rõ ràng của giọng nói của bạn, và bạn sẽ có khả năng tốt 

http://i289.photobucket.com/albums/ll236/dax_033/glboe.jpg
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hơn để phân biệt tất cả các nhịp điện mà bạn phát ra. Hy vọng rằng, kỹ năng này sẽ làm cho 

đoạn cuối cùng của "chuyến đi rừng" một chút dễ dàng hơn để hoàn thành.  Bởi vì bạn sẽ biết, 

Lắng nghe Trái tim luôn là khôn ngoan, Trái tim của bạn sẽ hướng dẫn bạn đi theo hướng hoàn 

hảo. Hơn nữa , lời nói chân thành từ Trái tim  bạn đang làm nhiều kết nối với vô số Sinh mệnh 

khác. Trái Tim bạn tỏa sáng, trải rộng ra toàn thế giới trong một mạng lưới phức tạp của Ánh 

sáng.  Tất cả đều hội tụ hướng, về cùng một mục tiêu. 

 

http://lightworkers.org/channeling/177518/manuscript-survival-part-272 
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Cập nhật Sheldan Nidle - Sự chuyển đổi xã 

hội sang mô hình mới - Thiên đàng đang làm 

việc rất khẩn trương cho những bước cuối 

cùng ... 

 

 

Selamat Balik! Chúng tôi đến ngày hôm nay với một số tin tức rất thú vị! Các thế lực đen tối tiếp 

tục một tầm nhìn thiển cận và thực hiện vài cố gắng tuyệt vọng hòng trì hoãn sự ra đi không 

thể tránh khỏi của họ. Chúng tôi đang chờ đợi dấu hiệu cuối cùng xuất hiện từ Thiên đàng.  Khi 

đã nhận được hiệu lệnh này, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng và quét các tay sai của bóng 

tối vào một nơi mà họ không còn có thể gây hại cho Nhân loại và Hành tinh được nữa. Có nhiều 

dấu hiệu chỉ ra rằng chúng tôi chỉ còn một khoảng thời gian ngắn trước khi điều đó xảy ra. 

Bởi vậy, chúng tôi đang phối hợp kiểm tra công việc với các đồng minh của chúng tôi, để đảm 

bảo rằng tất cả là sẵn sàng hành động nhanh chóng  và thành công. Nhân viên liên lạc của 

chúng tôi đã nhận được xác nhận rằng tất cả các nhóm làm việc đã chuẩn bị đầy đủ. Trong thực 

tế, hầu hết các nhóm làm việc muốn ngày được hành động đến sớm. Bóng tối ngày càng tuyệt 

vọng và có nhiều hành động phá phách trên toàn cầu. Đội tàu của chúng tôi hàng ngày theo dõi 

, ngăn chặn và khắc phục các hậu quả ngày càng có hiệu quả hơn . 

Trong khi đó, gia đình Agarthan của chúng ta cũng bận rộn với những hoạt động hàng ngày để 

thiết lập thêm các phòng ánh sáng dành cho bạn. Mục tiêu của chúng tôi là sẵn sàng nơi ở cho 
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thời điểm các bạn di chuyển vào trong trong Agartha ngay sau khi kế hoach từ Thiên đường 

được ban bố. Cùng với lúc đó, một số hoạt động sẽ được thực hiện bởi nền quản trị mới của 

bạn. Bắt đầu bằng  một loạt thông báo gây sửng sốt , tiếp theo là việc công bố các chính sách 

cho nền quản trị mới. Phần quan trọng nhất, bạn sẽ nhận được một thông báo chính thức về sự 

hiện diện của chúng tôi, từ đó mở đường cho các hoạt động chuẩn bị cho cuộc tiếp đất  đầu 

tiên của chúng tôi. Giờ đây là vài giây phút yên tĩnh cuối cùng trên thế giới của bạn trước khi 

thời gian thú vị bắt đầu. Thiên đàng đang hối hả đi nốt những bước cuối cùng chuẩn bị cho 

cuộc hành trình lấy lại ý thức đầy đủ của bạn. Thiên đàng đang chuẩn bị cho mỗi bạn một vài 

người Cố vấn Tinh thần hay Hướng đạo Tâm linh để bạn nhanh chóng nắm bắt và làm chủ các 

cơ hội mới mẻ mạnh mẽ . Các Hướng đạo Tâm linh là những người bạn hoàn toàn có thể tin 

tưởng, thậm chí là khá quen thuộc, sẽ luôn ở bên cạnh và hướng dẫn bạn học tập làm chủ vô số 

kiến thức thật sự . Những kiến thức mới này hầu hết là trái ngược với tất cả  những gì bạn đã bị 

nhồi nhét từ thời thơ ấu. 

Một phần quan trọng trọng khi học tập để trưởng thành về mặt tinh thần là phải hiểu rõ các 

Anunnaki và tay sai của họ đã lừa dối bạn trong nhiều thiên niên kỷ. Họ đã sử dụng một mô 

hình quản lý xã hội tồi tệ nhất  trong vũ trụ để tạo ra một mạng lưới nghẹt thở của sự sợ hãi để 

giữ cho bạn kiểm soát  mềm dẻo. Mô hình quản lý ác nghiệt và  đàn hồi này cho phép họ khống 

chế hầu hết cá nhu cầu cơ bản của bạn và vặn xoắn thế giới của bạn trong bất kỳ cách nào mà 

họ muốn. Mô xã hội hình đen tối này đang dần xụp đổ, tiếp theo bạn sẽ có cơ hội  lần đầu tiên 

trong 13 thiên niên kỷ để tạo ra một thế giới mới tươi đẹp và  hài lòng cho hết thẩy mọi người. 

Nhưng hãy nhớ rằng, nền quản trị mới đó là chỉ là một khoảng thời gian chuyển tiếp. Trong thời 

gian đó bạn sẽ được thông báo đầy đủ về những gì đang chờ đợi các bạn ở phía trước và làm 

thế nào để thích ứng với ý thức đầy đủ. Đây là một bước rất lớn! Như khi lĩnh vực tạm thời có 

hình thành, bạn cũng sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm. Các bạn cũng sẽ cần phải được chuẩn bị. 

Sinh hoạt thường ngày sẽ nhanh chóng chuyển thành một cách sống giác ngộ  mà sẽ cho phép 

bạn trải nghiệm bản chất thật con người của bạn. Lối sống Giác ngộ bên ngoài đó, kết hợp với ý 

thức đầy đủ từ bên trong sẽ mang bạn tới một sự hiểu biết rõ ràng hơn về con đường tiến hoá 

và phát triển tiếp theo. Nhân quả của ý thức hạn chế đã và sẽ được xử lý đến một kết quả hài 

lòng nhất! 

Phước lành! Chúng tôi trở về với Tin Mừng, thông báo một sự kiện lớn, đưa xã hội của bạn tiếp 

cận tới Thiên đường. Quá trình chuyển đổi này là rất đặc biệt. Nó tạo nên sự khởi đầu một ngày 

mới cho tất cả mọi người trên Hành tinh thiêng liêng này. Khi sự kiện này được thi hành, bạn sẽ 

được giải phóng khỏi  ngột ngạt của bóng tối. Bạn sẽ thực hiện một quản trị mới, thịnh vượng, 

và quan trọng nhất là  tự do hoàn toàn của bạn. Quản trị mới của bạn sẽ thực hiện một loạt 

thông báo là để thay đổi thế giới của bạn. Sau đó, chúng tôi có thể bắt đầu những hoạt động 

trợ giúp hiệu quả mới của chúng tôi cho nhân loại. Thực tế mới xuất hiện vào ngày hôm đó sẽ 

thúc đẩy một sự biến đổi  thiêng liêng cho cuộc sống của bạn, cho phép bạn chứng kiến một 

thời gian của các phép lạ và điều kỳ diệu. Đó là khi các Thiên thần sẽ xuất hiện trở lại và bạn sẽ 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

282 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

nghe lại được tiếng nói của Tạo hoá khắp nơi trong Tự nhiên. Đó cũng  là lúc bạn nhớ lại mọi ký 

ức của bạn và nhớ lại bạn thực sự là ai và có những khả năng gì. 

Giải thoát của bạn đánh dấu sự khởi đầu của dịch vụ mới cho tất cả mọi người. Chúng tôi có 

nhiều điều để dạy cho bạn và bạn có phải học hỏi nhiều. Thời gian dài sống trên Trái đất mà bị 

mất đi trí nhớ đã làm đau khổ cho nhiều người trong các bạn. Do đó, chúng tôi,  Các Minh sư đã 

Thăng lên, Được sự uỷ quyền từ Thiên đường để thực hiện một làn sóng lớn của sự tha thứ và 

ân sủng trên khắp tất cả các vùng đất của trái đất và vào cả các góc sâu của tất cả trái tim đau 

khổ. Mang Ánh sáng chữa lành này vào Thân thể và tâm hồn bạn, cho phép Ánh sáng này để 

hòa giải những nỗi kinh hoàng  bởi bóng tối. Sau đó, trái tim của bạn thoải mái  đi trong  tình 

yêu thương. Hãy cho phép một ánh sáng mới của niềm vui và sự hiệp nhất bao bọc tất cả các 

bạn. Như trong phép lạ này, đến trong cách thiêng liêng để bước đi những bước cuối cùng của 

cuộc hành trình của bạn trở lại điều kỳ diệu đó và là đầy đủ ý thức. Hallelujah! Hallelujah! 

Hôm nay chúng tôi tiếp tục tin hàng tuần của chúng tôi. Chúng tôi đã đạt đến một điểm đặc 

biệt, nơi phép lạ cuối cùng có thể xảy ra. Chúng tôi đã đến một giai đoạn quan trọng của cuộc 

hành trình dài, từ đây chúng tôi bắt đầu cho một số liên lạc đầu tiên với đại chúng. Bây giờ là 

thời gian cho niềm vui thực sự . Chúng ta sẽ đi cùng nhau tới các điểm đến thiêng liêng của 

bạn! Hãy Biết, Em yêu quý, cung cấp vô số và thịnh vượng không bao giờ kết thúc của Thiên 

đàng thực sự CHo Em ! Vì vậy, Hãy là Nó ! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian cho là cho và Trong 

Đồng nhất Thể ,  Hãy Tận hưởng !) 
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Tích hợp Phân cực: " Trò chơi Vũ trụ " 

 

 

Tích hợp Phân cực: " Trò chơi Vũ trụ  

Tích hợp phân cực có nghĩa là sự tích hợp của hai mặt đối lập. Trong vũ trụ của chúng ta là 

"game cho sự tiến hóa tâm hồn" được gọi là Tích hợp phân cực. Tất cả chúng ta đang ở đây để 

tích hợp là hai đối lập, Ánh sáng  và Bóng tối. 

Ánh sáng có thể được mô tả như là tình yêu, hạnh phúc, niềm vui. Ánh sáng là tất cả những cảm 

xúc kết nối với ba luân xa phía trên. Bóng tối có thể được mô tả như là sợ hãi, tức giận, xấu hổ, 

trách nhiệm và là  những cảm xúc kết nối với ba luân xa phía dưới. 

Ánh sáng đại diện cho "phần thưởng", niềm vui, hạnh phúc, hạnh phúc. Bóng tối đại diện cho 

"bài học", thách thức. Thân thể đau nhức và những cảm xúc của sự sợ hãi và giận dữ là những gì 

chúng ta phải học. Chúng có giá trị như là một phần của bài học. 

Từ bi là mục tiêu của trò chơi. Từ bi là điểm hội nhập, điểm giữa của hai mặt đối lập. Khi linh 

hồn đạt đến lòng từ bi thật sự, Linh hồn sẽ cảm thấy chấp nhận cả hai bên Sáng và Tối. Không 

còn phán xét như là tốt hay xấu. Để đạt được tình thương và hội nhập, một linh hồn cần nhìn 

thấy giá trị trong cả Ánh sáng và Bóng tối. Linh hồn sẽ chọn để có cả hai trong trạng thái cân 

bằng, như là một phần của chính nó. 

Mỗi một linh hồn trong vũ trụ này đều được/phải tham dự chơi trò chơi  tích hợp phân cực để 

đạt được sự phát triển tinh thần. Mục đích cuối cùng là cuộc hội ngộ với Thiên Chúa Đấng Tạo 

Hóa, Source, Tất cả Là. 

http://4.bp.blogspot.com/-884XXHfN7bc/VBr16hijV0I/AAAAAAAAARw/YcYIHZlwMfI/s1600/tich%2Bhop%2Bphan%2Bcuc.jpg
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Một trong những thách thức lớn của trò chơi  tích hợp phân cực là việc tìm kiếm các giá trị 

trong bóng tối. Bóng tối là ngôi trường, là các lớp học, là những bài học mà chúng tôi mong 

muốn tìm hiểu để đạt được một sự cân bằng của cả hai bên trong chúng ta. 

Thách thức lớn khác là niềm tin của chúng tôi rằng chúng tôi muốn ở trong Ánh Sáng. Ánh sáng 

là giống như một kỳ nghỉ tuyệt vời trên một hòn đảo đầy nắng ấm áp. Đó là một nơi nghỉ ngơi. 

Đó là nơi thoát khỏi mọi sự căng thẳng của việc phát triển tâm linh. Chúng ta không bao giờ có 

nghĩa là ở đó mãi . Bởi vì Ánh Sáng sẽ được phân cực. 

Ánh Sáng phân cực vào một trong hai trạng thái :  Sáng hoặc Tối để phát triển tâm linh. Nó bị 

mất đi khả năng sinh sản kể từ lúc nhập vào một hình thức vật lý từ chối phần cảm xúc. Khi có 

một sự cân bằng của cả hai thái cực, sinh sản sẽ diễn ra một cách tự nhiên và mạnh mẽ. 

Để đạt được mục tiêu của chúng ta, tất cả chúng ta đều đóng vai trò là Bóng tối và vai trò Ánh 

sáng. Nếu không, chúng tôi không thể tích hợp bởi vì chúng ta sẽ không có kinh nghiệm của 

những trạng thái đối lập. 

Chúng tôi đạt được sự tiến hóa tâm linh của chúng ta bằng tái sinh liên tục vào những hành tinh 

khác nhau. Những trường học trên hành tinh có mức độ khác nhau của tự do ý chí . Do đó, cung 

cấp những cấp độ khác nhau về sự trao quyền tự chủ. Trái đất là một trường học hành tinh với 

tự do ý chí nhiều nhất, vì thế cho phép những linh hồn đang nhập thế ở đây để trải nghiệm mức 

độ đầy đủ và cao nhất của sự sáng tạo. Người dân Trái đất có đầy đủ quyền tự do và không có 

sự ngăn cản  lựa chọn của họ. Hành tinh với mức độ tự do đầu đủ như này sẽ được gọi là "Thí 

nghiệm lớn.". Chỉ có hai Hành tinh khác nữa là được hưởng Tự do đầy đủ trong vũ trụ của chúng 

ta. 

Chúng ta, những người dân của Trái đất, đã đạt đến kết thúc của trò chơi trên hành tinh của 

chúng ta. Bây giờ chúng ta phải mở cửa các ngân hàng bộ nhớ bên trong chúng tôi,  gọi lại các 

quy tắc của trò chơi. 

Chúng ta có các mã số của lòng từ bi trong DNA và các công cụ chiều cao hơn đang được ban 

cho chúng ta, để giúp chúng ta đạt được lòng từ bi. Nibiru và nhiều sự kiên thiên văn đã quay 

trở lại để kích hoạt những mã số không hoạt động và mở rộng bộ nhớ của chúng tôi. 

Chúng ta sẽ đạt được hội nhập Ánh sáng và Bóng tối ?  Đó là Sự lựa chọn là của chúng ta. Nếu 

chúng ta làm được như vậy, hành tinh của chúng ta sẽ thay đổi và Thăng hoa vào chiều không 

gian có rung động cao hơn . Phần còn lại của vũ trụ sẽ làm theo để phù hợp với sự lựa chọn của 

chúng ta. 

Nguồn http://www.nibiruancouncil.com/html/polarityintegration.html 
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Hành trình Nội tâm và Thăng Thiên 

 

Hành trình Nội tâm và Thăng Thiên 

 

Salusa : Hành trình Nội tâm và Thăng Thiên 

Thông qua Laura / MultidimensionalOcean 

Ánh sáng đang làm cho nhiều Lightworkers căng thẳng trong khoảng  thời gian kết thúc Thời 

đại nhị nguyên này. Nhiều người trong số các bạn đang phấn đấu để tìm ra một lần nữa Ánh 

sáng của Thiên Tính bên trong bạn. 

Chúng tôi đề nghị rằng: để vượt qua những thời điểm khó khăn này, bạn cần tập trung năng 

lượng của bạn vào cuộc sống riêng. Tập trung xử lý nhu cầu riêng của mình. Điều này cần thiết 

cho bạn hơn bao giờ hết. Hãy là người hùng trong cuộc sống của riêng bạn. Hãy tự là người 

mang ánh sáng tới cho bản thân, cho  cuộc sống của chính bạn ngay bây giờ. Hãy tự là vị cứu 

tinh mà bạn muốn để cứu bạn. Sự thật, chỉ có bạn mới có thể cứu được chính mình. Không có ai 

khác có thể giúp bạn hoặc cứu bạn. Như trong rất nhiều tin nhắn của chúng tôi đã nói: có rất 

nhiều bạn bè tới từ các hành tinh và chòm sao xa xôi , họ tới để đưa ra một bàn tay giúp đỡ . 

Nhưng quyết định đứng dậy và bước đi thì chỉ có chính bạn làm được. 

Chúng tôi đã nói với bạn về khối lượng tới hạn là rất quan trọng và cần thiết để nâng tất cả các 

bạn lên, cùng với Mẹ Trái đất, tới các kích thước cao hơn một cách vĩnh viễn. Đối với những 

người đang kiên nhẫn vẫn đang chờ đợi điều này xảy ra, đang mong muốn rằng có những 

người khác sẽ làm công việc khó khăn và dơ bẩn cho họ, chúng tôi muốn nói với họ rằng : "Xin 

hãy trực tiếp tham gia trong quá trình thăng thiên của riêng mình. Đừng chờ đợi cho đến khi 

những người khác đạt được 5D. Hãy tích cực tham gia vào Thăng thiên của riêng bạn. Điều này 

http://2.bp.blogspot.com/-5yKlyoabkx0/VB0-plVXRfI/AAAAAAAAAT8/p-_kWDQDqyc/s1600/singularity2.jpg
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sẽ không chỉ đảm bảo Thăng thiên của riêng bạn, mà sẽ mang lại sự giúp đỡ to lớn cho  những 

người xung quanh bạn và cho đất Mẹ" . Những rung động mới được tạo ra trong khi một cá 

nhân phấn đấu và tìm cách tự cải thiện bản thân. Những hành động như vậy đang góp phần 

vào việc truyền bá tình yêu và ánh sáng là  rất cần thiết cho nhân loại và cho Hành tinh. 

Đây là Hành trình và sự tìm kiếm của riêng bạn. Hành trình Nội tâm hướng tới Thăng thiên có 

tầm ảnh hưởng quan trọng tới bạn bè thân hữu xung quanh. Tác động lớn hơn nhiều hơn so với 

điều bạn kinh nghiệm được. Chúng tôi nhận thức được những tư tưởng và lời nói đối kháng lại 

hành trình của bạn từ phần lớn hơn của cộng đồng mà bạn đang sống chung là rất mạnh mẽ. 

Nhiều bạn vẫn còn giữ hy vọng giả tạo, dù đã nhận được những ý tưởng về Thăng thiên, và quá 

trình nó sẽ diễn ra như thế nào. Nhiều người trong số các bạn vẫn bị mắc kẹt bởi các lời nói của 

ai đó trong quá khứ . Họ không nhận thấy rằng những gì đã nói trong quá khứ là nói trong 

hoàn cảnh cụ thể của quá khứ, với khán giả cụ thể của quá khứ, với thời điểm cụ thể và mục 

đích của quá khứ đã qua. Hãy nhìn vào cuộc sống là ở đây và ngay Bây giờ. Bạn cần hiểu nhu 

cầu riêng của mình ở đây và bây giờ. Hãy để lại trong quá khứ những gì là của quá khứ, và nhìn 

vào bên trong chính mình ngay bây giờ, để tìm hiểu những gì cần thiết lúc này cho chính bạn . 

Các phương tiện truyền thông đại chúng và internet đang phát tán rộng rãi nhiều thông điệp 

của sự sợ hãi. Các nhà báo muốn có câu chuyện tốt nhất để bán, những tin sốt dẻo, những tin 

tức giật gân. Họ chỉ muốn có thêm nhiều tin tức để thoả mãn số đông người đọc. Không có tính 

công bằng, không có sự kiện liên quan như đã diễn ra. Tất cả được tô màu bởi các biên tập viên 

chương trình nghị sự. Vì vậy , không tiêu tốn  nhiều thời gian và tâm trí của bạn dính mắc vào 

mạng lưới của những bộ phim truyền hình và chương trình nghị sự xây dựng sợ hãi  này. Nhìn 

vào các phương tiện truyền thông như bạn sẽ xem một vở kịch trên truyền hình. Học cách để 

bước trở ra từ tất cả các bộ phim truyền hình 3D, tự chủ trước dư luận, không đi theo đám đông 

sợ hãi ,  đó cũng là một phần của quá trình Thăng thiên. 

Để đứng vững trong những thay đổi xung quanh, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của 

việc tìm hiểu, tương tác và kết nối với Tự Tính cao hơn  của riêng bạn. Cho phép thông tin từ Cái 

Tôi cao hơn đi vào ý thức của bạn. Hãy lằng nghe bằng trực giác tất cả các thông tin liên quan 

tới hướng dẫn hành động, cũng   như sứ mệnh đời này của bạn ở trên trái đất này. 

Như chúng tôi đã nói trong phần đầu tiên của tin nhắn này, tìm kiếm mục đích cuộc hành trình 

là quan trọng nhất. Luôn luôn cần nhận ra và hành động theo được mục đích tối thượng  của 

bạn. Hãy nhớ lý do tại sao bạn đến trên trái đất. Điều đó có nghĩa là gì cho riêng bạn . Nhiệm vụ 

cuộc đời trong kiếp sống này là gì . Hãy lắng nghe nội tâm cẩn thận và bạn sẽ tìm thấy . Điều 

này ai cũng có thể làm rất dễ dàng. 

Những điều tôi vừa nói ở trên là ghi nhớ từ tâm hồn của bạn. Hãy nhớ lại với tất cả trái tim. Hãy 

để Cái tôi cao cả  của bạn cho bạn biết câu chuyện của riêng bạn. Bộ phim của riêng bạn . Trong 

bộ phim cuộc đời đó, bạn là nhân vật chính , bạn là người hùng. 
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Những điều tôi đang nói có nghĩa là kết nối vào nội tâm và lắng nghe tiếng nói thì thầm trong 

im lặng từ bên trong. Lắng nghe lời nói vô thinh. Lắng nghe tất cả những gì bạn có thể cảm 

nhận thông qua tất cả các kích thước, tất cả các cảnh giới. 

Những điều tôi mô tả trên cũng có nghĩa là khám phá ra những gì Thăng thiên cho riêng bạn. 

Hãy để cái Tôi cao hơn hướng dẫn bạn . Hãy để Thiên tính hay Ánh sáng Siêu phàm bên trong 

Nội tâm hướng dẫn bạn  tới mục tiêu lớn hơn như Thăng thiên toàn cầu. Bạn cần thực hiện 

nhiệm vụ cuộc đời riêng của bạn cũng đồng thời hoà nhập vào dòng chảy các Sự kiện Hành tinh 

Thế giới Nội tâm bên trong bạn  vẫn còn cần được khám phá và phát hiện bởi phần lớn các bạn. 

Tôi muốn hướng dẫn cho bạn một cuộc hành trình khám phá tuyệt vời, một cuộc hành trình tự 

khám phá, một cuộc hành trình của niềm vui, tình yêu, ánh sáng và ý thức. 

 

Cảm ơn bạn, SaLuSa từ Sirius. 

Dẫn kênh: Laura Multidimensional Ocean. 

multidimensionalocean.wordpress.com 
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Cập nhật Sheldan Nidle - Tiến trình xây dựng xã 

hội Thiên Hà trên trái đất và sứ mệnh kết nối hòa 

bình Thiên Hà của các bạn. 

 

 

Sheldan Nidle 

Dratzo! Chúng tôi trở lại! Thế giới của bạn đang được tổ chức trong một tình trạng lấp lửng 

thiêng liêng, chờ đợi cảm ứng kỳ diệu mà chỉ có Thiên đường mới thể cung cấp. Thiên đường đã 

quy định một khoảng thời gian đủ ngắn để nhân loại vừa đủ để hội nhập vào các nguồn năng 

lượng rất mới. Rất lâu trước đây, khi Anunnaki muốn cai trị loài ngươi, một thỏa thuận đặc biệt 

đã được đưa ra quy định rằng: thời gian của Thời đại Hắc Ám sẽ chỉ được cho phép khoảng 13 

thiên niên kỷ. Khoảng thời gian cho phép Bóng tối trên Hành tinh này đã hết. Những sự tốt lành 

và Ân phước thực sự đang đổ tới Trái đất. Sự sụp đổ của nhiều khoảng thời gian đã là một cảnh 

báo cuối cùng dành cho tay sai trần thế của bóng tối rằng: đã đến thời điểm chuyển đổi. 

Để cho một quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh chóng, các tay sai của bóng tối cần đầu hàng và 

rời khỏi hành tinh để cho kỷ nguyên mới bắt đầu. Nhưng Bóng tối, như mọi khi, đã kiêu ngạo từ 

chối đề nghị này. Không cho phép tình trạng chậm trễ kéo dài hơn nữa, dưới sự chỉ huy nghiêm 

ngặt của Thiên Đàng, chúng tôi đã loại bỏ một số những đại lý bóng tối ngoan cố và đặt họ 

dưới sự giám sát của một nhóm các nhân viên Agarthan và Liên bang. Nhóm tai sai bóng tối bị 

giám sát này hiện nay đang có một số lượng đáng kể, họ được bảo vệ an toàn. Số lượng của 

nhóm này sẽ tiếp tục tăng cho đến khi vấn đề này được giải quyết hoàn toàn. 
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Như đã nói ở trên, vấn đề hiện tại là một loại bế tắc thiêng liêng. Lực lượng của chúng tôi là sẵn 

sàng để hỗ trợ triển khai các hành động pháp lý hợp pháp, thay đổi hệ thống quản trị. Chúng 

tôi cũng đã đạt được một số thỏa thuận về quy trình thực hiện hành động khi các tín hiệu 

thiêng liêng được ban ra. Trong kế hoạch hành động này này, cả hệ thống pháp lý và các đơn vị 

quân sự của các chính phủ đã đảm bảo với chúng tôi rằng họ đã sẵn sàng để hành động ủng hộ 

cho việc chuyển giao quyền lực, ngay sau khi nhận được tín hiệu chính thức. Chúng tôi đã ân 

cần hỏi cố vấn trên Thiên Đường và được trả lời  rằng: lịch trình thời gian ban đầu ban cho 

chúng tôi, thực sự là vẫn còn hiệu lực, rằng kế hoạch này vẫn do chúng tôi đảm nhiệm thực 

hiện. Nhiều đội liên lạc của chúng tôi đã đi vào hành động và chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo 

rằng tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch khi thời khắc thiêng liêng đến. Để chuẩn bị chu đáo cho 

hành động đó, chúng tôi đã tiến hành một loạt các bài diễn tập chính thức để đảm bảo rằng 

tình trạng chuyển giao được giải quyết càng nhanh càng tốt. Tất nhiên, bóng tối vẫn tiếp tục 

được theo dõi chặt chẽ, vì nó đang thực sự ngoan cố triển khai  một chiến thuật trì hoãn vào 

phút cuối! 

Đồng minh bí mật thiêng liêng của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để hành động khi chúng tôi yêu 

cầu. Chúng tôi vẫn đang theo dõi thế giới của bạn và thấy rằng các hoạt động trên thế giới vẫn 

diễn ra bình thường. Bóng tối và tay sai của nó đang tất bật trên toàn cầu. Chúng đang tìm kiếm 

cách để ăn cắp tiền từ bất cứ nơi nào họ có thể. Các phi vụ ăn cắp trong tuyệt vọng này chủ yếu 

là không thành công. Chỉ có một chút tài sản thế chấp được mua lại. Điều này càng khẳng định 

rằng những kẻ ranh ma xảo quyệt không hề có ý định chấp hành bất kỳ thỏa thuận nào đã ký 

kết với chúng tôi. Rằng các nhân viên liên lạc của chúng tôi cần phải rất cẩn thận khi giao dịch 

với những người không ngừng gian dối này. Chúng tôi đang thực sự nhẹ nhõm khi nghĩ rằng: 

đây sẽ là lần cuối cùng cho những giao dịch làm nản lòng đó ! Sau khi hoàn thiện kế hoạch 

hành động cuối cùng, chúng tôi đẫ chuẩn bị một loạt các chiến lược hành động để đảm bảo 

rằng giai đoạn đầu của hoạt động sẽ được tiến hành nhanh chóng và chắc chắn thành công. Khi 

giai đoạn đầu tiên hoàn tất, nền quản trị mới, hệ thống tiền tệ mới, và sự thịnh vượng mới sẽ 

được vững chắc và an toàn hoạt động trong thế giới của các bạn. Đó là tiền đề cần thiết làm 

cho Hành tinh của bạn thay đổi vĩnh viễn. 

Đây là quá trình chuyển đổi xã hội của bạn và được hỗ trợ bởi hàng tấn tài liệu bằng chứng thật. 

Bóng tối không còn có chỗ nào để luồn lách . Họ chỉ còn lại một khoảng thời gian rất ngắn 

trước khi hiệu lệnh thiêng liêng được ban ra. Vào lúc đó, một ánh sáng vĩ đại này sẽ lây lan trên 

Gaia và chính thức bắt đầu một kỷ nguyên mới trên hành tinh. Chúng tôi dự định sẽ có một giai 

đoạn công bố những hoạt động bí mật của các chính phủ đen tối trong thế giới của bạn sẽ báo 

hiệu sự khởi đầu của những hành động tiếp theo. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, kể từ khi chúng tôi 

lần đầu tiên đã yêu cầu chính phủ của bạn, kể từ sau khi chiến tranh thế giới thứ II, để kết thúc 

bí mật, tiết lộ sự tồn tại của chúng tôi, và tiết lộ công nghệ mà họ đã mua lại. Các chính phủ từ 

chối làm như vậy. Họ từ chối những yêu cầu đầu của chúng tôi là công bố công khai sự sự thật 

về sự hiện diện của chúng tôi ngay bên cạnh thế giới của bạn. Trong tương lại gần, khi công bố 

này được thực hiện, sẽ là một bước ngoặt lớn, sẽ mở ra một lịch sử mới và trả lại cho bạn sự 
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thật về nguồn gốc của bạn. Tất cả những điều dối trá mà bóng tối đã nói với bạn từ khi bạn còn 

nhỏ,  sẽ mờ nhạt đi và được thay thế bằng sự thật. Đây cũng là thời điểm để bạn bắt đầu hưởng 

thụ niềm vui của ý thức đầy đủ. 

Phước lành thay ! Chúng tôi là các Masters đã Thăng lên của bạn! Chúng tôi đến vào ngày này 

thông báo cho bạn rằng một phép lạ vĩ đại đã sẵn sàng để xuất hiện trên thế giới của bạn. Từ 

Thế kỷ trước, Thánh Saint Germaine đã thành lập một thế giới tin cậy đặc biệt  lần đầu tiên xuất 

tại Đông Quán Âm. Ở đó có hai kho tài sản lớn mà sẽ mang lại sự thịnh vượng cho bề mặt Trái 

đất. Chúng tôi vui mừng về tất cả những gì Thiên đường đã ra sắc lệnh và quy định đối với nhân 

loại! Sự thịnh vượng mới trong xã hội toàn cầu là một chuyển đổi mạnh mẽ và đầu tiên. Nó sẽ 

đưa bạn đến một một loạt  thay đổi lớn lao trong ý thức. Chúng tôi có một nhiệm vụ may mắn 

là  hướng dẫn bạn lấy lại ý thức đầy đủ. Cùng hành động với chúng tôi là sự khôn ngoan của 

Agarthan  và các gia tộc từ không gian. Cùng nhau chúng tôi làm việc cho sự đoàn tụ hai thế 

giới riêng biệt của Gaia thành hợp nhất. Trong sự hiệp nhất thiêng liêng đó, bạn sẽ tìm phương 

tiện để thoát ra khỏi việc mất trí nhớ và khám phá lại chân lý của Thiên Chúa bên trong bạn. 

Những sự thật này sẽ thay đổi niềm tin hiện tại của bạn và thiết lập các giai đoạn cho một xã 

hội thiên hà mới trên hành tinh. 
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Xã hội Thiên hà mới trên Trái đất này là một sự pha trộn các đặc điểm ưu tú của nhiều mô hình 

khác nhau của nhiều nền văn minh trong suốt Thiên hà này. Là một trong những cố vấn của 

bạn, nhiệm vụ của chúng tôi là hướng dẫn bạn áp dụng những khôn ngoan của chúng tôi trong 

những vấn đề này. Một thời gian ngắn sau khi trở về với ý thức đầy đủ, những cuộc họp liên 

hành tinh sẽ được triệu tập để thảo luận về những mô hình cơ bản cho sự hình thành ra đời  xã 

hội của Thiên hà của bạn. Chúng tôi hình dung sự lựa chọn của bạn sẽ là khôn ngoan. Trong sự 

hiểu biết và ý thức đầy đủ , bạn sẽ biết cách cách sử dụng và tận dụng các sự giúp đỡ này. Bạn 

sẽ nhanh chóng phục hồi nền văn minh Thiên hà trên trái đất. Cũng như bạn sẽ kết nối và học 

hỏi với các nền văn minh thiên hà anh em có sẵn trong hệ mặt trời như trên sao Kim, sao Hỏa, 

và Pax. Ngay sau khi hành thành nền văn minh thiên hà trên Trái đất, các bạn sẽ bắt đầu nhiệm 

vụ đầu tiên lớn lao : kết nối hòa bình trên khắp các thiên hà ! Đây sẽ là lần đầu tiên, nhiều đoàn 

đại biểu sẽ tới Trái đất và mang lại cho chúng ta sự tiếp xúc với hàng chục ngàn thiên hà lân 

cận. Những gì chúng tôi đang làm cùng nhau là để thực thi  một loạt nhiệm vụ, thể hiện sự phục 

vụ thiêng liêng của chúng tôi đã được uỷ thác từ Thiên đàng. 

Còn lại vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bạn cất những bước đi đầu đầu tiên trong năng 

lượng mới này.  Trước khi công việc của chúng tôi với bạn bắt đầu, bạn hãy chuẩn bị để giải 

thích những sự kiện này với gia đình và cộng đồng của bạn. Chúng tôi có một phần tham dự 

vào sự kiện và chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhiều sự kiện may mắn cần được hiển thị cho 

lĩnh vực này. Xã hội trên bề mặt của Gaia đang bị mắc kẹt trong một tập hợp các niềm tin sai 

lầm. Hệ thống niềm tin sai lầm này đã được xây dựng để duy trì một  xã hội hạn chế ý thức do 

các thế lực đen tối cai trị .Cấu trúc niềm tin cố thủ này chỉ có thể được loại bỏ bởi những hành 

động sắp tới chúng tôi dưới sự hướng dẫn từ Thiên đàng. Những cộng đồng thiêng liêng bí mật 

trên mặt đất của chúng tôi đang yêu cầu một thông báo đặc biệt về thiết lập quản trị mới, để 

bắt đầu những chuyển động đầu tiên. Điều này sẽ dẫn đến tái xuất hiện của lịch sử thật sự của 

bạn. Chúng tôi đang chờ đợi thời khắc đó để hỗ trợ bạn và chia xẻ với bạn những hiểu biết 

khôn ngoan thiêng liêng của chúng tôi. Những giáo lý này sẽ hủy bỏ rất nhiều điều mà bạn 

đang tin là đúng. Sự thật sẽ hiển thị và chỉ đường cho tất cả những gì cần thiết để làm theo. 

Một niềm vui lớn lao sẽ quét qua thế giới của bạn và tạo ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại! 
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Hôm nay, chúng tôi chí xẻ với bạn một cái nhìn tổng quan về những gì sắp xảy ra thời gian ngắn 

sắp tới. Nhiều phe phái thiêng liêng đang đến với nhau và cùng nhau thiết lập những sự kiện 

trọng đại nhất trong lịch sử của bạn! Niềm tin mới đã được biểu hiện rõ bởi nhiều người trong 

các bạn. Niềm tin sai lầm cũ xưa: bạn là một mình và duy nhất trong vũ trụ, bây giờ đây sẽ được 

thay thế mãi mãi. Hãy Biết, em yêu , cung cấp cho bạn vô số và thịnh vượng không bao giờ kết 

thúc của Thiên đàng thực sự !Vì vậy, Hãy là Nó ! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian  trong Đồng 

Nhất Thể và HãyTận hưởng!) 

 

-------- 

http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan29-01-13.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan29-01-13.html
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Thông điệp của chân sư saint germain 

 

 

Mahachohan Saint Germain_12 tia năng lượng của Thượng đế 

 

Mười Hai Tia sáng năng lượng 

Channelled từ Mahachohan Saint Germain 29-10-08 

Tôi Saint Germain các Mahachohan; điều này có nghĩa rằng tôi hỗ trợ các hành tinh Logos đức 

Phật trong việc giám sát các nhiệm vụ và mục đích của các tia sáng. Tôi chủ yếu là giám sát việc 

tia thứ ba của ánh sáng được tập trung vào biểu hiện. Tia thứ ba của ánh sáng hỗ trợ tất cả 

mười hai tia sáng trong vật chất và giữ gìn cho Trái Đất. Đó là vì lý do này mà tôi giám sát các tia 

3-7 vì đây là những cần thiết nhất trên Trái đất hiện nay và là sự mở rộng của tia thứ ba của ánh 

sáng. 

Mỗi tia sáng kéo dài từ tâm hồn vĩ đại của Đấng Sáng Tạo vũ trụ thông qua và giữ gìn vào cấp 

độ hành tinh của vũ trụ của Đấng Tạo Hóa. Một tia sáng nào đó giữ nó rung động đặc biệt của 

riêng và màu sắc thể hiện những phẩm chất thiêng liêng quan trọng trong tâm hồn của Đấng 

Tạo Hoá. Tôi muốn chia sẻ những nguyên tắc chính trong mười hai tia sáng để bắt đầu để xóa 

tất cả những niềm tin sai lầm và thông tin sai lệch được lưu hành. 

Người đã kết nối với và hiểu các tia ánh sáng trong nhiều năm, các kênh thông tin đã mang lại 

thông qua ý nghĩa của các tia và các Chơn sư kết nối với họ để giúp đỡ người khác phát triển và 

trải nghiệm những tia. Nhiều người quên rằng như Trái đất và nhân loại phát triển và phát triển 

để làm các tia ánh sáng và chohans của họ. Đặc biệt là trong thời gian hiện tại này rất nhiều 

Chơn sư đang chiếm vị trí của chohan hoặc thống đốc của các tia trong một khoảng thời gian 

http://3.bp.blogspot.com/-qhL-HUTACvM/VB5NYtYtjkI/AAAAAAAAAUQ/pSGmq2PN084/s1600/download%2B(1).jpg
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giới hạn khi chúng được phát triển đến vị trí mới để cho phép những người khác để tìm hiểu và 

phát triển với sự hỗ trợ của các tia ánh sáng. Nhiều người tiếp tục sử dụng thông tin đó đã được 

đưa ra năm trước đây như hướng dẫn của họ để kết nối với các tia, điều này là tốt nhưng nhiều 

đã xảy ra kể từ đó. Khi thời gian không tồn tại trên những trình độ bên trong con người trên trái 

đất vẫn có thể kết nối thông qua các chohans và rút ra các nguồn năng lượng của các tia ánh 

sáng nhưng điều quan trọng là bạn tập trung vào việc kết nối với các nguồn năng lượng mới và 

rung động cao hơn của tia mà có sẵn trong thời hiện đại của chúng tôi. 

Điều quan trọng là tất cả phải nhớ rằng các tia ánh sáng đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, 

họ đang hội nhập sâu như một như là chohans của họ mà là làm cho nó ngày càng khó khăn để 

phân biệt mà tổng thể được giám sát mà tia sáng. Nhiều người đang làm việc với một số tia 

sáng. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ chấp nhận với một trái tim rộng mở và tâm giác ngộ mà tôi bây 

giờ muốn chia sẻ với tất cả các bạn trên Trái đất. 

Tôi muốn bây giờ tiết lộ cho bạn nhận thức của tôi về các tia như họ là từ ngày này, 29-10-08. 

Các Tia sáng năng lượng chính 

 

• Tia thứ 1 - Màu đỏ:  

Quản lý bởi Chơn sư El Morya và giám sát bởi Manu Allah Gobi, Ở cấp thấp hơn nó neo từ tâm 

hồn can đảm của Đấng Sáng Tạo, sự tự tin, sức mạnh nội tâm, lòng dũng cảm, niềm đam mê, 

động lực và sự nhiệt tình. Trên một mức độ cao hơn nó tích hợp ý chí và kế hoạch thiêng liêng 

của Đấng Tạo Hóa. 

 

• Tia thứ 2 – Màu xanh lục:  

Quản lý bởi Chơn sư alohua và giám sát bởi Đức Di Lạc Maitreya. Giữ gìn sự Minh triết của Đấng 

Tạo Hóa thông qua hiện thân của tình yêu, chuẩn bị tâm hồn cho việc chấp nhận ý thức Đấng 

Chirst (Maitreya). Các tia ánh sáng thứ hai được công nhận là một trường học tinh thần đặc biệt 

để thúc đẩy việc phát triển tâm linh. 

 

• Tia thứ 3 - Màu vàng:  

Quản lý bởi Chơn sư Serapis Bey và giám sát bởi MAHACHOHAN(CHƠN SƯ) SAINT GERMAIN. 

Giữ gìn khả năng biểu hiện thông qua sức mạnh của tâm, hỗ trợ chủ và rõ nét của tâm trí trong 

khi hỗ trợ trong sự biểu hiện của tình yêu thông qua các hình thức tư tưởng để biểu lộ năng 

lượng của Đấng Tạo Hóa trên Trái đất. 

Các Tia sáng năng lượng mở rộng 

 

• Tia thứ 4 -Màu xanh lá cây: 

Quản lý bởi Chơn sư Paul Venetian và giám sát bởi MAHACHOHAN SAINT GERMAIN. Giữ gìn 

năng lượng của hòa bình, yên tĩnh, cân bằng và hài hòa. Hỗ trợ trong việc tiếp cận khả năng 

nghệ thuật sáng tạo và thể hiện tâm hồn trong một cách sáng tạo để lộ vẻ đẹp bên trong. Nó 

có thể hoạt động như một tia làm sạch khôi phục hòa hợp trong con và trong thực tế. 
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• Tia thứ 5 – Màu vàng cam: 

Quản lý bởi Chơn sư Hilarion và giám sát bởi MAHACHOHAN SAINT GERMAIN. Nó là một năng 

lượng quan trọng trong sự thăng thiên và quá trình phát triển tâm linh của linh hồn kích hoạt và 

khám phá linh hồn. Ở một mức độ thấp hơn nó hỗ trợ các dự án khám phá, khoa học phát triển. 

Ở một mức độ cao hơn nó tập trung chủ yếu về hội nhập của linh hồn với thực tế của người đó 

và với tính cách của họ trên Trái đất. 

 

• Tia thứ 6 – Màu Chàm:  

Quản lý bởi Chơn sư Lanto và trông nom bởi MAHACHOHAN SAINT GERMAIN. Tia này của ánh 

sáng là một trong những hình thức tinh khiết nhất của lòng sùng kính và chấp nhận linh hồn 

của Đấng Sáng Tạo trong thực tế của bạn. Đây là một sự gia tăng năng lượng cảm hứng nhằm 

hỗ trợ các kết nối sâu sắc hơn và hiểu biết về linh hồn và vũ trụ của Đấng Tạo Hóa. Nó khám 

phá định nghĩa của sự cống hiến và làm thế nào để tồn tại như một ánh sáng dành được cho 

linh hồn vĩ đại của Đấng Tạo Hóa trong khi chấp nhận quyền hạn bên trong của chính mình. 

 

• Tia thứ 7 – màu Tím 

quản lý bởi Lady Portia và trông nom bởi MAHACHOHAN SAINT GERMAIN. Đây là nhà của 

ngọn lửa màu tím của sự chuyển hóa. Đây cũng là một năng lượng thiết yếu trên Trái đất vì nó 

làm tăng ý thức và giữ gìn một thời đại mới của nhận thức vào tâm trí với rung động cao hơn. 

Nó được gọi là tia thức tỉnh của ánh sáng hỗ trợ trong việc kết nối với các tia cao hơn của ánh 

sáng. 

Những tia sáng năng lượng cao hơn 

 

• Tia thứ 8 - Bọt Biển xanh: 

 Quản lý bởi Lady Nada và giám sát của Giám đốc Thiêng liêng của Tia. Đây là tia làm sạch tâm 

linh sâu sắc mà hỗ trợ với việc chuẩn bị cho linh hồn kích hoạt và khám phá. Chữa bệnh và làm 

sạch là luôn luôn cần thiết để truy cập vào các rung động mới và ý thức và có thể đạt được từ 

ashram tia thứ tám. 

 

• Tia thứ 9 – Xanh lục và xanh lá cây:  

Quản lý bởi Lady Mary và giám sát của Giám đốc Thiêng liêng của Tia. Ray này nắm giữ một sự 

giàu có của kiến thức mà có thể được nắm bắt để hỗ trợ khám phá tâm hồn và mở rộng. Nó tập 

trung vào neo đậu niềm vui đó là một biểu hiện của tình yêu trong khi thúc đẩy hội nhập vào 

cấp độ mới với năng lượng của linh hồn và vũ trụ của Đấng Tạo Hóa. 

 

• Tia thứ 10 - Pearlescent. 

 Quản lý bởi Lady và Chơn sư Andromeda và giám sát của Giám đốc Thiêng liêng của Tia. Ray 

này khuyến khích và instigates hội nhập linh hồn, tích hợp đơn nguyên và thống nhất với linh 

hồn vĩ đại của Đấng Tạo Hoá. 

 

• Tia thứ 11- màu Hồng cam.  
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Quản lý bởi Lady Quán Âm và giám sát bởi Giám đốc Thiêng liêng của Tia. Một lần nữa liên kết 

với phát hiện linh hồn và hội nhập, cũng như tất cả các tia cao hơn, tia này hoàn thành quá trình 

linh hồn hợp nhất. Nó thúc đẩy sự hiểu biết rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ là một biểu hiện 

của tình yêu. Đó là một nơi mà những lời dạy của tất cả các tia trước được tích hợp để hỗ trợ 

một sự hiểu biết và chấp nhận làm chủ đó là hoàn thành, cho phép các linh hồn để thể hiện đầy 

đủ các tia cao hơn của vũ trụ của Đấng Tạo Hóa bao gồm cả tia thứ mười hai của ánh sáng. 

 

• Tia thứ 12 -màu Vàng kim 

 Quản lý bởi Pallas Athena và giám sát của Giám đốc Thiêng liêng của Tia và Di Lạc. Tia thứ mười 

hai của ánh sáng giữ một liên kết trực tiếp đến văn phòng của Chúa Maitreya và như là cơ sở 

giảng dạy cho những người muốn thể hiện ý thức Chúa Maitreya(Chirst). Tia thứ mười hai của 

ánh sáng là một phần mở rộng của Văn phòng của Chúa Maitreya và giữ gìn năng lượng yêu 

thương của Đấng Tạo Hóa vào tất cả các tia sáng và trong vũ trụ của Đấng Tạo Hoá đặc biệt là 

Trái Đất. 

 

Tôi là Mahachohan Saint Germain 
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Biểu hiện sáng tạo sẽ nhanh hơn 
Chân Sư Hilarion , 

Những người Thân Yêu Quý , 

Trong cuộc sống hàng ngày bây giờ của bạn, bạn đang bắt đầu chú ý đến sự thay đổi trong cơ 

thể và trong tâm thức của chính bạn. Giờ đây đã dễ dàng hơn nhiều để ở trong trạng thái cân 

bằng trong hầu hết thời gian. Ngay cả khi thay đổi xảy ra, bị bất ngờ hay trước những sự kiện 

không lường trước được. Cuộc sống có vẻ trôi chảy một cách hài hòa và đồng bộ ở khắp mọi 

nơi và cũng  như bạn đang hài hòa với dòng chảy cuộc sống này. Sống trong một cơ thể vật 

chất trên hành tinh này đã trở nên dễ dàng hơn và tràn đầy ơn thánh. 

Nhiều người trong số các bạn đang gặp vài triệu chứng trên cơ thể  như sốt nhẹ , cảm cúm 

không rõ nguyên nhân. Đó là dấu hiệu của cơ thế bạn ngay sau khi tải về các nguồn năng lượng 

cao hơn và đang kích hoạt các chức năng tiềm ẩn của bạn ở một chiều kích cao. Một số bạn 

đang trải qua thời gian ngắn như thiếu oxy hoặc cảm giác rằng bạn thấy khó khăn để hít vài hơi 

không khí vào phổi của bạn. Điều này cũng là một triệu chứng tạm thời , biểu hiện nâng cao 

mức độ tần số trong lĩnh vực Linh thể Ánh sáng Vàng của bạn. 

Điều này có thể được hơi giống với người leo núi đang ở trên đỉnh Everest. Khi họ đang ở độ 

cao lớn, không khí trở nên mỏng hơn và loãng hơn. Có nhiều sản phẩm trên thị trường có thể 

giúp đỡ bạn vượt qua triệu chứng này như : thực phẩm tự nhiên, bình thở oxy cầm tay hoặc 

những bài tập thể dục hàng ngày làm cho  hơi thở mạnh mẽ . Đi dạo bộ trong thiên nhiên cũng 

giúp bạn tăng  mức độ thoải mái . 

Hôm nay , tôi muốn nhắc nhở bạn, những người thân yêu, một lần nữa về việc tăng cường liên 

kết với cốt lõi của Trái Đất. Điều này sẽ giúp bạn tích hợp các nguồn năng lượng cao hơn một 

cách nhẹ nhàn và hiệu quả hơn. Cũng giúp bạn hiện diện đầy đủ trên hành tinh này, từ đó làm 

cơ sở vững chắc cho nhiều khía cạnh coa hơn của bạn. Nếu bạn không tiếp xúc với  đất đầy đủ 

về mặt năng lượng, bạn có thể thấy mình mất tập trung và không thể hoàn thành những dự án 

mà bạn đang bắt đầu hoặc đã thực hiện.Thân thể bạn được cấu tạo bằng những nguyên liệu có 

nguồn gốc từ Đất Mẹ, cho nên bạn cần kết nối với Đất để có một cơ thể khoẻ mạnh.  Bạn đang 

trở thành cây cầu nối giữa trời và đất. Do đó, trách nhiệm của bạn là tự đảm bảo bạn có  một cơ 

thể tràn đầy năng lượng và  cân bằng. 

Hiện có rất nhiều các bạn đang phát hiện ra kho báu tâm linh chưa được khám phá ở ngay 

trong bản thân mình. Nhiều tài năng đang bắt đầu hé rạng và đang tìm cách thể hiện ra trong 

cuộc sống thường ngày. Điều đó đã tạo ra một  nhiệm vụ cho mỗi người trong các bạn là : trở 

thành một người quan sát và tạo điều kiện  ccho tất cả các khả năng tiềm ẩn muốn vươn lên từ 

bên trong bạn. Ngoài ra còn có các kỹ năng và tài năng từ những đời trước và từ tương lai đang 

bước vào Linh thể Hoàng kim của bạn để được đồng hóa, được công nhận và để được phát 

triển. Hiện nay thực sự là một thời gian thú vị nhất cho tất cả các linh hồn sống trong một cơ 

thể vật chất trên hành tinh Trái đất! 

Hãy quan sát những suy nghĩ của bạn khi chúng hiện ra. Bây giờ đây, bạn đang có được khả 

năng để lựa chọn hoặc là để nắm lấy những suy nghĩ vừa hiện ra hoặc chỉ cần cho chúng đi qua 
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và đi ra khỏi đầu bạn. Các khả năng trong mỗi suy nghĩ mang vô vàn các kết quả tùy thuộc vào 

nơi đặt sự chú ý của bạn. 

Quả thật, hãy tự đào tạo khả năng làm chủ các suy nghĩ của bạn. Giờ đây, khi rung động của trái 

đất và của toàn bộ bản thể  bạn đã được tăng cao, mỗi một suy nghĩ của bạn sẽ là một sáng 

tạo. Mỗi Sáng tạo đó sẽ là một phần biểu hiện sáng tạo của Đấng Vô cùng. Bạn sẽ từ từ nhận ra 

rằng những gì bạn tạo ra, bạn cần phải có trách nhiệm. Những biểu hiện của sáng tạo của bạn 

sẽ xảy ra nhanh hơn và bạn có thể quan sát rằng bạn thực sự là người sáng tạo.Những suy nghĩ 

của bạn sẽ được thành hiện thực nhanh hơn trước. Quá trình biểu hiện những suy nghĩ sáng tạo 

của bạn thành hiện thực sẽ nhanh mạnh và dễ dàng hơn nhiều khi bạn chấp nhận và quen 

thuộc với nó. Tất cả mọi sâu sắc và tiết lộ những khả năng tiềm ẩn bên trong đang chờ đợi bạn 

khám phá, ghi nhận và mang ra sử dụng.  

Cho đến khi thời gian tới ... 

Tôi là Chân Sư Hilarion 

 

Người chuyển kênh Marlene Swetlishoff 

www.therainbowscribe.com 
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Chúa Metatron: Chuyển đổi 

Thời đại Bảo Bình 

 

 

Chúa Metatron: 2013-Chuyển đổi Thời đại Bảo bình. 

Chúa Metatron chuyển Thông điệp qua James Tyberonn. 

Chúc mừng Các Minh sư ! Tôi là  Metatron, Chúa của Ánh sáng , và tôi chào đón bạn trong một 

bao bọc của tình yêu vô điều kiện! 

Đây là năm 2013, và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng có một bình minh mặt trời mới. Thực sự là 

mặt trời của sự thay đổi.Nó sẽ đem lại ánh sáng mới  và kết tinh của Trái đất mới tuyệt vời. Và 

tất cả các bạn có một hành trình chuyển đổi  tuyệt vời. 

Thưa các Minh sư, chúng tôi nói với bạn một lần nữa rằng Thăng Thiên của Hành tinh đã xảy ra, 

và nhân loại cũng đang tham dự vào quá trình Thăng thiên. Ngay cả khi phần lớn của nhân loại 

không nhận ra Thăng thiên trong ý thức 3d thường ngày.  Trái đất đã thực sự thay đổi, tốt 

nghiệp vào một mô hình mới. Các nhà bác học của các bạn nhận ra điều này. 

Và vì vậy chúng tôi nói về Chuyển đổi Thời đại Bảo Bình ... 

Chuyển đổi Thời đại Bảo Bình  

Nhà khoa học của bạn đã nhận thức được là có một giai đoạn của trái đất, trong đó hầu hết của 

cuộc sống sinh học của bạn hiện tại xuất hiện. Nó được gọi là kỷ Cambri. Giai đoạn Cambri có 

một dòng plasmic lớn tác động lên Hành tinh của bạn, và nó mang lại những hình thức sự sống 

http://4.bp.blogspot.com/-i2inFl7aFdU/VCLd_1lJdPI/AAAAAAAAAZU/ZwVRBQC04dM/s1600/dna-galaxy-275x180.jpg
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mới cho hành tinh . Darwin, thuyết tiến hóa nổi tiếng, thừa nhận rằng bức xạ Cambri là đối số 

hợp lệ nhất chống lại lý thuyết tiến hóa của ông. 

Điều đó cũng xảy ra ngay bây giờ. Bức xạ mặt trời hiện nay đã tăng tốc-tính từ năm 1989 và sẽ 

tiếp tục. Số lượng đáng kinh ngạc của sự phun trào Tai lửa bắn phá trái đất với dòng bức xạ các 

ion và electron không thể tưởng tượng được. 

Bức xạ ion sẽ hoàn toàn lên thay đổi sinh học, thay đổi DNA của bạn. Bạn sẽ trở nên ít dày đặc 

hơn.  

Nguồn chính của năng lượng mới trên trái đất chính là những làn sóng của bức xạ vũ trụ tới 

hành tinh từ gió mặt trời. Chúng tôi gọi thời gian này  là Thời kỳ chuyển đổi Bảo Bình. 

 

Phân tích cơ bản nhất . 

Dòng ion hóa từ vũ trụ của các làn sóng bức xạ trong thời kỳ Bảo bình sẽ gây bối rối cho bạn. 

Chúng cũng  là động cơ của sự thay đổi. Làn sóng bức xạ đóng một vai trò cần thiết và nhân từ 

trong quá trình chuyển đổi của Thăng Thiên. Không có gì  là đáng sợ. 

Bức xạ đã làm được nhiều hơn so với việc thay đổi  quyển từ của bạn.Làn sóng bức xạ ảnh 

hưởng đến sự kiến tạo địa tầng và thời tiết của Trái Đất. Nhưng chúng ta cũng sẽ nói thêm rằng: 

sự thâm nhập của các dòng ion vào Trái đất  là chất xúc tác tuyệt vời cho thay đổi thời tiết, siêu 

bão, động đất và cũng là nguyên nhân gốc rễ của sự nóng lên toàn cầu. 

Nhiều người trong số các nhà lý thuyết âm mưu của bạn lại muốn đặt nguyên nhân của sự thay 

đổi thời tiết trên nhân loại.Chúng tôi cho bạn biết không phải là như vậy. Hàng tỷ tấn plasma 

bắn phá trái đất trong hơn 2 thập kỷ qua, nhiều hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử 

ghi lại. Nếu nghĩ rằng những thay đổi trên hành tinh này như làm nóng bầu khí quyển là do 

HAARP thì là vô lý. Công nghệ để làm được như vậy là không có. Sự nóng lên toàn cầu là do 

năng lượng Plasma mặt trời ! Dòng Plasma đã chuyển đổi trái đất và các dạng sống sinh học 

trên hành tinh trước đây, trong thời kỳ kỷ Cambri. 

Chúng tôi cũng nói với bạn rằng sự xâm nhập của dòng ion cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh học 

của bạn. Nó là chất xúc tác sẽ chuyển đổi cơ thể  từ cơ sở carbon thành có thể dựa trên silic. 

 

DNA & Hình thức sống mới 

Chuyển đổi Thời đại Bảo bình , hoặc dòng bức xạ Anthropocene sẽ mang lại cuộc sống mới trên 

Trái đất. Cũng như bức xạ đã làm như vậy trong thời kỳ Cambri cách đây khoảng 580 triệu năm. 

Những gì đang xảy ra không phải là chưa từng có, mặc dù nó không được ghi chép và không 

phải là chưa được hiểu rõ. Điều gì khác biệt là : làn sóng bức xạ hiện nay đang có mối quan hệ 

cộng sinh với lưới Ánh sáng Thăng thiên  Tinh thể Hành tinh. 
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Các dạng sống ở chiều kích cao hơn đang trở nên nhìn thấy được. Đây là những dạng sống mới 

trên trái đất là khác với  " hữu hình " . .. nhưng chúng đã được mô tả trong một số văn bản tôn 

giáo của bạn. Các Thầy thông giáo cổ đại đã viết trong một số tư liệu thiêng liêng của bạn rằng : 

cuộc sống có 3 định dạng: Là đất sét (Thân xác), lửa (Ma quỷ) và ánh sáng (thiên thần). 

Trong sức mạnh tổng hợp của bức xạ vũ trụ Thời đại Bảo bình và lưới Ánh sáng 144 tinh thể 

trên trái đất sẽ làm cho bạn dễ tiếp cận các kích thước song song hơn. Những hình thái sự sống, 

những sinh mệnh, tồn tại trong các kích thước khác  như: plasmic sinh học, điện và quang tử. 

Thánh kinh của bạn cũng mô tả  các Thiên thần  như những Sinh mệnh của Ánh sáng . 

Một số các vòng sáng , quả cầu phát sáng , sét hòn, thần tiên và " sứa "quang tử là những  hiện 

tượng bắt đầu nhận thấy trong những năm qua. Đó là trong thực tế. Các dạng sống có  ý thức 

từ các không gian khác đang tới thăm viếng Trái đất. Một số dấu hiệu  họ cố tình để lại trên Trái 

đất đã được thông báo cho bạn qua các phương tiện truyền thông . Các dầu hiệu  bao gồm 

những vòng tròn trên cánh đồng . 

Làn sóng bức xạ  

Hai năm sau khi hội tụ Đa hài 1987, một cơn bão từ khổng lồ bắn phá Trái đất với tỷ tấn plasma. 

Các nhà khoa học và các nhà địa vật lý của bạn đã ghi nhận nhiều tác động của con bão từ này . 

Họ đã ghi lại được hơn 200 tai lửa mặt trời trong 36 sự phun trào dòng khí nóng trong khoảng 

thời gian 2 tuần. Mười một trong số này là X-Class. Hào quang trái đất và từ quyển bị thay đổi 

đột ngột và chỉ còn một nửa kích thước bình thường của nó. Khi đó  xuất hiện một cái gì đó 

giống như một con sứa plasmic. 

Cơn bão từ lớn đã  tàn phá nhiều thứ. NASA bị mất dấu vết của các đối tượng không gian mà 

họ đã theo dõi. Hệ thống máy tính tinh vi bị ngưng hoạt động. Các giàn khoan dầu ngừng 

khoan. Hệ thống định vị toàn cầu rối loạn. La bàn không chỉ đúng hướng. Lưới điện dân dụng bị 

hư hại nặng làm cho hàng triệu người ở Canada và Bắc Mỹ mà không có điện. Trạm không gian 

MIR đã bị bỏ. 

Những lần tấn công của bão mặt trời vẫn tiếp tục. Cơn bão lớn nhất từng được ghi nhận cho 

đến nay đã diễn ra vào năm 2001. Tiếp theo là 150 cơn bão trong năm 2003. Tấn công liên tục 

của Bão Mặt trời đã diễn ra trong 2 thập kỷ qua có cường độ lớn hơn bất kỳ thời điểm nào 

trong lịch sử. 

Hiện tượng ánh sáng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Cực quang hiếm màu đỏ đã được ghi nhận. Cực 

quang rất sáng , có thể nhìn thấy trong ánh sáng ban ngày. Hiện tượng thú vị của sét cục bộ gọi 

là sứa ánh sáng , Tiên nữ và yêu tinh hiện hình đã được báo cáo thường xuyên hơn hơn bao giờ 

hết.Vòng tròn trên cánh đồng phát triển vào những thiết kế phức tạp hơn rất nhiều, dễ dàng 

phân biệt với 'nhân tạo' có mục đích giả mạo. 
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Tỷ lệ 6:01 Khai Mở Tuyến Tùng 

Dòng ion bất ngờ này làm thu hẹp nhanh chóng khoảng cách tần số năng lượng giữa các chiều 

kích. Dòng ion  cũng làm tăng sức mạnh tổng hợp của lưới Ánh sáng tinh thể trên Hành tinh. 

Cộng hưởng hưởng với dòng ion mới sẽ cho phép bạn dễ dàng kích hoạt và khai mở tuyến 

tùng. 

Các viện nghiên cứu của bạn đã nhận thức được là  tỷ lệ ion từ tính có một hiệu ứng mạnh mẽ 

lên ý thức con người. Nhà khoa học Pháp, Mesmer, là người đầu tiên nhận ra ra kiến thức này. 

Ông phát hiện ra rằng bằng cách đặt các đối tượng trong một lĩnh vực anion mạnh (từ tính), các 

đối tượng đã có thể để đạt được trạng thái kỳ lạ của ý thức nào đó, tạo điều kiện thông tin liên 

lạc với " Tâm Vũ trụ " . Chúng tôi nói với bạn rằng : điều này thường được thực hiện trong 

trường hợp cảm ứng ion khai mở tuyến tùng. 

Xã hội và cộng đồng tôn giáo của bạn thường bị thu hút đến các khu vực đặc biệt mà họ gọi là 

"Đất Thánh" . Bởi vì họ phát hiện ra đột nhiên họ có thể kết nối với các chiều kích khác, nhìn vào 

các cảnh giới Tâm linh có thể xảy ra dễ dàng hơn. Lý do là thành phần khoáng chất và năng 

lượng chất hóa học trong những địa điểm đặc biệt đó đã tạo ra một tỷ lệ ion là đặc trưng, và 

cho phép khai mở tuyến tùng. 

Trong các nghiên cứu gần đây, một số các nhà nghiên cứu của các trường đại học đã phát hiện 

ra rằng: bằng cách sử dụng máy phát ion để thay đổi tỷ lệ của ion dương và âm tới giá trị 6:01, 

hướng tới đối tượng trong thí nghiệm là một cơ thể sống. Một lần nữa cảm ứng mở tuyến tùng 

xảy ra. 

 

Tần số  và sóng não Theta Sáng tạo 

Sự bắn phá của các dòng ion lên hành tinh của bạn đang chuyển đổi tỷ lệ giữa Ion âm và 

dương. Tác động của dòng Ion thông qua hệ thống lưới Ánh sáng tinh thể đã cho phép sự thay 

đổi trong ý thức của bạn và cũng thực sự thay đổi sinh học trong cơ thể. Các nhà khoa học và 

sinh học của bạn đang ngày càng nhận thức được điều này. Dự án Human Genome gần đây 

http://2.bp.blogspot.com/-YwlGKBl40K0/VCLeBVC1YrI/AAAAAAAAAZc/2CZHWWG_o1A/s1600/images%2B(8).jpg
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nhận thấy rằng ADN của con người sẽ thay đổi / biến đổi theo các điều kiện môi trường và còn 

biến đổi theo niềm tin - nền văn hóa- tâm lý. 

Năm ngoái, một thử nghiệm hoàn toàn kinh ngạc đã diễn ra và làm rung chuyển giới khoa 

học  chính thống. Kết quả thí nghiệm này đã mở cấp độ mới hiểu biết  về tiềm năng con người . 

Thí nghiệm được thực hiện bởi một học giả nổi tiếng, người nhận giải Nobel, Tiến sĩ Luc 

Montagnier. 

Trong thí nghiệm ngày, có hai ống nghiệm kín đựng nước cất tinh khiết đặt cạnh nhau. Một 

trong hai ống đó có chứa một mảnh nhỏ của DNA. Cả hai đều được bao quanh bởi một trường 

điện từ với tần số 7HZ. Trong thí nghiệm, đoạn của DNA duy nhất đó đã dịch chuyển qua ống 

chứa toàn nước cất. Đoạn DNA tự nhiên hình thành trong ống nước cất, và biến mất khỏi ống 

cũ. Thử nghiệm đã được lặp đi lặp lại . Khi không có trường điện từ đúng với tần số 7 Hz  " dịch 

chuyển " đã không diễn ra. 

Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là các mã của cuộc sống được mã hóa trong "Trường hòa 

hợp thống nhất " và có thể tạo ra cuộc sống trong một rung động mạch lạc theta 7Hz. 

Hãy lưu ý điều này. Nghiên cứu trên chỉ ra sự xuất hiện của sóng não theta liên quan tới  tỷ lệ 

rung động ! Điều này rất quan trọng và cần lưu ý. Chúng ta cần một môi trường cho phép tạo ra 

điều đó, tạo ra Sóng não Theta mạch lạc. 

Thế giới khách quan mà bạn nhìn thấy là kết quả cuối cùng của ý thức. Nhưng cho đến nay, điều 

đó đã bị xuyên tạc bừa bãi, làm cho nhân loại đã không nhận thức được và cũng không làm chủ 

được tiềm năng thần thánh của mình. Suy nghĩ và tưởng tượng hình ảnh thực sự có thể tạo ra 

một thế giới mới. Một thế giới Hòa hợp, Hòa bình và tràn đầy Tình yêu thương . Cộng hưởng 

Theta, tinh thể cộng hưởng tư tưởng, có thể được sử dụng trong cách hài hoà để tạo thành thực 

tại vật chất và trở thành vật lý thực tế. Thăng thiên của bạn, của nhân loại có thể đẩy tinh thần 

của  bạn vào biểu hiện từ một trạng thái rung động đặc biệt gọi là Sự liên lạc Theta. 

Khám phá Tần số Theta  

Nhân loại trong nền văn hóa hiện nay đã đặt chú ý rất lớn vào trạng thái ý thức của Tần số Beta. 

Bây giờ là thời gian để bắt đầu khám phá các khu vực khác của tâm trí. Bây giờ là thời gian để sử 

dụng các trạng thái theta để cùng tạo của thực tế của bạn. Bức xạ của Thời đại Bảo bình là cơ 

chế và là kết quả của Thăng thiên hành tinh. Nó cũng sẽ cung cấp cho nhân loại những công cụ 

cho Thăng Thiên của loài người . 

Những làn sóng năng lượng nhân từ đã diễn ra, và sẽ tiếp tục. Đặc biệt là thông qua những làn 

sóng năng lượng mặt trời mạnh mẽ trong năm 2013. Đó là sự phụ trào khối lượng lớn của 

Plasma từ vũ trụ vào Trái đất. Hàng tỷ tấn năng lượng ion đã được chiếu vào Hành tinh của bạn. 

Đó là một loạt làn sóng năng lượng đáng kinh ngạc. 
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Nhà vật lý học thiên thể của bạn đã nhận thức được rằng các dòng liên tục của plasma trong 

những năm gần đây đã bắt đầu có tác động mạnh trên khắp trái đất. Các dòng Plasma này là 

không chỉ thay đổi tỷ lệ ion, nó cũng làm thay đổi  trong lĩnh vực sóng não theta. Theta là cánh 

cửa cho sự sáng tạo của Thiên Chúa. Các làn sóng ion mạnh mẽ, đã và đang tạo ra những khu 

vực cụ thể trên hành tinh có chứa năng lượng với tỷ lệ cho phép xuất hiện Sóng não Theta một 

cách rõ ràng và mạnh mẽ . Những khu vực đó  có thể được sử dụng như là các trung tâm sáng 

tạo. Đó cũng là nơi thực sự tuyệt vời cho những Chiến binh Tâm Linh  thiền định theo nhóm. 

Chính nhờ sự xuất hiện các khu vực như vậy, biểu hiện của một hành tinh hài hòa trở nên khả thi 

hơn! 

Hành tinh của bạn đã luôn luôn được quay trong một môi trường plasmic. Trong thời gian vài 

thập kỷ gần đây, dòng bức xạ mặt trời đã tăng đáng kể ảnh hưởng và tương tác mạnh mẽ với 

trái đất và nhân loại. Các nhà học giả của bạn đã có nhiều dữ liệu khoa học để có một cái nhìn 

sâu hơn vào trái đất và nhìn rộng ra những thay đổi vũ trụ đang xảy ra. Chúng tôi nói với bạn 

rằng: các dòng năng lượng  từ mặt trời không chỉ làm những thay đổi hầu như toàn bộ khối 

lượng của Trái Đất, từ cốt lõi đến bầu khí quyển và từ quyển. Mà còn ảnh hưởng tới nhận thức 

và ý thức của từng người trong nhân loại . Sự thay đổi tỷ lệ ion trên trái đất và sự thay đổi tần số 

trong từ quyển sẽ và đang làm thay đổi hoạt động tâm trí của con người. Trên Trái đất đang tạo 

ra một môi trường năng lượng hoàn toàn mới, cung cấp khả năng dễ dàng hơn cho nhân loại 

truy cập vào các chiều kích cao hơn. 

 Năng lượng mà đến từ sự phun trào tai lửa trên mặt trời được hấp thu vào những mảng kiến 

tạo của trái đất và làm tăng rung động năng lượng của trái đất.Dòng năng lượng từ mặt trời 

cũng đi vào các điểm hấp thu năng lượng của các mạng lưới Ánh sáng thiêng liêng. Đặc biệt tác 

động mạnh mẽ tới lưới tinh thể Ánh sáng trên hành tinh. Những thay đổi từ bức xạ vũ trụ sẽ đi 

vào các hệ thống lưới năng lượng ánh sáng trên toàn bộ trái đất. Năng lượng từ sự phun trào 

hào quang trên mặt trời  tạo ra một rung động như vậy trên trái đất. Sau đó toàn bộ lưu lượng 

điện từ của trái đất bị ảnh hưởng. Tâm trí tập và mô hình suy nghĩ của nhân loại cũng bị ảnh 

hưởng. Tất cả mọi hoạt động trên trái đất đều bị ảnh hưởng bởi những dòng năng lượng khổng 

lồ từ mặt trời, mà bạn gọi là gió mặt trời. 

Ảnh hưởng của chuyển đổi Plasmic: 

* Thay đổi tỷ lệ ion mà sẽ cho phép truy cập dễ dàng hơn vào trạng thái sóng não theta rõ ràng 

* Cho phép khai mở dễ dàng hơn của tuyến tùng 

* Các công cụ để biểu hiện sự hòa hợp sáng tạo 

* Tạo điều kiện cho việc chuyển đổi DNA và chuyển tiếp sinh học Sinh học tinh thể Silicon 

 

Ảnh hưởng tới lưới tinh thể Hành tinh : 

 

* Giúp trong việc mở rộng của hành tinh này thành 12 chiều 

* Cho phép tiếp cận nhiều hơn vào đa chiều kích, đa cảnh giới ( dạng sống quang tử & Plasmic) 
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* Vai trò chính trong việc thay đổi điều kiện sống trên trái đất 

* Sự liên lạc thần giao thấu cảm tăng lên 

* Vai trò quan trọng trong sự hình thành của bầu trời Mới 

* Tăng cường hoạt động của điạ điểm linh địa , mạng lưới anh sáng , khu vực năng lượng sáng 

tạo. 

* Khả năng của nhân loại để cùng tạo ra trái đất mới 

 

Những người thân yêu, chúng ta nói với bạn một lần nữa rằng  Thăng Thiên của hành tinh đã 

xảy ra. Nhân loại đang  trong quá trình Thăng thiên .Ngay cả khi phần lớn của nhân loại không 

nhận ra nó trong ý thức 3d, trái đất đã thực sự thay đổi, tốt nghiệp vào một mô hình mới. Vì vậy, 

bây giờ là thời gian để buông bỏ năng lượng cũ và sợ hãi . Thông điệp của chúng tôi là dành 

cho Phật tính , Tự tánh Tâm, Thiên tính  của bạn. Thông điệp cũng cho bạn biết  một vài vấn đề 

của thực tế, như là một sự thật, rằng hành tinh này là bây giờ trong một năm của Trái đất mới. 

Bây giờ là thời gian cho đầu mối của sự đồng sáng tạo. Chúng tôi nói với bạn rằng : những suy 

nghĩ rõ ràng của cá nhân và nhóm có thể và sẽ thay đổi thực tế của hành tinh của bạn. Nhưng 

bạn phải hiểu rằng, biểu hiện mạnh nhất hiệu quả sáng tạo không xảy ra trong não 3D,mà xảy 

ra ở tần số Sóng não Theta , đó là biểu hiện của tâm thức trong chiều kích cao hơn. 

Có rất nhiều điều bạn nhận ra là cần phải thay đổi. Tuy vậy, còn nhiều tư duy vẫn đang tập trung 

vào những cái bẫy sai lầm của 3D, bao gồm cả tham lam, vô nhân đạo của con người với đồng 

loại, và tìm kiếm quyền lực đối với tình yêu. Trong năm 2013, bạn có thể bắt đầu đoàn kết và 

tạo ra một trái đất mới  hài hòa. Nỗ lực là cần thiết. Các cuộc gọi cùng nhau xây dựng trái đất 

mới oang oang! 

Tôi Metatron và tôi chia sẻ với bạn những chân lý. 

 

.... Và do đó, nó là ... nó là như vậy. 

 

© 2013 James Tyberonn  www.Earth-Keeper.com 

 

http://lightworkers.org/channeling/174055/lord-metatron-2013-aquarian-shift-anthropocene-

radiation 
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Minh Sư Hilarion và Isis nói 

về Kết nối với Trái đất 

     
 

Hôm nay chúng tôi muốn nói về Trái đất như còn được gọi là Gaia. Giờ đây Gaia là một Sinh 

mệnh, là một Hành tinh đã Thăng thiên  và một dòng năng lượng mới đã được đưa vào trong 

lòng Trái đất của bạn. 

Như chúng tôi đã  nói  trước đây, bây giờ  là thời gian để bạn đứng trên hai chân của mình. 

Câu nói đó có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa . Nghĩa đen là bạn cần kết nối với  trái đất thông qua 

dòng chảy năng lượng ở 2 chân của bạn . 

Chúng tôi đề nghị bạn kết nối với năng lượng của Trái đất thông qua Luân xa EarthStar  ngay 

dưới chân của bạn. Luân xa EarthStar- là một Trung tâm năng lượng Nối đất và là  nền tảng hệ 

thống Năng lượng riêng của bạn. 

Những lợi ích bạn có thể nhận được là gì ? Có nhiều lợi ích khi bạn bắt đầu sử dụng và tăng 

cường dòng chảy  năng lượng này trong hệ thống năng lượng của bạn. Ngay bây giờ bạn cần 

phải sử dụng dòng chảy năng lượng từ trong lòng đất. 

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-8m0EmHy4EHU%2FVCLmawZiWjI%2FAAAAAAAAAaI%2F5Ycfr747f4c%2Fs1600%2Fket%252Bnoi%252Bvoi%252Bdat%252B2.JPG&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
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Dòng chảy này đã thay đổi và trái đất đã trở thành một hệ thống năng lượng hoàn toàn mới . 

Bạn dễ dàng hơn để kết nối với dòng chảy ở dưới chân này . 

Những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng dòng chảy Năng lượng Nối đất là số dư năng lượng dễ 

dàng hơn. Bạn có nhiều năng lượng hơn  và bạn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bên 

ngoài. 

Với hệ thống năng lượng cũ, bạn chỉ có hệ thống 7 luân xa dính trên thân thể.  Bạn đã bị ảnh 

hưởng bởi các nguồn năng lượng chạy trên bề mặt trái đất.  Như hầu hết nhân loại sống trên bề 

mặt trái đất và cùng chung một thực tế năng lượng, bạn cũng đã bị kết nối vào các nguồn năng 

lượng của những người khác, mà luôn chảy qua bạn và luôn có sẵn xung quanh bạn. 

Khi bạn bắt đầu kết nối xuống mặt đất, hệ thống năng lượng của bạn sẽ có không còn bị ảnh 

hưởng bởi  năng lượng của những người khác.  Hệ thống Năng lượng nền tảng của riêng bạn 

trở nên ổn định vững chắc hơn. 

Điều này cũng sẽ cải thiện dòng chảy trong hệ thống năng lượng của riêng của bạn. Tạo điều 

kiện cho bạn nâng cao tần số của cơ thể , làm cho nhiều năng lượng hơn và rung động cao hơn 

chảy qua bạn. 

Đây là lý do tại sao chúng tôi thực sự muốn nhấn mạnh việc tăng cường liên kết với Trái đất, 

thông qua trung tâm năng lượng ngay dưới bản thể riêng của bạn, như một số giáo lý gọi Luân 

xa này là sao trái đất (EarthStar ). 

 

Tất cả đều là Từ Nguồn . 

Channeler: 

Petra Margolis 

www.ascendedmasters.org 
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Sự thay đổi trong quá trình thăng 

thiên lên cơ thể ánh sáng 

 

 

Bản thảo sống còn-phần 298  

Như thủy triều lần lượt tới lui, cũng như vậy, bạn đang cảm nhận những làn sóng năng lượng 

tràn tới thế giới của bạn lúc mạnh lúc ngưng nghỉ . Những làn sóng năng lượng đang thực sự 

thay đổi, từng chút một, từng ngày một. Và cùng với chúng, bạn cũng đang thay đổi và phát 

triển. Bạn đang thay đổi, nhưng đối với thế giới bên ngoài, mỗi bạn cảm nhận không giống 

nhau. 

Đó là bởi vì bạn không còn giống nhau. Sau mỗi ngày, bạn bước gần hơn tới hiểu biết bạn thực 

sự là ai. Cũng đồng thời như vậy, mỗi ngày qua đi, một phần tính cách cũ của bạn rơi đi, mà 

không bao giờ cần thiết lấy trở lại. Bạn không còn sống ở đây để thu thập các mảnh mối quan 

hệ mà dường như đang trượt ta khỏi tầm tay của bạn. Cho dù đó là mối liên hệ gia đình, hay 

liên kết bạn bè, hay là bạn hàng nơi công sở của bạn. Bất cứ điều gì không phải là một phần của 

sự thật thì bạn không còn cần thiết nữa. Những mối quan hệ cũ không còn là một phần của 

cuộc sống của bạn nữa. Đúng như vậy, có rất nhiều phần của cuôc sống của bạn đang thay đổi 

ngay bây giờ. 

Không cần phải sợ hãi, những thay đổi này không đòi hỏi bạn phải bỏ đi bất cứ thứ gì quen 

thuộc với bạn. Quá trình này chỉ có nghĩa là bạn sẽ để lại các mối quan hệ cũ về đúng nơi thực 

sự vốn có của nó. Vì vậy, gia đình hay bạn bè của bạn sẽ không hề mất đi, họ vẫn ở đó. Nhưng 
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mối quan hệ của bạn với họ sẽ chuyển từ phiên bản cũ và vào một cách thức mới mà biểu hiện 

đúng sự thật hơn. Có những liên kết ngày càng thân thiết, ngày càng phát triển, Trái tim bạn sẽ 

chỉ cho bạn biết mối liên hệ nào cần duy trì và xây dựng bền chặt. 

Nên nhớ rằng, mỗi người thân xung quanh bạn, họ cũng đang phải quyết định con đường riêng 

của họ. Trong  khi bạn có thể đối mặt với sự thật này, nhiều người trong số họ lại không thể 

chấp nhận được sự thật vẫn đang diễn ra. Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi nói biết rằng, đây 

không phải là một cuộc hành trình luôn dễ dàng. Những gì mà Ánh sáng chiếu vào sẽ luôn luôn 

phải trở lại với sự thật. Nhưng có nhiều người lại chưa chấp nhận được Ánh sáng trong thời gian 

này. Và như vậy, các mối liên kết đau đớn sẽ được bộc lộ và phải được đưa lên bề mặt để xử 

lý.  Đôi khi được chữa lành và tái kết nối lại một lần nữa. Nhưng đôi khi vào một  thời điểm khác, 

lại là xung đột và kết cục là một lời tạm biệt chia tay nhau lần cuối . 

Chúng tôi biết những điều này sẽ tạo ra ấn tượng mạnh với một số bạn. Nhưng những gì chúng 

tôi đang cố gắng để nói ở đây là để giúp bạn ngăn chặn sự mưng mủ và hư hỏng trở lại với bạn. 

Bởi vì bạn phải bước đi trong toàn bộ sự thật của bạn, bất kể vấn đề đau đớn đó là gì . Một lần 

nữa, đây không phải là quá trình tước đi của bạn những thứ bạn yêu thích, đây là quá trình lấy 

ra khỏi cuôc sống của bạn của những thứ có hại cho bạn. Đôi khi sự thật là đau đớn. Đối mặt với 

những cơn đau mạnh nhất không hề dễ chịu chút nào. Một trong những cách thích hợp nhất 

khi phải đối diện với cơn đau là lẩn tránh. Ngay cả chính chúng tôi , đôi khi cũng hành động như 

vậy.  

Cho tới bây giờ, nếu có bất cứ điều gì còn lại trong cuộc sống của bạn, mà bạn cần phải đánh 

giá lại, nó sẽ được hiển thị. Chỉ khi bạn chấp nhận điều này, bạn mới có thể để đối phó với nó 

một cách yêu thương. Nên chấp nhận những thay đổi này với một thái độ yêu thương, không 

tức giận, không sợ hãi hay thù địch. Bạn nên luôn ghi nhớ rằng, bất cứ điều gì đang hiện ra 

trong cuộc sống của bạn hiện nay là theo lệnh của Ánh sáng. Ánh sáng chỉ muốn những điều 

tốt cho bạn. Nhưng đôi khi, để chữa trị cho toàn bộ cơ thể thì bạn có thế phải chịu đựng chút 

đau đớn khi cắt bỏ khối ung nhọt. Bạn cũng sẽ cảm nhận được tình yêu sâu sắc nằm đằng sau 

mỗi cuộc gặp gỡ đau đớn với chính mình mà  bạn có thể có trong thời gian sắp tới. 

Điều chỉnh lại các mối quan hệ ở đây không phải là khắc nghiệt và tàn nhẫn, không phải là cắt 

đứt quan hệ với người thân yêu. Đây là là một hành động khôn ngoan và cố ý, nhằm giải phóng 

cho tất cả các bên liên quan. Hay đúng hơn, là rời bỏ ràng buộc quen thuôc để tìm kiếm tự do. 

Hãy lựa chọn để trở thành tự do trong đời này. Đó là lý do tại sao bạn đang được trao cơ hội để 

thực hiện nó ngay bây giờ. 

Đối với những người xung quanh bạn, họ cũng đã có các lựa chọn tương tự, nhưng  họ có thể 

lựa chọn một con đường quanh co và dễ đi hơn so với con đường trực tiếp mạnh mẽ mà bạn ưa 

chuộng. Vì vậy, đối với họ, các tùy chọn có thể rộng hơn. Họ cũng có cơ hội để tự do lựa chọn 

trong khoảng thời gian này, lựa chọn có thể là tiếp tục trong các trường học cũ cho đời này 

hoặc nhiều kiếp sau. Do đó chúng tôi nói, hãy chuẩn bị  đón nhận nhiều ngạc nhiên. Bạn sẽ tiếp 

tục bị tách ra khỏi những mối quan hệ cũ. Bạn sẽ xa lìa những người  đang  toan tính bắt buộc 
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bạn sống trong cách thức cũ. Đây là thời kỳ để xé ra từng mảnh bất kỳ hạn chế cũ và rời bỏ bất 

kỳ tiêu cực nào mà đang cố giữ bạn vào lối sống cũ. Không có một ai trong số các bạn có thể 

leo lên những cầu thang bước lên Thiên đường mà không loại bỏ các dây ràng buộc cũ giữ bạn 

ở lại. 

Đó là tất cả những điều chúng tôi muốn nói ngày hôm nay. Chúng tối luôn theo dõi và ở bên 

cạnh để kịp thời hướng dẫn bạn tiếp tục cuộc hành trình . Đối với nhiều bạn, sức nặng của các 

mối quan hệ cũ đã bắt đầu được dỡ bỏ. Bạn đã nhìn thấy một số kết quả ngay trong cuộc sống 

của bạn và trong cuộc sống của những người xung quanh. Trong mối quan hệ với những người 

khác, sức ép thanh toán các mối quan hệ dường luôn trút vào bạn. Không cần phải lo lắng, bạn 

thân yêu. Vì biết rằng chỉ cần mất một ít nỗ lực bạn đã có thể làm cho các ràng buộc rơi ra khỏi 

bạn hoàn toàn. Bởi vì toàn thể Vũ trụ đang ủng hộ bạn làm như vậy . 

Kênh: Aisha North . 

Nguồn : http://aishanorth.wordpress.com/ 
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Hội đồng Thứ Chín - Một năm 

mới vào thế giới mới 

 

 

Hội đồng Thứ Chín - Một năm mới vào thế giới mới. 

 

Chúc mừng! Chúng tôi là Hội đồng Thứ Chín . 

Ngày 21 tháng 12 2012, đã rơi vào "quá khứ" của bạn. Thế giới của bạn bây giờ  lặng lẽ trượt 

vào một giai đoạn mới, một thời đại mới. Thời đại của sự thống trị dựa trên sự sợ hãi đã qua. 

Những nền tảng của ma trận cũ cứng nhắc ba chiều đã được gỡ bỏ.Các quyền hạn cũ đó, không 

còn hiệu lực trên trái đất.  Các bạn , một  tập thể nhân loại, đang dần trở thành một nền xã hội 

của Thiên hà. 

Chúng tôi vui mừng khi thấy thấy bạn sẵn sàng để buông bỏ cách suy nghĩ của bạn, sẵn sàng 

thay đổi cách nghĩ và cách làm. Mở ra cách thức mới, làm chủ các bộ phận chưa được khám phá 

của mình. Mở cửa đón nhận các  khả năng trong quá trình tăng dần vào chiều thứ năm, cùng 

với Mẹ Gaia của bạn. Hít thở một  cuộc sống đầy đủ  ý thức là khi mà tất cả các bạn sống toàn 

vẹn . 

Trong những ngày tới, bạn sẽ bắt đầu để nhìn thấy và cảm nhận được sự thay đổi đang dần dần 

bắt đầu biểu hiện vào hiện thực của bạn. Bạn, các lightworkers, starseed của hành tinh này,  đã 

góp phần hình thành  một Thế giới mới . Đối với hầu hết các bạn, Thế giới mới vẫn nằm trong 
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các cõi  giới Tinh thần , Chứ được biểu hiện vào hình hài  vật lý. Đối với những người đã nâng 

cao mức độ rung cá nhân, đủ và đã sáp nhập  linh hồn với Đại ngã , bạn đã có thể bước đi trong 

thế giới mới .Bạn đã và đang tham dự vào các nguồn năng lượng hòa bình và xinh đẹp. 

Ngay cả những người không hiểu biết về quá trình  Thăng thiên, sẽ từng chút một , từ từ bắt 

đầu nhìn thấy một sự tươi mát trong môi trường xung quanh. Màu sắc sẽ sống động hơn, âm 

thanh trong sáng hơn, thức ăn sẽ có vị ngon hơn. Giác quan của bạn sẽ trở nên sống động. Giác 

quan tâm linh của bạn sẽ bắt đầu được kích hoạt .Quá trình  tăng trưởng nhận thức sẽ  đặc 

biệt  mạnh mẽ nếu bạn mở cửa tâm trí  đón nhận các khả  có thể xảy ra. Mở rộng nhận thức của 

bạn. Lắng  nghe Tiếng nói  trái tim của bạn đang thì thầm  nói chuyện . 

Hãy nhìn lên  bầu trời để tìm kiếm  anh chị em của bạn. Chúng tôi đang ở đó, chờ đợi thời 

điểm  an toàn tiếp đất. Chúng tôi đang giám sát mức độ sợ hãi trên hành tinh. Chúng tôi sẽ 

không hạ cánh  nếu còn thấy có khả năng làm cho bạn  hoảng sợ hoặc bị tấn công. Chúng  tôi 

làm như vậy  vì lợi ích của bạn cũng như của chúng tôi. Chúng tôi háo hức chờ đợi cuộc hội ngộ 

này . Cuộc tái hợp  sẽ diễn ra khi bạn đã sẵn sàng đón nhận  chúng tôi, và không thể sớm hơn.  

Những tháng tới, bạn sẽ thấy có một nhẹ nhàng mới trong lòng .  Một cảm nhận mới về hạnh 

phúc. Đó  là kết quả của sự gia tăng tần số trên hành tinh và nhân loại đáp ứng với cảm giác 

được bao bọc bởi  tình yêu đang  thấm nhuần trong bầu không khí.  Bạn sẽ nhận  thấy bạn bè, 

gia đình và hàng xóm của bạn trả lời  bạn theo cách nhẹ nhàng vui vẻ  hơn trong quá khứ. Bạn 

có thể hỏi chuyện người bên cạch . Bạn sẽ thấy họ đáp lại bằng sự dịu dàng hơn , hay bạn chỉ 

nhận thấy người đó  tươi mới và thoải mái mái hơn xưa . 

Hành tinh sẽ không phải ngay lập tức ra khỏi chiến tranh, bệnh tật, bất công, đau khổ , ô nhiễm 

môi trường, hoặc những khó khăn về kinh tế. Mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi dần dần. Khi chúng 

tôi có thể hạ cánh và được chấp nhận như là những người anh em tới để  hỗ trợ . Chúng tôi sẽ 

có thể giúp đỡ bạn thực hiện  những thay đổi nhanh chóng hơn . Tuy nhiên, hầu hết công việc 

phải và sẽ được thực hiện  bởi những người có thân xác trên hành tinh. Đó là chúng tôi tôn 

trọng Nghiệp và Tự do ý chí . Chúng tôi sẽ không can thiệp vào chủ quyền và trách nhiệm của 

một hành tinh.  Chúng tôi hoàn toàn tuân theo và tôn trọng  pháp luật phổ quát. Nếu chúng tôi 

được mời, sau đó chúng tôi có thể giúp đỡ. 

Đừng mong đợi chính phủ hiện tại của bạn  làm cho một lời mời như vậy. Những thay đổi đầu 

tiên phải đến từ người dân của hành tinh này. Bằng cách lấy thế giới của bạn trở lại, theo  một 

cách hòa bình nhưng kiên quyết. Bạn là mạnh mẽ, nhưng lại không nhận ra sức mạnh. Bạn thậm 

chí còn sợ hãi về việc lấy lại sức mạnh của chính bạn. Bạn đã bị lạm dụng quá lâu bởi những 

người có vẻ như là mạnh mẽ. Chúng tôi đang ở đây để cho bạn biết rằng sức mạnh thực sự 

được cân bằng trả về cho chính chủ nhân. Sức mạnh thực sự không phải là sử dụng để chiếm ưu 

thế nhưng để làm việc và hợp tác. Sẽ có nhiều thay đổi trong cách thức bạn làm chủ lại sức 

mạnh . 

Thưa các anh chị em, đang có nhiều điều để mong và nhiều thứ để thực hiện. Chúng tôi đang ở 

đây trong cõi giới  tinh thần và trong sự hiện diện etheric xung quanh hành tinh của bạn. Như là 
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một kết quả của  tăng rung động , bạn sẽ học cách sống như những sinh mệnh có đầy đủ có 

chủ quyền. Chúng tôi mong muốn tới  thời gian đó, chúng tôi có thể đi bộ giữa các bạn trong 

hòa bình và thông cảm. 

Hãy kêu gọi chúng tôi để đưa bạn trong thiền định này, trong giấc mơ  vào một cuộc hành trình 

tinh thần đến thăm tàu của chúng tôi. Để thư giãn và phục vụ giảng dạy. Những người Anh em 

chúng ta, các Arcturians có thể hỗ trợ bạn trong việc chữa bệnh và nâng cao rung động ánh 

sáng của bạn ,để cho phép bạn để đạt được mức độ cần thiết cho sự Thăng thiên. Chúng tôi 

đang ở đây để giúp đỡ trong bất cứ cách nào chúng ta có thể mà không vi phạm chủ quyền của 

bạn . Cũng như không làm phiền những người vẫn không chuẩn bị cho sự liên lạc của chúng tôi. 

Biết rằng bạn đang thực sự may mắn, tất cả các bạn , những người trên hành tinh quý hiếm và 

xinh đẹp này .  Các bạn sẽ sớm trải qua một chuyển đổi hoàn toàn vào chiều thứ năm, trong khi 

vẫn duy trì một sự hiện diện vật lý này. Hãy nhớ rằng khi đó cơ thể vật chất của hành tinh này sẽ 

không còn giống như 3D cũ . Gaia là một thực thể đa chiều, cũng như các bạn, ngay cả khi bạn 

không nhận thức được điều đó vào lúc này. Bạn sẽ sớm nhận thức được điều này, khi bạn mở 

rộng vào bản thân, vào một nhận thức đúng với sự lộng lẫy của bạn. mỗi một trong các bạn đều 

là như vậy . 

Chúng tôi chào đón các bạn vào năm mới và vào một thế giới mới. Trước mặt bạn  đầy khả 

năng vô tận và cơ hội mới cho sự tăng trưởng và để thưởng  thức. Có nhiều công việc phía 

trước, như bạn sẽ khám phá trong một niềm say mê và sự nhiệt tình mới, như năng lượng của 

tình yêu vô điều kiện tắm đẫm cơ thể, tâm trí và trái tim của bạn. Chúng tôi muốn bạn nhiều 

phước lành . Chúng tôi đang chờ đợi để xum họp với bạn  trong "tương lai" rất  gần. 

 

Bước đi trong hòa bình và niềm vui! Namaste. 

Cảm ơn bạn, Hội đồng yêu quý Thứ Chín. 

 

Channeler: 

Tazjima 
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Não và Tim- Hội đồng Orion 

 

Dẫn kênh: 

Karen Doonan 

Chúc mừng những người thân yêu, chúng tôi là Hội đồng tối cao của Orion. Chúng tôi đến để 

hướng dẫn và hỗ trợ các bạn bây giờ để di chuyển vào một mức độ cao hơn của ý thức.Như tất 

cả những gì sẽ LÀ, chúng tôi đang ở đây để hỗ trợ bạn, khi bạn di chuyển vào các dòng thời 

gian  và kích thước mới, mà giờ đã có những rung động đất mới trên hành tinh trái đất. 

Nhiều người không thể di chuyển ra khỏi năng lượng dày đặc của tần số thấp. Nhiều người 

đang đấu tranh với điều này.Một lần nữa, chúng tôi hướng dẫn rõ ràng : rằng sự thay đổi là đến 

từ bên trong bản thân bạn  và không phải là một cái gì đó có thể được "cho" từ người khác. 

Nhiều người hiện nay đang rơi vào sa lầy  của những  rung động thấp được tạo ra bởi nỗi sợ 

hãi  lo âu của những người xung quanh. 

Những người thân yêu, Chúng tôi hướng dẫn trong SỰ THẬT rằng : bị ngập trong rung động sợ 

hãi là không giúp ích gì được cho bản thân bạn và cho người xung quanh . Lo sợ làm giảm chữ 

ký năng lượng và gây  biến dạng nhận thức của bạn. Làm thế nào bạn có thể sáng tạo ra những 

điều tốt nhất cho cuộc sống , khi bạn vân đang còn lo sợ và không chắc chắn bạn đang mơ ước 

điều  gì? 

Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận và hiểu rằng những lời nói của chúng tôi có thể được thử thách 

đối với nhiều người tại thời điểm này. Chúng tôi hướng dẫn để bạn có thể xử lý tất cả các hướng 

dẫn của chúng tôi thông qua trái tim, Hãy để  cho trái tim BIẾT SỰ THẬT. Khi bạn nhìn về bạn ra 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

315 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

thế giới bên ngoài , đôi khi bạn nhận được ảo ảnh , không phản ánh đúng thế giới .Một lần nữa, 

chúng tôi hướng dẫn về vai trò của não  của con người và khả năng của não đôi khi giải thích 

thông tin một cách sai lệch . 

Hãy để chúng tôi đưa ra một ví dụ để làm rõ hơn , về việc bộ não của con người có thể giả định 

và phát minh ra các kịch bản mà không phải là SỰ THẬT. Cụ thể trong trường hợp  gọi là "ảo 

ảnh quang học", đây là một bức tranh dường như thật trong não, nhưng không phải là sự thật . 

Khả năng của bộ não con người  có thể bị lừa bởi những ảo tưởng là rất lớn . Chúng tôi  muốn 

hướng dẫn cho  nhiều người đang không hiểu điều này. Nhiều thứ mà não đang được chấp 

nhận là hợp lý, thì trong thực tế là ảo ảnh. Nhiều thế lực đen tối trong vũ trụ hiểu rõ điều này . 

Họ lợi dụng sự hạn chế trong nhận thức thực tại của não , để  ngăn chặn loài người có ý thức 

đầy đủ ,  giam cầm nhân loại trong các  dao động thấp hơn . Đó  là lý do tại sao chúng tôi tới 

và  hướng dẫn cho bạn sử dụng  tim, để đọc chữ ký năng lượng của tất cả những gì được trình 

bày cho bạn. Thông qua Tim,  ban sẽ thấy bạn cảm nhận đúng SỰ THẬT.Tiếp sau đó, là sử dụng 

bộ não để giải thích hợp lý những  chân lý mà trái tim đã chọn. Bạn có hiểu diễn đạt của chúng 

tôi không ? 

Nhiều sự kiện đang diễn ra , nhiều bức màn che giữa các cảnh giới đã bị xóa bỏ trên và trong 

hành tinh trái đất và nhiều người vẫn không hiểu và chấp nhận các khía cạnh đa chiều về sự tồn 

tại của họ. Ở đây, vào lúc này, các bạn đang sống trên một hành tinh 3D rắn chắc, lại cùng lúc 

tồn tại trong khung không-thời gian đa chiều. Trong thực tại đa chiều có thời gian là phi tuyến 

tính, Não chỉ có thể hiểu được khái niệm  NGHIỆP và những sự kiện hợp lý  tồn tại trong thời 

gian  tuyến tính . Cho nên Bộ não không thể nhận thức đầy đủ thực tại mà các bạn đang tham 

dự vào . 

Chúng tôi đang ở đây để hỗ trợ tất cả các bạn tại thời điểm này. Nhiều người không thể bỏ đi 

tính logic, do đó họ sẽ bắt đầu kinh nghiệm sự hỗn loạn và hỗn loạn hơn nữa .Đó  là vì các 

nguồn năng lượng của Trái đất mới không hỗ trợ logic như là một nền tảng.  

 

TẤT CẢ  trong Trái đất mới được hỗ trợ 

bởi Tình yêu  và  được xử lý với trái tim. 

Sống bằng Trái tim không chỉ cho phép 

các bạn trải nghiệm một trạng thái hạnh 

phúc , mà còn có thể giải thích nhiều khái 

niệm mới xuất hiện , não không thể hiểu 

nổi . Sống từ trái tim là  biết rằng : Tình 

yêu là toàn bộ các kinh nghiệm cuộc sống 

của con người. Từ trái tim tạo ra những 

kinh nghiệm sống trên hành tinh này 

trong SỰ THẬT. 
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Các nguồn năng lượng 3D cũ được tạo ra từ bộ não con người  sẽ phủ nhận điều này . Đây là lý 

do tại sao chúng tôi hướng dẫn cho tất cả mọi người làm việc để thanh lọc tim. Khi bạn đã 

thanh lọc  và tịnh hoá  trái tim bạn, Bạn sử dụng trái tim để lựa chọn và sử dụng  bộ não để thực 

hiện và hợp lý hoá quá trình hành động. Bạn đặt năng lượng của bạn trong SỰ THẬT.Những 

người  thân yêu . Tâm trí hợp lý không thể kết nối tình yêu với tâm hồn của bạn được. Nó chỉ có 

thể kết nối các thông tin xuất hiện xung quanh nó trong trái đất 3D. Bạn có cộng hưởng với 

những câu nói này của chúng tôi không ? Bạn có hiểu lý do tại sao điều quan trọng là để ngắt 

kết nối từ thực tế 3D, sử dụng Tim để trải nghiệm và sáng tạo, sử dụng Tim để thức dậy trong 

thực tế mới ? 

Khi điều chỉnh để có thể di chuyển sự hợp lý từ Não tới Trái tim là quá trình hài hòa và nhiều sâu 

sắc bên trong. Điều quan trọng trong quá trình này là bạn có thể tin cậy vào Tự Tính Tâm .Bộ 

não sẽ cố gắng để giữ bạn theo cách cũ , nó sẽ cố gắng để nói cho bạn rằng làm theo Trái tim 

là không chính xác.  

Khi bạn di chuyển vào quá trình thăng thiên, nơi bạn có thể kết nối với những ươc mơ, trái tim 

và sau đó tạo ra các nguồn năng lượng trái đất mới. Thăng thiên là  một quá trình vẫn đang tiếp 

diễn.  Thăng thiên  không phải là một sự kiện đó xảy ra một lần vào một thời điểm duy nhất . 

Thăng thiên  là quá trình  khai mở của các mong ước nằm trong tim. Sau đó  tạo ra một đời 

sống thức tỉnh toàn vẹn  từ những mong ước thầm kín trong Trái Tim. Bạn có cộng hưởng với 

ngôn từ của chúng tôi không , hỡi những người  thân yêu ? Bạn có thể hiểu sự cần thiết phải có 

sự liên kết với linh hồn bạn và  không gian trong tim ? 

Khi bạn bắt đầu làm việc với các nguồn năng lượng của đất mới, khi bạn bắt đầu gắn kết với các 

kích thước  và các dòng thời gian thì năng lượng mới có thể để giữ chặt và  cân bằng thân thể 

của bạn. Sau đó là  tăng cường và mở rộng. Từ đây ,BẠN có thể mong ước ở mức độ sâu sắc 

hơn bao giờ hết và tạo ra thực tại mới với tốc độ nhanh hơn và nhanh hơn nữa . Điều này 

sẽ  thúc đẩy thêm  tin tưởng vào  Tự Tánh Tâm . Các sáng tạo Thực tại này không được thực 

hiện bởi bởi bộ não, bởi vì  thông tin của thế giới  tinh thần không tới  từ thế giới 3D xung 

quanh nó. Não vốn không được thiết kế để hoạt động theo cách mà bạn sẽ làm trong Trái đất 

mới. Đây là lý do tại sao Không gian Tim được tạo ra. Đây là vai trò chính của Trái tim. Những 

người  thân yêu , bạn có  cộng hưởng với ý nghĩa  của chúng tôi không ? Bạn có hiểu được lời 

nói của chúng tôi? 

Chúng tôi gửi một cuộc gọi đến Tim, làm cho Tim BIẾT SỰ THẬT. Tất cả những gì  thể hiện trong 

cuộc sống Thức tỉnh  là một sự phản ánh và thực hiện những mơ ước trong không gian tim. 

Chúng tôi hướng dẫn cho bạn để bắt đầu thừa nhận quyền lực là BẠN. Bạn là một Sinh mệnh 

mạnh mẽ của ánh sáng. Tỏa sáng  ánh sáng bao trùm  toàn thế giới . Hít thở trong tình yêu. Đây 

là nhiên liệu của sự lựa chọn cho Trái  tim. Trái tim là chìa khóa đối với trái đất và năng lượng 

mới cho đất mới. 
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Chúng tôi là Hội đồng tối cao của Orion và chúng tôi bước đi cùng với bạn  trong SỰ THẬT. Bây 

giờ trên trái đất, tất cả các mốc thời gian và tần số chiều đã  mở ra và có sẵn cho tất cả các bạn. 

Hãy hít  thở và trở thành như vậy .Những người thân yêu ,bạn không thể thất bại bởi vì bạn đến 

đây để là như vậy đó . 

 

Karen Doonan, 

www.crystalline-sanctuary.com 
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Arcturians: Cung cấp Trợ giúp 

và Chữa Trị 

 

Arcturians Codes 

Arcturians: Cung cấp Trợ giúp và Chữa Trị. 

Dẫn kênh: Kathryn E. May 

 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

319 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Chúng tôi là các Arcturians. Chúng tôi đã đến đây từ hàn tinh Arcturus để được hỗ trợ cho bạn. 

Chúng tôi là một trong những nền văn minh tiên tiến đã thực hiện thành công quá trình Thăng 

thiên, giống như bạn đang bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta thường cư trú trong kích thước 7 tới 

kích thước 9. Chúng tôi thường là một nhóm làm việc cùng nhau, mặc dù chúng tôi hoàn toàn 

có khả năng biểu hiện cá nhân, nếu chúng tôi chọn để trải nghiệm như vậy. 

Bây giờ chúng ta đang nói chuyện với bạn như là một nhóm các thầy chữa, quan tâm đến việc 

giúp bạn trong quá trình phục hồi lại trạng thái nguyên sơ của bạn. Bạn đang gặp nhiều khó 

khăn trong quá trình rời khỏi các chiều kích thấp và  đang tìm cách tăng độ rung của bạn, trong 

phạm vi cá nhân và cả phạm vi nhóm. 

Chúng tôi có một lời mời cho Kathryn, một người dẫn kênh , một đồng nghiệp và là người đưa 

tin của chúng tôi: Chúng tôi muốn thông qua Kathryn để  tạo một kết nối chính thức với bạn, để 

tạo thuận lợi cho công việc hỗ trợ của chúng tôi đối với bạn. Chúng tôi rất vui mừng để loại bỏ 

các thực thể tối mà bạn phát hiện ra. Các Reptilians mà bạn đã gửi tới chúng tôi, tất cả bọn họ 

đều được trở lại với Đấng Tạo Hóa của họ. Họ đã được sự tha thứ và những chữa trị ADN để 

khôi phục lại khả năng của họ trong quá trình tái hòa nhập lại với ánh sáng. 

Bạn bè yêu quý, chúng tôi đã tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ trợ giúp các dự án Thanh lọc trên 

Trái đất trong quá trình  thăng thiên, bằng cách loại bỏ các thực thể tối mà đang gây nhiều 

phiền hà cho bạn, đặc biệt là cho các Lightworkers. Các Reptilians đặc biệt thích xâm nhập 

những người có lời hứa làm việc cho các thay đổi và mang lại Ánh sáng rung động cao trên Trái 

đất hiện nay . Họ luôn có ý định để chấm dứt mọi hoạt động tích cực và sáng tạo bất cứ khi nào 

có thể. 

Kathryn, sáng nay đã gỡ bỏ một thực thể Reptilians Bò sát ra khỏi một người nữ nghệ sĩ. Người 

nghệ sỹ này  đã không thể thực hiện các tác phẩm nghệ thuật của mình vì sự cư trú bất họp 

pháp của các Reptilians này. Chúng tôi rất vui mừng để có được sự hỗ trợ trong quá trình chữa 

trị, bởi vì chúng ta thấy tài năng làm việc của những người bạn đang được phục hồi, những 

đóng góp của chúng tôi mang lại tự do cho những người bạn thân yêu trên Trái đất. 

Có, chúng tôi cảm nhận được niềm vui sướng to lớn của bạn, khi chúng tôi giải phóng một 

người ra khỏi áp lực khủng khiếp bị áp đặt bởi một thực thể tối, đặc biệt là các Bò sát Reptilians. 

Các Reptilians đang thực hiện nhiều cuộc tấn công của trong khắp cộng đồng  nhân loại. Bạn và 

những người khác đã đến Gaia, bạn tới đây là để đáp lại lời kêu gọi của Trái đất, để giúp đỡ và 

chữa lành cho Hành tinh và cho Nhân loại , là để thực hiện quá trình loại bỏ những rung động 

thấp và những thực thể đen tối. 

Đó là một dự án lớn, mà có nhiều anh chị em từ nhiều chòm sao đã tham gia. Nhiều người rời 

bỏ hành tình quê hương của họ, đi tới Hành tinh Trái đất này , để cung cấp các dịch vụ trong 

thời gian quan trọng  này. Chúng tôi rất vinh dự khi làm công việc này với bạn, để trợ giúp cho 

những người bây giờ đang cảm thấy cần thiết phải loại bỏ bóng tối phiền hà này, từ thân thể 

của bạn, để có được tự do đích thực cuối cùng. 
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Nền văn hóa của bạn đã không giúp ích gì được 

cho những người đang phải chịu đựng những 

thực thể tối xâm nhập. Việc điều trị những triệu 

chứng lo âu, thất vọng, trầm cảm và sợ hãi mà 

Reptilians tạo ra trong người đó, đều sử 

dụng  thuốc an thần.  

Các loại thuốc đó có làm giảm bớt một phần các 

triệu chứng, nhưng thuốc cũng làm suy giảm ý chí 

của người bị xâm nhập, làm suy giảm khă năng 

chống lại Năng lượng xấu xâm nhập trong có thể. 

Chúng tôi cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy nhiều 

người bị cho sử dụng các loại thuốc an thần đắt 

tiền, không có hiệu quả điều trị, chỉ mang lại 

nhiều lợi nhuận cho nhà sản xuất thuốc, và gây 

tổn hại cho cơ thể người dùng thuốc. 

 

Chúng tôi hy vọng rằng bạn giúp phổ biến thông điệp này đến những người thân của bạn, để 

thông báo cho họ về khả năng chữa trị mà chúng ta có thể giúp họ. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ 

bạn gỡ bỏ các tực thể tối khó chịu ra khỏi cơ thể. chúng tôi có các đội làm việc được đào tạo tốt 

trong việc loại bỏ các thực thể tối. Chúng tôi rất vui khi được phục vụ tất cả những người đang 

bị thự thể tối xâm nhập và có các triệu chứng chính xác như sau : 

1. Bạn chèn áp bởi cảm giác lo lắng, trầm cảm, buồn bã hay giận dữ, chỉ cần có một hoặc tất 

cả các triêu chứng trong số này. Bạn cảm thấy không thể xác định được bạn thực sự là ai - 

cơ thể này  "không" phải là bạn, trogn cơ thể có nhiều thứ không phải như bạn đã biết về 

chính bản thân trong cuộc đời của bạn. 

2. Bạn nói chung là tốt bụng, có lúc bạn tự loại bỏ giá trị và khả năng của bạn khi giao tiếp với 

người khác, có lúc bạn lại ích kỷ và xét nét để ý tới mức độ thấp của hành vi con người. 

Chính bạn không thể chấp nhận được thái độ cư xử của bạn ở vài khoảng thời gian trong 

ngày. 

3. Bạn đang khao khát để khôi phục lại chính mình. Khao khát khôi phục sự tỉnh táo, sức khỏe, 

khả năng sáng tạo để bạn có thể làm tốt công việc. Bạn thấy bạn đang ở đây và có công 

việc để làm, nhưng "tâm trạng" rối loạn luôn ngăn cản bạn làm việc. 

4. Bạn có thể cảm thấy những tâm trạng bên trong của bạn luôn thay đổi dù không có lý do rõ 

ràng nào.  Nhưng cảm xúc đó thấy xa lạ và không thể chấp nhận được bởi chính bạn. Nếu sự 

khởi đầu của những cảm xúc khác thường là gần đây, có thể bạn nhớ được thời điểm khi nó 

bắt đầu. 

5. Sự thay đổi trong cảm xúc của bạn có thể đã bắt đầu vào một thời điểm bạn bị tổn thương 

về mặt tình cảm, một căn bệnh, một lần sử dụng ma túy hoặc rượu, hoặc một lần phẫu thuật 

mà cần gây mê. 
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6. Bạn đã thích nghi với cuộc sống chứa các thời kỳ "bệnh", hoặc bạn đã nhận thấy bạn bè và 

những người thân yêu đành phải chấp nhận bạn, mặc dù  bạn "không làm " những hành vi 

như vậy.  

7. Bạn cảm thấy xấu hổ, tự phán xét bản thân. Thực tế là đôi lúc bạn không thể kiểm soát cảm 

xúc và hành vi, những thứ bất chợt tới , xuất phát từ một nhân cách mà bạn không hiểu.  

8. Bạn đã cố gắng tìm cách điều trị hoặc dùng cách trợ giúp y tế để đối phó với vấn đề kéo dài 

này. Bạn có thể cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng không phải là "chữa khỏi." 

Chúng tôi muốn cung cấp dịch vụ của chúng tôi để giúp đỡ nhân loại vào thời điểm này của 

quá trình chuyển đổi và quá trình tăng rung động năng lượng của hành tinh. Ánh sáng mạnh 

mẽ đã làm cho sự hiện diện của những Năng lượng tối thậm chí còn rõ ràng hơn. Một số người 

có nhiệm vụ lan truyền sáng và là những Lightworkers tốt nhất vẫn đang bị tê liệt bởi những 

Năng lượng bóng tối đang đè nặng trong thân xác và tâm trí họ. 

 

Nhiều người đã kêu gọi Kathryn để được giúp 

đỡ với việc loại bỏ những nguồn năng lượng 

hoặc các thực thể tối (có sự khác biệt giữa hai 

loại này). Chúng tôi đã thấy cô ấy bắt tay vào xử 

lý nhưng trường hợp đầu tiên, khi cô kêu gọi 

chúng tôi để loại bỏ các loại Bò sát trú ẩn trong 

thân thể người. Chúng tôi cũng thấy các thông 

tin theo dõi và chăm sóc cô cung cấp, như một 

phần của đào tạo của một nhà tâm lý học. 

Những kiến thức mà cô đang giảng dạy ở các 

Trung tâm chữa trị , dựa trên một kiến thức chữa 

bệnh cổ xưa, mà chúng tôi đã sử dụng cho bản 

thân mình trong nhiều kiếp. Chúng tôi rất vui 

mừng khi nhìn thấy những kiến thức chữa trị 

tuyệt vời đó đang được giảng dạy trên Gaia. 

 

Chúng tôi muốn chính thức tham gia vào quan hệ chữa bệnh, bằng cách tham gia trực tiếp 

trong bất kỳ thủ tục chữa trị nào mà Kathryn thấy cần thiết. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp, đào 

tạo thêm cho cô một số phương pháp chữa bệnh tiên tiến nhất, mà chúng tôi đã học được qua 

kinh nghiệm của chính chúng tôi, như những người chữa trị trong Thiên hà này. Chúng tôi hy 

vọng rằng những nhà chữa trị khác sẽ mạnh dạn tiến về phía  trước để nhận được các đào tạo 

như vậy . Chúng tôi cũng hiểu rằng những họ hỏi đó là tốn thời gian và có nhiều khó khăn để 

làm chủ. Bạn có xu hướng thiếu kiên nhẫn quá trình học tập. Bạn có niềm tin sai lầm rằng một 

"kỹ thuật chữa trị " là một cái gì đó bạn có thể tìm hiểu bằng cách nhìn thấy một lần rồi thực 

hành được. 
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Chúng tôi thừa nhận rằng những phương pháp này không dễ dàng, nhưng kết quả  của quá 

trình chữa trị sẽ dẫn đến một kinh nghiệm cuộc sống rất khác cho các Thày chữa cũng như 

những người được chữa lành. Đây là thời điểm đặc biệt, bạn cần những kiến thức vượt ra ngoài 

ranh giới của y tế và tâm lý tiêu chuẩn mà đại chúng đã sử dụng. 

Nhiều người trong số bạn nhận thức được rằng thực hành chữa bệnh bằng năng lượng là giải 

pháp mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng và tinh tế , khi so sánh với cách điều trị y tế man rợ có sẵn 

trong thế giới phương Tây của bạn. Bây giờ là thời gian cho những Thày chữa trị bằng năng 

lượng thực hành các dịch vụ chủ đạo cho nhân loại. Nhưng bạn cần phải thực hành chính xác 

hơn và phương pháp chữa trị tin tưởng và đã có kết quả thử nghiệm tốt lành . Đây là một phần 

của cách tiếp cận khoa học để chữa bệnh, đây là một lãnh vực quan trọng trong thực hành hiệu 

quả và hiệu quả nhất trong các loại chữa trị . 

Chúng tôi mời bạn tham gia với chúng tôi trong cách tiếp cận mới này. Bạn có thể tìm thấy 

nhiều các chữa trị các bệnh mà bạn nghĩ là không thể chữa khỏi hoặc hoặc không thể tránh khỏi 

trong cuộc sống. Chúng tôi biết rằng sức khỏe là một trạng thái của Tâm trí. Chúng tôi cung cấp 

kiến thức và tình bạn của chúng tôi, trong thời gian này, để làm thay đổi cách nhìn về bệnh tật 

và cách chữa trị . Đó cũng là một cách đáng kể để thúc đẩy những thay đổi trên hành tinh thân 

yêu của bạn. 

Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bất cứ ai kêu gọi chúng tôi để được giúp đỡ. Nhưng chúng tôi 

muốn có một mối quan hệ làm việc chính thức với những người có thể thoải mái dẫn kênh 

thông tin và những hướng dẫn của chúng tôi trong quá trình thực hiện các phương pháp điều 

trị. Điều này đảm bảo việc loại bỏ một cách an toàn và vĩnh viễn của các thực thể phiền hà. 

Chúng tôi mong muốn tiếp tục thanh toán bù trừ, thanh lọc, tịnh hóa các thực thể tối mà đang 

ẩn trong cơ thể, tâm trí và trái tim của các Lightworkers. Các Lightworkers đã tình nguyện đến 

Gaia để hỗ trợ trong việc nâng cao tinh thần của người khác vào thời điểm quan trọng này. Họ 

đang bị tấn công bởi các thực thể tối , họ xứng đáng nhận được hỗ trợ tối đa của chúng tôi. 

Quá trình chữa trị cho từng cá nhân này sẽ hỗ trợ cho sáng lên tổng thể và làm tăng rung động 

ở trên bề mặt của Gaia, nơi mà bạn đã trở nên quen thuộc với cảm giác sợ hãi và bất mãn. 

Những cám giác đó không phải là một trạng thái bình thường của một Sinh mệnh. Chúng tôi hy 

vọng sẽ cung cấp cho bạn một sự dễ chịu và thoải mái , thay thế cho sự khó chịu mà bạn đang 

phải chịu đựng. 

Chúng tôi là các Arcturians, anh chị em từ cách chòm sao bạn. Chúng tôi làm việc trong sự hợp 

tác với Liên đoàn Thiên hà của Ánh sáng. Chúng tôi gửi cho bạn tình yêu và Phước Lành của 

chúng tôi. 

Namaste. 

Thông qua Kathryn  

Nguồn http://lightworkers.org/channeling/182130/part-156-arcturians-offer-healing-help 
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Thông điệp của Hội đồng Orion-

30/12/ 2012 

 

Thông điệp của Hội đồng Orion-30/12/ 2012 

 

Channeler: 

Karen Doonan 

Những người thân yêu chúng tôi là Hội đồng tối cao của Orion và chúng tôi đến để hướng dẫn 

và hỗ trợ . Nhiều bạn bây giờ đang chuyển sang một cấp độ mới của ý thứ  và cần tạm biệt với 

các nguồn năng lượng 3D cũ. Nhiều  thay đổi to lớn đang xảy ra bên trong và trên bề mặt Trái 

đất . Chúng tôi đang ở đây để hỗ trợ bạn di chuyển về phía năng lượng trái đất mới và cho 

phép năng lượng 3D trái đất cũ  hòa tan hoàn toàn. 

Nhiều người trong số các bạn có thể cảm thấy như thể bạn đã bị thách thức tận cốt lõi  trong 

vài ngày qua. Các nguồn năng lượng mới đã tìm cách đào sâu vào các mô hình 3D cũ đang nằm 

sâu bên trong mỗi/ mọi con người bạn. Bạn không thể bước vào Trái đất mới trong khi trong hệ 

thống năng lượng của bạn còn có tắc nghẽn hay còn có năng lượng cũ . 

Nhiều người trong các bạn đã bắt đầu nhận thấy các tắc nghẽn năng lượng bản thân , họ đang 

thanh lọc  qua việc xả bỏ niềm tin lỗi thời  cùng năng lượng cũ,  chữa lành và nâng cấp hệ 

thống năng lượng . Đây là một phần của quá trình hài hòa vào trong sự thật. Chúng tôi hướng 

dẫn khuyến khích bạn để cho phép các mô hình năng lượng mới xuất hiện.Những cảm xúc tiêu 

cực như thất vọng, lo lắng hay cảm thấy mệt mỏi thường đẩy bạn trở lại vào các mô hình của 

trái đất cũ. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể cảm thấy như là đang bị mất mát, rằng tất cả 
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như là một giấc mơ và rằng nhiều thứ đang rời bỏ bạn. Điều này không phải là SỰ THẬT, những 

người thân yêu. Những điều này đơn giản chỉ là các mô hình năng lượng cũ đang đi ra khỏi hệ 

thống năng lượng của bạn . Các năng lượng cũ đi qua ý thức bạn lần cuối cùng trước khi chúng 

được  hòa tan và các tắc nghẽn được chữa lành. 

Chúng tôi hướng dẫn mạnh mẽ cho tất cả các bạn để đổ tình yêu  thông qua tim ra xung quanh. 

Đó  tất cả những gì cần thiết tại thời điểm này. Tình yêu là sự rung động cao nhất tồn tại trong 

vũ trụ và là sự rung động "đứng đầu" chữ ký năng lượng của bạn. Sau khi bạn đã có thể phát 

hành các khuôn mẫu năng cũ mòn từ trái đất 3D , Tình yêu là quan trọng nhất để bạn đi vào 

Trái đất mới . Khi bạn tích hợp năng lượng mới vào cơ thể  và  thức dậy trong rung động mới , 

bạn có thể trải qua  một thời gian ngắn ốm đau , đau trong cơ thể hoặc triệu chứng cảm lạnh 

hay cúm. Hãy  biết rằng đó quá trình  xả độc và tịnh hóa . Đó là dấu hiệu bắt đầu  giải phóng 

những năng lượng cũ trong cơ thể con người và  neo đậu các nguồn năng lượng mới vào trong 

thân xác. Chúng tôi mong muốn bạn trở nên nhận thức rõ ràng sự thật này và làm việc công tác 

với quá trình chuyển đổi của chính bạn . Những giáo lý của sự biến dạng, một lần nữa sẽ cố 

gắng lôi kéo và dạy rằng : bạn không cần phải gì cho mình trong thời gian này , không cần phải 

tự chữa lành, và dành thời gian để yêu thương và chăm sóc bản thân là  ích kỷ. Những người 

thân yêu , bây giờ  là rất quan trọng để nuôi dưỡng và chăm sóc bản thân.  Hãy tự  cho phép 

mình có sự cân bằng và hài hòa. 

Sự cân bằng và hòa hợp của bạn chính là nền tảng cho trái đất mới. Chúng tôi  khiêm tốn nhắc 

nhở để bạn có thể nhận ra rằng bạn là một đứa trẻ của vũ trụ.  Bạn không cần trở vào thân xác 

một đứa trẻ nhỏ . Mà là hệ thống năng lượng của bạn là tươi mới nguyên sơ như trẻ nhỏ .  Tâm 

trí trắng trong và sẵn sàng học hỏi với một thực tại hoàn toàn mới lạ . Đó là ý nghĩa của câu nói: 

trong trái đất mới BẠN là trẻ thơ . 

Nhiều bạn đang lo lắng để có được chuyển đổi . Lo lắng  để kết nối  và làm việc với các nguồn 

năng lượng trái đất mới.  Sự lo lắng là một sản phẩm của thế giới trái đất 3D cũ. Chúng tôi yêu 

cầu bạn tìm thấy hòa bình và cân bằng bên trong. Biết rằng tất cả là hoàn hảo và tất cả sẽ diễn 

ra theo thời gian của Thiên Chúa. Bạn đang được hướng dẫn ở mức độ Linh Hồn .Những người 

thân yêu . Chúng tôi yêu cầu rằng bạn tôn vinh và kết nối với  linh hồn của bạn tại thời điểm 

này. 

Bước đi  trong Sự thật  và đức tin. Thư giãn và làm theo Trực giác, hoạt động cùng với các 

nguồn năng lượng lớn mà đang có sẵn xung quanh bạn và bên trong bạn. Để bắt đầu hiểu được 

sức mạnh của bạn đang ở trong SỰ THẬT là bước đi trong Sự thật .  Bạn cần nhận rõ và tránh xa 

những người đang cố tình  dạy bạn phải  chờ đợi . Họ đang dùng những giáo lý sai lầm  để làm 

lệch hướng đi và kéo bạn xuống. Những người này không phải là sự thật . Khi bạn bắt đầu làm 

việc với Niềm tin  và Sự thật  ở Tim . Thế giới này sẽ được hiển thị cho bạn đúng là SỰ THẬT. 

Chúng tôi tất cả đang ở đây tại thời điểm này .Có rất nhiều chủng tộc và các cõi giới đang bước 

về phía trước để  hỗ trợ bạn tại thời điểm này. Nhiều người trong số các bạn đã  ý thức hơn về 
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các kết nối với những  hướng dẫn Tâm linh , đang ở đây  để hướng dẫn , trợ giúp bạn có thể 

tiếp tục chuyển đổi tới  cấp độ nhận thức cao hơn . Các nguồn năng lượng thế giới 3D cũ vẫn 

còn  làm việc và còn đang  tiếp tục dạy bạn đi theo các giáo lý biến dang .Trong khi đó,  Trái đất 

mới được tạo ra trong Tình yêu và Ý  thức Toàn vẹn  đến từ cấp độ hoàn hảo của Linh hồn.  

Những bài học bắt nguồn từ  nghiệp trong 3D cũ hiện đang dần được thay thế . Tiếp theo 

là  một khoảng thời gian làm sạch sâu và chữa bệnh . Cuối cùng là hành  trình Thăng thiên . 

Những người Thân yêu . Khi bạn cho phép bản thân đi theo dòng chảy của năng lượng mới và 

nội tâm bạn chỉ  ở trong Sự thật , thì bạn bắt đầu  sáng tạo ra kinh nghiệm cuộc sống của chính 

bạn . 

Nhiều người trong số các bạn có thể đi qua những thách thức khác nhau vào lúc này . Chúng tôi 

hướng dẫn để bạn  nhận ra rằng : có một bức tranh lớn hơn đang diễn ra trong  phạm vi hành 

tinh trái đất. Chữ ký  tràn đầy năng lượng của hành tinh mà bạn đang sống , vào thời điểm này 

đang thay đổi . Tất cả các sinh mệnh sống trên hành tinh, đồng bộ với chữ ký  năng lượng hành 

tinh  là rất quan trọng vào thời điểm này. Làm thế nào bạn có thể tiếp tục tồn tại   nếu bạn 

không biết chữ ký năng lượng đó và bạn không có thể cộng hưởng với nó ? Chúng tôi yêu cầu 

rằng bạn xử lý từ ngữ của chúng tôi thông qua trái tim của bạn.  Trái  tim cho bạn BIẾT SỰ THẬT. 

Các nguồn năng lượng trái đất mới sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng, cũng  như loài người bây 

giờ bắt đầu mở rộng trong sự thật.Chúng tôi muốn  cho tất cả  các bạn hiểu rằng đây là một 

quá trình và làm việc với quá trình mở rộng này. Nếu bạn đang  cho phép các giáo lý của sự 

biến dạng để trình bày các ảo tưởng  xuất xứ từ các nguồn năng lượng thấp hơn chính bạn , thì 

chúng tôi đề nghị bạn đi bên trong và tìm thấy cân bằng từ bên trong một lần nữa. Ảo 

tưởng  và Mê mờ  của các nguồn năng lượng trái đất cũ đang giảm sức mạnh của chúng . Các 

nguồn năng lượng cũ nặng  nề  không thể để tồn tại trong rung động năng lượng Trái đất mới. 

Chúng tôi là Hội đồng tối cao của Orion và chúng tôi bước đi với tất cả các bạn tại thời điểm 

này. Tự chăm sóc Nuôi dưỡng bản thân , làm sạch, chữa lành và trở lại vào sự cân bằng. Đó là 

tất cả các việc cần phải làm bây giờ . Từ đó , cho phép các phép lạ  được hiển thị cho Bạn . Sức 

mạnh của bạn đang được  tạo từ không gian Tim.  Không gian Trái tim chính là chỗ ngồi của 

Linh hồn. Sử dụng sức mạnh của Tim sẽ  đưa bạn tới  kinh nghiệm cuộc sống  cân bằng  và sau 

đó là tạo ra các kinh nghiệm cuộc sống  mà bạn muốn trải nghiệm. Sự lựa chọn luôn luôn thuộc 

về bạn . Hỡi  những người thân yêu . 

Chúng tôi bao bọc  tình yêu  xung quanh bạn. Tình yêu có thể lưu thông qua bạn .  Tình yêu có 

thể làm sạch những phần sâu nhất của bản thể . Tình yêu cũng mở đường cho Ánh sáng được 

neo ở mức độ sâu sắc nhất . Bạn là Sinh mệnh  lớn của ánh sáng . Hãy  cho phép Tình yêu và 

Ánh sáng  được hiển thị , để mang  bạn vào trong Sự Thật , đi cùng với  các nguồn năng lượng 

trái đất mới. Tất cả  là hoàn hảo cho tất cả mọi người .  

Hỡi những người bạn thân yêu . 

--------- 
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Nguồn : 

www.crystalline-sanctuary.com 

www.thegalacticportal.com 

www.labrynthschooloflight.com 
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Kết nối lại với Thiên Tính Bản 

Tâm là nguồn gốc của Sự thật 

và Ánh sáng 

 

Lời chào từ hệ thống sao Andromeda! 

 

Chúng tôi đang ở đây để nói chuyện với bạn về sự xuất hiện sắp tới của bạn như là một loài của 

ánh sáng.Chúng tôi là một phần của gia đình năng lượng Mặt trời Trung ương của bạn. Mong 

muốn mang tới  thông tin cho tất cả các bạn trong Sự thật  và Ánh sáng lớn nhất. Sự thật của 

ánh sáng này là bản chất thật của bạn! 

Nói về thời gian này, đó là khi bạn tiếp cận chu kỳ lớn thiên hà ,vào những  ngày này,cuối năm 

2012 và đầu 2013 của bạn. 

Đây là một dịp vui vẻ, cho tất cả chúng sinh trên Trái đất.Các bạn đang được đánh thức những 

kiến thức thực sự bên trong. 
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Giờ đây,các bạn đang tiếp cận thật gần sự thay đổi. Sự thay đổi lớn này ảnh hưởng đến mỗi 

người trong các bạn ở mức độ lớn nhất, bởi vì nó diễn ra bên trong mỗi bạn .. Sự thay đổi này là 

cấp độ thấp nhất của các tế bào bên trong bạn, đó là  thức tỉnh ý thức. Và mỗi người trong các 

bạn được kết nối với nhau, tạo thành  một tấm thảm tuyệt vời của ánh sáng trong cuộc sống! 

Trước khi bạn nhìn thấy những thay đổi lớn nhất mọi thời đại sẽ diễn ra  ở bên ngoài , thay đổi 

phải bắt đầu trước tiên trong cơ thể bạn.  Tất cả  bắt đầu từ Một  và tất cả trở về Một . 

Bên trong bạn là Đấng hiện có .. Hãy  hòa bình với sự xuất hiện của sự thay đổi này! Để làm cho 

hòa bình , chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ để làm như vậy …  

Thứ nhất, Trong cộng đồng Nhân loại,  bạn là duy nhất. Mỗi con người là duy nhất và tất cả các 

bạn đều là như vậy  ... Hãy bình an với trạng thái tự nhiên của bạn  và tha thứ buôn bỏ với tất cả 

các lỗi có vẻ như bạn đã thực hiện. Hãy đến với nhau bằng tâm trạng hồn nhiên nguyên sơ  của 

bạn  và thư giãn tới mức  hoàn hảo! Từ đó đi tới việc chấp nhận nhau , như bạn  chấp nhận 

Thượng đế Tính trong bạn! 

Thứ hai, Cho phép những thay đổi lớn diễn ra như nó đang tự biểu lộ ! Hãy dễ dàng với chính 

mình và đi cùng với dòng chảy của thay đổi đó! Hãy cảm nhận  thay đổi cho riêng bạn. Hãy làm 

cho rõ ràng một cảm giác cá nhân về sự thay đổi .. Bạn có thể thay đổi trong cuộc sống của bạn 

không ? Hãy bắt đầu với chính mình .. Những gì bạn mong muốn để mở rộng thêm  ..thêm niềm 

vui, thịnh vượng, tình yêu phải không ? Cởi  mở với những thay đổi bên trong bạn  ..Từ bỏ tự lên 

án bản thân  và mở cửa cho kinh nghiệm mới .. Mở ra  sự thật về các mối quan hệ của bạn .... 

rằng bạn có kiến thức mới đang cần để đánh thức. Tìm kiếm câu trả lời mới cho câu hỏi của bạn. 

Nhưng trước tiên bạn phải cởi  mở để thay đổi ! Điều này tạo ra sự thay đổi toàn cầu mà bạn 

tìm kiếm! Mỗi bạn đều là quan trọng và các bạn sẽ đến với nhau để cùng cách biết làm thế nào 

tạo nên sự gắn kết! Vì vậy, cho phép thay đổi bên trong bạn ngay từ bây giờ …  

Thứ ba, Hãy mở cửa cho tăng trưởng mới đến với chính mình, cho phép tăng trưởng mới này 

đặt nền móng trong nhân cách và cuôc sống của bạn ! Nhiều người  trên hành tinh của bạn giờ 

đây đang thức tỉnh, đang  tìm kiếm  những người cùng cảnh ngộ , cùng nhau tạo ra những kinh 

nghiệm mới, tăng trưởng mới và cách thức mới để có mối quan hệ với nhau trên  hành tinh này! 

Họ sẽ cần sự giúp đỡ của bạn để đến với nhau, trong việc tìm kiếm các câu trả lời. Những thay 

đổi lớn  sẽ đến  nhanh chóng. 

Những thay đổi bên ngoài sẽ  mở cửa nhận thức trong nhân loại . Sự tăng trưởng này là cần 

thiết để khám phá sự mới mẻ của  thế giới mới đang ở xung quanh bạn!Hãy  giúp đỡ lẫn nhau 

và cho phép tăng trưởng mới này để có gốc rễ bên trong mỗi bạn .. Hát bài hát của bạn, nhảy 

điệu nhảy của bạn và cho phép nhịp điệu  trái tim  hướng dẫn bạn .. Không cần phải sợ và sẵn 

sàng chấp nhận  chấp nhận rủi ro mà bạn cảm thấy. Cho phép những thay đổi diễn ra , bằng 

cách cho phép sự phát triển của riêng bạn, mạnh dạn  bước vào cách thức sống mới , trải 

nghiệm trọn vẹn cuộc sống của bạn ở mức độ hàng ngày ở đây và bây giờ!  

Thứ tư, nói sự thật và hành động như những người sáng tạo ! Mỗi một tế bào bên trong mỗi 

bạn đang đọc những lời này,  là những sinh mệnh Sáng tạo. Đang ở đây với một mục đích là sử 
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dụng những kiến thức để vượt qua những thách thức của thời kỳ đổi mới này. Mỗi bạn là cần 

phải phát huy trí tuệ bẩm sinh và sở trường của bạn. Phát huy những tài năng mà bạn mang tới 

đây từ những không gian và  thời gian khác , từ những hành tinh hay  hệ thống sao khác . Các 

bạn có mặt ở đây để giúp xây dựng trái đất mới và các nền văn minh mới của cô .. Chỉ cần sống 

và hành động đúng với bản chất của bạn và tôn vinh những món quà Tâm linh bên trong 

bạn!Tất cả các bạn đều có phần trong Trái đất mới . Hãy  đứng lên và hát bài hát của riêng bạn. 

Hãy dành thời gian để  trở thành chính bạn ... Và xem những phép lạ diễn ra …  

Năm là, Tất cả các vũ trụ đang ở đây để hỗ trợ! Có tất cả các gia đình của ánh sáng và rất nhiều 

tình yêu cùng sự nhân từ đang ở đây để hỗ trợ  bạn, tôn trọng bạn và theo dõi  bạn đang  tạo ra 

những cách mới của cuộc sống , đang dẫn dắt các bạn đến với nhau như một loài ! Hãy tận 

hưởng thời gian này. Hãy đến với nhau và cùng nhau  bắt đầu xây dựng mối quan hệ mới của 

bạn trong sự hài hòa .. Quá trình này đang và sẽ  xảy, và sẽ ngày càng được mở rộng hơn bao 

giờ hết  .. Bắt đầu với chính bạn. Cho phép thủy triều ý thức và năng lượng chuyển động không 

ngừng để tạo ra những cơn  sóng lớn hơn của  nâng cao, tăng trưởng và niềm vui cho tất cả 

mọi người .. Xu thế này đang ngày càng hiện rõ . Tất cả đều là cần thiết để giúp hình thành và 

xây dựng Trái đất  mới  hòa hợp với tất cả, với One …  

Cuối cùng, Nhân loại đang  đến với nhau . Tất cả các bạn đang đến với nhau , cùng với  những 

kiến thức cổ xưa được mã hóa bên trong bạn, cùng sự khôn ngoan có sẵn từ nội tâm của bạn. .. 

Kiến thức của mỗi bạn đều là một viên gạch góp phần  xây dựng Trái đất mới của bạn .. Mỗi bạn 

là cần thiết, mỗi bạn là một  mảnh ghép để tạo ra những thay đổi, sự tăng trưởng và ổn định 

cho xã hội của bạn. Hãy là người thay đổi . Không còn là những gánh nặng, mà là vui tươi và 

ánh sáng. Hãy  đánh thức kiến thức cùng tài năng của bạn trong nội tâm  .. Hãy bước đi từng 

bước với lòng can đảm trở về Nhà. Để hoàn thành Nhiệm vụ này. Cho phép nền văn minh mới 

hình thành trên Đất trong sự hài hòa thông qua mỗi một trong các bạn! 

Với cùng chung  mục đích lớn nhất , chúng tôi là bạn bè của bạn và là gia đình của ánh sáng từ 

hệ thống sao Andromeda .. Hãy sẵn sàng cho sự thay đổi  bên trong và cho phép nó thông qua 

bạn một cách toàn vẹn  …  

Chúng tôi cảm ơn bạn với tình yêu và tình bạn vĩ đại nhất! 

 

Hãy là người tìm kiếm thay đổi . Hãy cho phép ánh sáng lớn nhất của tất cả các vũ trụ, rửa qua 

hệ thống này. Bạn có ánh sáng này, bạn có sự thay đổi này. Hãy  chấp nhận bạn là một phần 

của dòng chảy . Hòa mình với nó và tận hưởng quá trình. Hãy vui vẻ Thưởng thức cuộc hành 

trình! 

Chúng tôi yêu tất cả các bạn, như chúng ta là Một! 

 

Người Andromeda 

Ray Bình Minh 

 

www.raydawn.com 

www.raydawn.com
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Kết nối lại với Thiên Tính Bản Tâm 
 

 

Chuyển bởi Goldenlight , 

 www.thegoldenlightchannel.com 

12-1-12 

 

 

Chúc mừng từ Hội đồng Thiên thần, Hội đồng Pleiadian , và Tổng lãnh thiên thần Michael. 

 

Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn ngày hôm nay của việc tìm kiếm sự thật bên trong của bạn 

và kết nối tự cao hơn . Kết nối với nguồn của tất cả tình yêu và ánh sáng. Có rất nhiều thông tin 

sai mà bạn đang nhận được trong cuộc sống của bạn. Hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn 

một cách rất đơn giản để đạt được của sự thật sáng suốt của bạn. 

Thực sự là rất quan trọng tại thời điểm này, mỗi người cần dành nhiều thời gian thực hành các 

kỹ thuật năng lượng, thực hành thiền định, kết nối với Thiên Tính. Thiền định, để bạn có thể liên 

tục kết nối vào nguồn của trí tuệ và nhận hướng dẫn bên trong của bạn. Có rất nhiều "kênh" 

thông điệp trên internet, nhiều trang web liên quan đến thông tin thiên hà và thăng thiên hành 

tinh. Nhiều thông điệp, nhiều nguồn tin là không dáng tin cậy, nhưng ai ai cũng khẳng định là 

họ đang nói sự thật. Tất cả điều đó đang trở nên cực kỳ khó hiểu. Đặc biệt là đối với những 

người mới bắt đầu tìm hiểu vào lĩnh vực thông tin này. 

Trong vũ trụ, ở mọi tầng cảnh giới , luôn luôn có ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng luôn luôn tràn 

ngập và là kết quả cuối cùng bởi vì nó xuất phát từ Nguồn của tất cả các các nguồn. Ánh sáng 

của ánh sáng tất cả. Và luôn tồn tại trong chúng vũ trụ nhũng nhóm sinh mệnh nhân từ, và 

những linh hồn không phải là nhân từ. 

Ánh sáng hiện cũng tồn tại trong con người bạn. Cái phần lớn hơn của bạn được kết nối với 

Nguồn trong Ánh sáng và tình yêu này. Nguồn là  Ánh sáng , là Tình yêu. Bạn đã được tạo ra từ 

Nguồn, từ Ánh sáng trong Tình yêu thương. Bạn là một sinh mệnh tinh thần tồn tại đong thời 
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trong nhiều cảnh giới và đang có một kinh nghiệm trong thân thể của con người. Bạn đến từ 

ánh sáng, và là ánh sáng. Bạn cuối cùng sẽ trở lại Ánh áng sau khi thời gian lưu trú của bạn ở 

đây. 

Phần của bạn được kết nối với Nguồn của Tình yêu và Ánh sáng, bằng tất cả các Linh thể, đó là 

cái Tôi cao hơn , đó là Thiên Tính của bạn, đó là Phật Tính bản Tâm của bạn. Nhận thức Cái Tôi 

cao hơn này là một hình ảnh phản chiếu phần lớn hơn của chính bạn vào trong thế giới vật lý. 

Cái Tôi cao hơn của bạn là bao gồm toàn thể,  là nguồn gốc của Tất cả kiến thức của bạn. Trong 

đó chứa thông tin về nguồn gốc linh hồn và nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời này. Nó chứa các 

thỏa thuận của bạn trước khi sinh, và cũng chứa đựng ghi chép về hầu hết về các thử thách bạn 

mà bạn phải vượt qua. Thông qua kết nối Ý thức với cái Tôi cao của bạn, bạn sẽ được nối lại với 

Nguồn, với Tình yêu và Ánh sáng. Hơn thế nữa, kết nối lại với các phần cao hơn của chính mình. 

Đó cũng là một phần hành trình trở về cội Nguồn. 

Nhiều, rất nhiều người không biết điều này. Nhưng giờ đây là thời gian nâng cao nhận thức,  và 

cho tất cả mọi người đều cần phải biết về tầm quan trọng của kết nối lại với bản thân cao hơn 

của họ . Bằng cách kết nối lại với phần này, bạn sẽ tìm thấy tất cả sự thật bạn mà cần. Bạn sẽ tìm 

thấy nhiều điều trong đó. Không chỉ về bản thân như một con người tại thời điểm này trên hành 

tinh này, mà còn về nguồn gốc của bạn như là một linh hồn, và về chân lý của một loạt những 

điều đang xảy ra trong thế giới của bạn tại thời điểm này. 

Chúng tôi khuyến khích mỗi người trong các bạn để kết nối lại với cái Tôi cao hơn của bạn. Có 

nhiều kỹ thuật để làm việc này. Có nhiều hướng dẫn Tâm linh sẽ giúp bạn. Nếu bạn đang kết nối 

với Thiên Tính của bạn, quá trình này cũng đánh thức trực giác của bạn. Bạn sẽ tự động quay 

lưng lại với bất kỳ thông tin nào mà  không đúng sự thật. Bạn sẽ được tự động và dễ dàng có 

thể nhận ra người nào đang nói lên sự thật và ai đang nói dối . Những phân biệt chánh xác như 

vậy sẽ rất quan trọng trong những ngày tới. 

Như là một ví dụ, kênh này có kinh nghiệm thực hành kỹ thuật "tái kết nối". Kỹ thuật này hiện 

đang được giảng dạy trên toàn thế giới. Khi thực hành như vậy, cô ấy bắt đầu thức tỉnh và kích 

hoạt các Luân Xa  và kích hoạt các chuỗi DNA không hoạt động của mình.  Đồng thời cô ấy kết 

nối mạnh mẽ với Thiên tính Bản Tâm và Hội đồng Các Thiên Nhân. Cô cũng bắt đầu đánh thức 

trí nhớ về sứ mệnh của mình và hợp đồng trước khi sinh. Chúng tôi không nói là kỹ thuật này là 

cách duy nhất để  "Tái kết nối". Còn có nhiều phương pháp khác nữa, chúng tôi chỉ đơn giản nói 

đây là con đường cô đã chọn để kết nối lại với các nguồn cao hơn của mình. Khi bạn bắt đầu 

khám phá điều này, bạn sẽ tìm ra con đường phù hợp với bạn. 

Cô cũng bắt đầu kết nối với các hướng dẫn năng lượng khác. Có vài hướng đạo tâm linh hỗ trợ 

cô trong  quá trình kết nối lại với những kiến thức bị mất của linh hồn, trong quá trình nhớ lại sứ 

mệnh của mình. Bạn cũng có thể nhớ lại với tất cả các kiến thức nhiệm vụ đã bị lãng quên và 

kết  nối với Thiên Tính bản Tâm của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thực hành vài kỹ thuật 

thao tác năng lượng, bạn sẽ tìm  thấy cái tốt nhất cho bạn. Khi một cái gì đó tạo ra tiếng vang 

với bạn và bạn cảm thấy tốt, nó là cái tốt nhất của bạn. Cách để phân biệt là thông qua trực giác 
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và cảm xúc của bạn. Nếu bạn có một cảm giác về nó "tốt", thì bạn đang trên con đường lựa 

chọn đúng. Nếu một cái gì đó "cảm thấy không đúng" hãy bỏ thứ đó qua một bên và tiếp tục 

tìm kiếm. 

Đây cũng là cách để phân biệt thông tin trên internet, cái gì lợi ích cho bạn và cái gì là không. 

Đơn giản chỉ cần điều chỉnh cảm nhận của bạn vào thông tin . Tiếp tục đọc nếu cảm thấy tốt. 

Nếu không, tìm thông tin ở nơi khác. Triết lý trong câu nói : "Chỉ lấy những gì bạn thích và để 

xuống phần còn lại" là một ý tưởng tốt để làm theo. " Luôn theo trái tim của bạn" và "tin tưởng 

vào trực giác  của chính mình" cũng là những  cách thực hành tốt để làm theo. Mỗi bạn đều 

có      ở bên trong một kết nối tới sự thật của riêng bạn, kết nối tới Cái Tôi cao hơn của bạn, kết 

nối tới Thiên Tính Bản Tâm và kết nối với Nguồn. Bạn vẫn luôn có kết nối này cho dù bạn là 

nhận thức được nó hay không. Vấn đề là bạn cần mang kết nối đó vào trong nhận thức của bạn. 

Cũng  giống như với tất cả các thứ khác, khi bạn tập trung sự chú ý của bạn vào nó , bạn mang 

nó vào ý thức và thể hiện nó vào trong cuội đời . 

Tất cả các bạn đều có một nhiệm vụ thực sự ở đây. Một nhiệm vụ thiêng liêng, một sứ mệnh 

Thiên hà. Nhiệm vụ đó có tầm quan trọng rất  lớn. Mỗi bạn đều quan trọng và là một phần của 

sự thay đổi này vào Trời Đại Hoàng Kim trên Trái đất mới. Khi nhận thức của bạn và khả năng 

tâm linh bắt đầu gia tăng trong những làn sóng tràn đầy năng lượng, tất cả các bạn sẽ bắt đầu 

một cách tự nhiên điều chỉnh vào tự nhận thức Thiên Tính Bản Tâm ngày càng rõ rệt. Sự thật và 

nhận thức luôn luôn tìm cách biểu hiện, trong cách này hay cách khác. Bạn sẽ bắt đầu tìm thấy 

sự thật bên trong của bạn. Bạn bắt đầu kết nối với bản thân bạn ở cõi cao hơn, và kết nối với 

Nguồn, kết nối vơi các nguồn năng lượng tinh thần yêu thương từ các kích thước cao hơn. 

Kết nối với Bản Tâm cao hơn và của bạn hàng ngày, Thực hành các kỹ thuật  năng lượng và 

thiền định sẽ làm gia tăng cộng hưởng của bạn với các nguồn năng lượng cao đang có sẵn 

quanh bạn. Trong khi Thiền định và kết nối với Thiên Tính Bản Tâm của bạn, bạn sẽ được tắm 

trong tình yêu, ánh sáng của các nguồn sáng tạo. Đó cũng là nguồn ánh sáng và tình yêu đến từ 

nơi Cội nguồn của tất cả chúng ta . Hãy tới và tắm trong dòng ánh sáng của tình yêu bắt nguồn 

từ kích thước cao đó. Các thiên nhân  như chúng tôi đầy yêu thương vây quanh bạn trong ánh 

sáng tình yêu vô điều kiện của chúng tôi. 

Chúng tôi là Hội đồng Thiên Nhân, Hội đồng Pleiadian, và Tổng lãnh thiên thần Michael. Chúng 

tôi gửi cho bạn nhiều phước lành của tình yêu và ánh sáng vây quanh bạn ở thời điểm này. 

Chúng tôi hỗ trợ bạn,  yêu thương thương bạn , ủng hộ bạn trong việc tìm kiếm và kết nối với 

Thiên Tính bản Tâm, kết nối với ánh sáng bên trong và sự thật của bạn. 

Cho đến thời gian tới, Bao quanh bạn với nhiều ánh sáng mềm mại và rất nhiều tình thương . 

 

Cảm ơn bạn Hội đồng Thiên Nhân , Hội đồng Pleiadian  và Tổng lãnh thiên thần Michael 

- Goldenlight 

 

 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.thereconnection.com/ 

http://www.thereconnection.com/
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Goldenlight: Giải thoát khỏi 

Tất cả Nghiệp chướng 

 

 

Nghiệp tạo bởi nhân quả và theo cách cũ thì chỉ có thể trả bởi chịu đựng hay hành động trả / 

tịnh hóa  Nghiệp. Đó là theo luật Nhân quả . Hiện nay Nhân loại và Trái đất đang có được hỗ trợ 

rất nhiều từ các Đấng Thiêng liêng . Sự hỗ trợ đó không theo Luật Nhân quả mà theo Luật gia trì 

Ban ơn . Cũng theo một thể thức đó , Nghiệp sẽ được xóa - thanh lọc bởi Sự Gia trì - Ban ơn . 

Đấng Tối Cao, Đấng Tạo Hóa , Nguồn đang đổ nhiều nhiều Ánh sáng và Ơn phước xuống Trái 

đất . Đương nhiên , Nghiệp cũng có thể được xóa bỏ , thanh lọc . 

--------------- 

Chuyển bởi Goldenlight, 

 

Chúc mừng các bạn , chúng tôi là Hội đồng Các Thiên Nhân, Tổng lãnh thiên thần Michael và 

Tổng lãnh Thiên thần Metatron. 

Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn ngày hôm nay về việcgiải thoát tất cả các khoản nợ nghiệp 

chướng ràng buộc với mô hình sống không lành mạnh đã tồn tại  trong cuộc đời của bạn trên 

Trái đất. Tất cả sinh mệnh đang sống trên Trái đất, bằng cách này hay cách khác, đều bị dính 
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mắc vào một mô hình nghiệp trong đời sống của họ. Một số người đã làm việc rất chăm chỉ để 

tự giải thoát bản thân khỏi Nghiệp ràng buộc này, những số người làm được như vậy không 

phải là nhiều. 

Giờ đây là thời điểm quan trọng trong việc tạo ra các thực tại mới của bạn trên Trái đất. Các bạn 

có cơ hội để được miễn tất cả các khoản nợ nghiệp chướng, nghĩa vụ, hợp đồng, và tất cả các 

vướng mắc đã tồn tại trước khi bạn hóa thân vào Trái đất (như một số bạn hiểu đó là nghiệp đời 

đời ). Bạn cũng có thể xóa bỏ mọi nghiệp ràng buộc mà bạn đã tạo ra  trong đời sống hiện tại 

lần này trên trái đất. Tất cả mọi loại Nghiệp bây giờ có thể dễ dàng được xóa. Bởi vì bạn được 

Thiên đường ban cho một ân hệ trong thời điểm này, để bạn có một đời sống sạch nghiệp khi 

bạn tiến hành thăng thiên tâm linh. Những đợt sóng năng lượng tần số cao xung quanh trái đất 

, trong cơ thể của bạn, và trong không gian của bạn, giờ đây đang cho phép quá trình Thanh lọc 

và Thăng thiên như vậy. 

Mặc dù bạn không thể cảm nhận đầy đủ tất cả các quá trình này, nhưng bạn cần hiểu rõ rằng : 

bạn đang gắn bó chặt chẽ vũ trụ và giờ đây là một thời gian rất tốt lành cho tất cả mọi thứ 

trong vũ trụ xung quanh bạn bắt đầu quá trình thanh lọc cặn bã . Những cặn bã - bao gồm cả 

nghiệp chướng hay các khoản nợ và nghĩa vụ hành động.... Bạn bắt đầu nhận ra rằng 

chúng  không phải là trong thực tế của bạn nữa. Những Nghiệp đó là riêng biệt với Nguồn hoặc 

không dính dáng gì với Đấng Tạo Hóa, Chúng không còn liên quan tới bạn khi thực sự bạn đang 

trở về Nguồn và là một phần mở rộng của Đấng Tạo Hóa. Bạn đang thực sự tạo ra thực tế của 

riêng bạn mà không có Nghiệp ràng buộc cũ . 

Hãy ngồi yên lặng với chính mình và nhìn vào bất kỳ khu vực nào của cuộc sống của bạn mà cần 

phải được  chuyển đổi và sau đó xả bỏ. Bạn sẽ trở thành thanh sạch và tự do. Để trở thành một 

người sáng tạo là phải giải thoát khỏi nghiệp tiêu cực từ quá khứ hoặc từ bất kỳ nghiệp nào. 

Hãy để cho ánh sáng từ Nguồn sáng tạo chảy vào con người bạn và "rọi một ánh sáng" và "soi 

sáng" bạn. Từ đó bạn có thể nhìn thấy rõ ràng lý do tại sao và như thế nào nghiệp đã hình 

thành trong cuộc đời bạn. Cùng lúc đó, bạn cũng biết cách xả bỏ những Nghiệp đó ra khỏi bản 

thân. Bạn không còn bị ràng buộc bởi những món nợ hay nghiệp hay nghĩa vụ này nữa, trong 

tất cả các không gian và thời gian. Sau đó, bạn trở nên tự do để tái tạo thực tế của bạn, dựa trên 

những phẩm chất cao hơn của niềm vui, thịnh vượng, tự nhiên, phong phú, chăm sóc, hạnh 

phúc, và tất cả các phẩm chất ở chiều cao hơn của Đấng Tạo Hóa. 

Trái đất mới được tạo ra,  bởi tất cả các Bạn và tất cả các sinh mệnh  trong cõi cao. Đó là một 

nơi đầy đủ những phẩm chất của vẻ đẹp, niềm vui, sự phong phú, sự thịnh vượng, vui vẻ, ánh 

sáng, tình yêu và tất cả các những khía cạnh tươi sáng của Sáng tạo. Khi bạn bắt đầu cho phép 

chính mình  xóa tất cả các vướng mắc nghiệp và nợ nần từ cuộc sống của bạn, bằng cách tập 

trung bên trong như bạn tôn trọng và yêu chính mình, Từ đó bạn bắt đầu tỏa sáng  những 

phẩm chất cao hơn ra bên ngoài vào biểu hiện cảnh giới dáng tạo của bạn. Đây là một tầm nhìn 

đẹp thực sự! 
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Chúng ta vinh danh bạn, cũng như bao bọc tất cả các bạn với Ánh sáng và Tình thương yêu 

trong cuộc hành trình đi lên trở về Nguồn của bạn. Chúng tôi luôn đứng bên cạnh bạn, tỏa sáng 

ánh sáng mềm mại và tình yêu của chúng tôi cùng với bạn luôn. Hơn bao giờ hết, chúng 

tôi  gần bên để giúp bạn trong cuộc hành trình Tâm linh hướng tới sự cân bằng, hài hòa. Cùng 

với bạn trong biểu hiện của tình yêu, niềm vui, và ánh sáng cho cả thế giới, để chia sẻ. 

 

Chuyển bởi Goldenlight, thegoldenlightchannel.com . 
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Adama: Từ bi và kết nối với 

Trung tâm Thiên hà 

 

                                                        Adama của Telos 

 

Adama: Từ bi và kết nối với Trung tâm của Thiên hà 

Dẫn kênh : Kata 

 

Chúc mừng các Minh Sư tương lai, 

Các bạn đang tiến sâu hơn vào mô hình lối sống mới. Các bạn đã vượt qua nhiều thách thức 

mới để mở đường cho việc chuẩn bị tồn tại của cộng đồng nhân loại trong chiều không gian 

cao hơn. 

Tất cả mọi thứ là ở đó. Trường năng lượng Yêu thương của Trái đất mới đã sẵn sàng, và những 

khả năng Tâm linh của bạn đang được đánh thức đểcùng nhau khám phá các tầng bậc rung 

động cao hơn mà Thiên Chúa dành sẵn cho các bạn. 

Phục hồi những mảnh nhỏ vô năng. Bộ não mới của các bạn đang được kích hoạt và thiết lập 

lại, để có thể thấu hiểu mọi sự. Đây là một nhiệm vụ tuyệt vời trên bề mặt Trái đất. Một chương 

mới của Lich sử Nhân loại được gọi là "2013" này - là để tái khám phá lại chính mình, bao gồm 

hiệu chỉnh hoạt động bộ não của bạn để tiến tới đầy đủ ý thức . 
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Tôi không đề nghị bạn tham dự các khóa học về tâm lý để có được ý thức đầy đủ hay để tăng 

thêm chức năng của não bộ. Thay vào đó, bạn cần khám phá lại bản thân trong sự im lặng . Bên 

trong bạn có khả năng tái lập lại tất cả mọi thứ. Bạn vốn là hoàn hảo và là vũ trụ thu nhỏ, vượt 

quá cả hiểu biết hiện thời của bạn. Bạn đang kết nối các vũ trụ cá nhân vào một nhịp tim duy 

nhất của Vũ trụ. Bạn càng biết về bản thân, bạn càng biết về nhịp điệu này của TÌNH YÊU. Bạn 

càng yêu chính mình, thì bạn càng có thể thu hút các hạt tình yêu trong sáng của từ Nguồn , 

luôn có sẵn cho tất cả các bạn. 

Những hạt tình yêu tinh khiết được gọi là ÁNH SÁNG .Đó là những rung động cao nhất đến từ 

trái tim của Vũ trụ thông qua Trung tâm thiên hà của chúng ta. Hãy cống hiến và chuẩn bị sẵn 

sàng. Cùng nhau cộng với lưới tinh thể mới đã được kích hoạt trên khắp hành tinh gắn. Và do 

đó, bạn có thể điều chỉnh vào các dòng hạt từ Trung tâm thiên hà. Bạn sẽ nhận được tất cả các 

hạt ánh sáng vào cốt lõi của bản thể bạn. Lòng từ bi là chìa khóa để kết nối. Yêu thương sẽ làm 

cho điều này xảy ra. 

Lưới tinh thể, với tất cả các lớp của nó, đã sẵn sàng vào cuối năm 2012. Diễn biến trên hành tinh 

vào ngày  Đông chí 21-12-12  đã hoàn thành việc kết nối lại giữa các Mạng lưới Ánh sáng mới 

và Trung tâm Thiên hà. 

Lưới Ánh sáng này là như một đứa trẻ mới được sinh ra, cần tình yêu và chăm sóc của bạn. Quan 

trọng nhất là lòng từ bi của bạn. Lòng từ bi - là cảm giác đồng nhất với tất cả mọi người và tất 

cả mọi thứ - là sưc mạnh  của Mạng lưới mới được sinh ra này. Lòng từ bi cũng giống như nhiên 

liệu cho hệ thống Liên chiều này. Tình yêu, lòng từ bi là nhiên liệu từ thực tế của bạn để nôi 

dưỡng sức mạnh Mạng lưới mới này . Đồng thời, Mạng lưới Ánh Sáng mới bảo vệ các bạn, hỗ 

trợ cuộc sống mới, cùng bạn phát triển thịnh vượng, làm tăng rung động từng cá nhân , làm cho 

toàn Nhân loại phát triển và tỏa sáng. 

Vì vậy, bất cứ khi nào bạn gửi tình yêu cho Trái đất, cho tất cả chúng sinh, hay kết nối Yêu 

thương với trung tâm của Vũ trụ, hãy nhớ cũng gửi Tình yêu của bạn Tới Mạng lưới Ánh sáng 

này. Xin vui lòng gửi ngọn lửa tinh khiết của tấm lòng nhân ái của bạn đến cho hành tinh, cho 

tất cả những Sinh mệnh đẹp đẽ đang sống, cho Vũ trụ, và cho Mạng lưới. Với hành động này, 

bạn hành động như một cầu nối giữa bạn và trung tâm Vũ trụ và nối với tất cả . 

Phương pháp đơn giản cho đi gấp đôi. Mạng Lưới tinh thể Ánh sáng sẽ được mạnh mẽ hơn, và 

đồng thời bạn sẽ nhận được hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ cho các dao động mới từ Trung tâm Thiên 

hà. Lưới Ánh sáng mạnh hơn sẽ có thể lưu trữ và chuyển đổi nhiều rung động đến từ Trung tâm 

thiên hà. Từ đó bạn mới có thể nhận được các dòng hạt Ánh sáng vào hệ thống vật lý quý báu 

của bạn. 

Bằng cách kết nối ngọn lửa của lòng từ bi trong trái tim của bạn vào Lưới Ánh sáng, bạn có thể 

truy cập vào các rung động lớn nhất của Trung tâm Vũ trụ thông qua Trung tâm của dải Ngân 

hà. Nghe có vẻ khoa học viễn tưởng phải không ?  Trong khi chờ đợi các nhà khoa học của bạn 

chứng minh mối liên hệ giữa rung động nhịp đập của trung tâm dải Ngân hà với sóng não của 
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bạn, tôi cho bạn biết sóng não Gamma là chia khóa mở cửa kết nối . Bây giờ, chỉ cần bắt đầu 

công tác chuẩn bị của bạn. 

Hãy lấp đầy trái tim của bạn với những cảm xúc của lòng từ bi, của tình yêu và sự kiên nhẫn. 

Chuẩn bị cho một cái gì đó đơn giản mà phi thường. Bởi vì nó sẽ xảy ra "trong nháy mắt" và bạn 

sẽ nhận thấy rằng sự thay đổi đã thực sự xảy ra. Cơ thể tinh thể của bạn sẽ thức tỉnh trọn vẹn 

trong vũ trụ tinh thể. Cho đến khi đạt được điêu đó, có một vài bước để thực hiện. 

Bây giờ đây, trái tim của bạn đã được chuẩn bị đầy đủ, bộ não của bạn cần một vài điều chỉnh 

nhất định. Bạn có thể làm tăng cường sóng não bằng thiền định. Lắng nghe tần số của Thiên 

Chúa có thể hỗ trợ bạn nhiều nhất. Suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi và nó sẽ có thể dần dần cảm 

nhận được nhiều hơn những  rung động đến từ Trung tâm của Vũ trụ. Những thay đổi lớn đang 

ở phía trước.Vì vậy, điều bạn có thể làm được tốt nhất là  chuẩn bị. 

 

Hãy luôn luôn tập trung và an trú trong trái tim của bạn. 

Đó là quy tắc số một. Quan sát tâm trí của bạn thay đổi. 

Đó là quy tắc thứ hai. Tin tưởng vào trực giác, giác quan 

mới của bạn và sự khôn ngoan của vũ trụ. Đó là Quy tắc 

thứ ba. Từ đó bạn sẽ trải nghiệm một món quà lớn nhất có 

thể đạt được trong hình dạng con người: để trở thành một 

công dân của Vũ trụ đa chiều mà vẫn trong hình thức hiện 

thân vật lý. 

Vũ trụ đang trao cho tất cả các bạn một món quà và một 

cơ hội cơ hội quý giá. Hãy yêu quý cơ thể của bạn và nuôi 

dưỡng nó cẩn thận. Bởi vì, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 

nhân loại , thân thể của bạn có cơ hội biến đổi thành thực 

tinh thể. 

 

Thực hành lòng từ bi cần phải trở thành một thói quen hàng ngày - trong ý nghĩa đẹp nhất của 

từ này. Các mô hình thực tế mà bạn đang sống trong đó có thể thay đổi khi bạn thay đổi thái độ 

trong Trái tim. Hãy yêu thương bản thân và từ bi đối với người khác. Đó là hai cảm xúc đơn giản 

và quan trọng nhất. Đó chính là chìa khóa cho tất cả những thay đổi mà bạn  muốn trải nghiệm 

sớm. Tôi biết là "không có gì mới" trong những giáo lý của Sự thật vượt thời gian. Tuy nhiên, với 

sự thay đổi các mô hình cuộc sống mà các bạn đang trải qua, kết hợp với những nỗ lực của các 

bạn, sẽ kết trái ngọt ngào vào thực tại cuộc sống ngay bây giờ . 

Không bao giờ có thể quên đi sự thật đơn giản đó. Vì nó đã in sâu vào DNA của bạn: Thiện lành 

là mã số cá nhân để cho Hành tinh của bạn Thăng hoa. Mạng lưới Ánh sáng đang đón nhận 

món quà từ Trung tâm Thiên Hà, để làm cho quá trình chuyển đổi xảy ra NGAY-BÂY-GIỜ . 

Làm thế nào để kết nối với tất cả sự khôn ngoan của vũ trụ ? Câu trả lời rất đơn giản. 

Có một thời gian dài trong lịch sử, nhân loại được thấm đẫm tần số Thiên hà này. Trong sự liên 

kết hoàn hảo với hiện thân của con người, các tần số Thiên hà đã có mặt trên hành tinh này. 

Những dấu vết, những kỷ niệm của thời hoàng kim xa xưa đó vẫn còn trong DNA của bạn. Hiên 

http://3.bp.blogspot.com/-R9sRZ533zvI/VBRuiBBEaTI/AAAAAAAAAFY/4HE8kwmbRdM/s1600/images.jpg
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nay, những người Lemurians giữ sự khôn ngoan này vẫn còn sống. Họ là một trong số các bạn 

và ở xung quanh bạn. Họ là công dân của Thiên hà, như tất cả các bạn sẽ được. Trái tim của bạn 

biết các tần số thích hợp để nhận ra những điều này. Họ có rất nhiều điều để chia sẻ. Họ là 

chúng tôi. Và chúng tôi đang ở đây. 

Chúng tôi đang gần gũi với bạn hơn bao giờ hết, kể từ khi các tần số của Thiên Chúa bị xoá ra 

khỏi bề mặt hành tinh này, kể từ khi mỗi người trong Nhân loại ngắt kết nối từ Trung tâm Thiên 

Hà. 

Tần số tình yêu đang tăng lên. Hãy lắng nghe trái tim của bạn sẽ cho phép chúng tôi chia sẻ 

nhiều hơn và kết nối với bạn nhiều hơn nữa. Các kết nối lại tới Trung tâm Thiên Hà đã xảy vào 

ngày Đông chí 2012. Bạn đã sẵn sàng, vì vậy chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Từ bi là để tái hợp 

chúng ta và tái kết nối lại với Trái Tim Vũ trụ. 

Nhịp tim chung của chúng ta là kim chỉ nam cho hành tinh Trái đất, mà chỉ lối kết nối với Trung 

tâm thiên hà. Những người Lemurians là chủ sở hữu của tần số tình yêu cổ xưa nhất trên Trái 

Đất. Chúng tôi là đại sứ của tình yêu của Mẹ vũ trụ ở ngay bên cạnh bạn. Bây giờ đến lượt của 

bạn hành động để đưa Trái đất  trở lại hành tinh nguyên sơ Hạnh phúc. Và đồng thời , bạn cũng 

trở về nhà của mình. 

 

Bây giờ đây chính là thời gian để làm như vậy, 

Adama 

 

www.Lemurianawakening.com 
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12 luật vũ trụ và 21 luật nhỏ 
1.    Luật hợp nhất -  The Law of Oneness 

 

Luật này có nghĩa rằng mọi thứ trong thế giới là được 

kết nối với mọi thứ khác. Bất cứ điều gì chúng ta tin , 

nghĩ , thực hiện hoặc nói đều có tác động đến thế 

giới và toàn thể vũ trụ của chúng ta. 

Toàn bộ nhân loại và god là một, chúng ta vẫn luôn 

luôn kết nối với lực thiên chúa bởi vì năng lượng của 

god ở khắp mọi nơi đồng thời, và thấm qua toàn bộ 

sự sống hay vật chất . Mỗi linh hồn là 1 phần năng 

lượng thượng đế. 

 

Mọi thứ mà tồn tại thấy được và không thấy được là được kết nối với mỗi phần khác, không thể 

tách rời mỗi phần khác nhau từ trường hợp nhất thiên liêng này. 

Nâng cao nhận thức của chúng ta về luật này sẽ nâng cao nhận thức về Thượng đế và nhận thức 

rằng mọi thứ được kết nối với nhau. 

Khi chúng ta bắt đầu làm cho quá trình nhận thức này, chúng ta chỉ nên nghĩ những điều tốt 

lành về nhau. Khi chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp ở người khác, họ cũng sẽ nghĩ về những 

điều tốt đẹp trong bạn. 

Điều quan trọng là những suy nghĩ, cảm giác và hành động cho tốt lành, chúng ta sẽ thu được 

những gì chúng ta đã reo. 

Khi bạn đã có 1 sự hiểu biết đầy đủ hơn vê luật, bạn sẽ thấy rằng bằng cách nào tất cả chúng ta 

liên quan và chồng chéo nhau và chi phối thế giới mà chúng ta sống trong đó. 

2.    Luật năng lượng hay rung động  - Law of Energy or Vibration 

 

 

Luật mô tả mọi thứ trong vũ trụ đều là rung động. 

Luật này nắm giữ sự thật trong mọi mặt của đời 

sống. Sự rung động trong thế giới vật lý, bên trong 

tư tưởng của chúng ta, những cảm giác, những 

mong muốn và những giấc mơ. Mỗi tần số rung 

động là 1 sự rung động độc nhất. 
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Trạng thái của tất cả mọi thứ mà tồn tại trong vũ trụ của chúng ta, bất kể thấy được hay không 

thấy, được chia nhỏ và phân tích ra đều bao gồm những năng lượng thuần khiết hay ánh sáng 

hay rung động. 

Toàn bộ vật chất, cảm xúc, tư tưởng có những rung động nào đó của chính nó. 

Những tư tưởng, cảm xúc, hành động mà chúng ta Lựa chọn có những rung động riêng của 

chúng, Những tư tưởng, cảm xúc, hành động thanh cao tốt đẹp sẽ có nhưng rung động cao 

nhất và ngược lại. Những rung động sẽ thiết lập sự cộng hưởng với bất cứ điều gì sở hữu tần số 

giống hệt nhau. (Luật hấp dẫn chi phối ở đây). Nói cách khác, suy nghĩ của bạn không thể tách 

rời kết nối với phần còn lại của vũ trụ. Giống nhau sẽ thu hút giống nhau. 

Do đó khi bạn điều chỉnh những hành vi của bạn bạn sẽ thay đổi cuộc đời của chính bạn.. 

Khi bạn chọn những suy nghĩ tốt, suy nghĩ tốt cũng tự nhiên đến với bạn cũng sẽ được hài hòa 

rung động với những người khác với những suy nghĩ như vậy. 

Khoa học khám phá ra rằng mọi thứ trong vũ trụ vật chất cuối cùng đều được tạo thành từ 

những gói năng lượng, đơn vị lượng tử rung động ở một tần số cụ thể nào đó. 

Vật lý lượng tử đã chỉ ra rằng, mặc dù vật chất có thể xuất hiện là rắn, khi bạn nhìn vào nó 

thông qua một kính hiển vi công suất cao để nó được chia thành các thành phần nhỏ nhất của 

nó: các phân tử, nguyên tử, neutron, electron và lượng tử (các hạt nhỏ nhất có thể đo lường ), 

đó là cuối cùng chủ yếu là không gian trống xen kẽ với năng lượng. Vì vậy, trong bản chất tất cả 

mọi thứ là bao gồm năng lượng và không gian trống rỗng. Tất cả những gì xuất hiện dạng rắn 

là tần số của sự rung động của năng lượng mà làm cho nó thành như vậy. 

Với chúng ta, tư tưởng là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu. Nếu ý thức của bạn ngự trên những thói 

quen suy nghĩ chất lượng, chúng sẽ trở nên vững chắc vào mức tiềm thức.Chúng trở thành 

những rung động chiếm ưu thế! Rung động chi phối này thiết lập một sự cộng hưởng với 

những rung động tương tự khác và lôi kéo chúng vào cuộc sống của bạn. Điều này là dễ hiểu 

nếu bạn xem xét rằng từ quan điểm siêu hình, toàn bộ vũ trụ là tâm trí,ý thức. Cảm giác của bạn 

tại thời điểm hiện tại ra lệnh rung động của bạn. Đó là nói rằng cảm giác là một từ để xác định 

nhận thức ý thức rung động. 

Vì vậy, cảm giác của bạn lúc này là sự rung động của bạn, bạn đang ở trong đó thiết lập những 

thứ có tính chất như thế nào. Cảm xúc tích cực = hoàn cảnh tích cực, cảm xúc tiêu cực = hoàn 

cảnh tiêu cực. 

3.      Luật hành động - The Law of Action 
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Hành động mang lại kết quả, biểu biện những kết quả khác nhau, phụ thuộc vào tư tưởng của 

chúng ta,, những giấc mơ, những cảm xúc và lời nói. 

Luật hành động phải được sử dụng để phục vụ cho sự biểu hiện của chúng ta trên trái 

đất.Chúng ta phải tham gia vào các hành động mà hỗ trợ những tư tưởng ước mơ của chúng ta, 

cảm xúc và lời nói. Thể hiện của luật hành động có nghĩ là bạn phải làm những điều gì đó và 

thực hiện những hành động cần thiết để đạt được những điều bạn thiết lập lên để làm. Trừ khi 

bạn có những hành động hòa hợp với những suy nghĩ và ước mơ của bạn và tiến hành một 

cách trật tự hướng tới những gì bạn muốn đạt được, sẽ có hoàn toàn không có kết quả có thể 

dự đoán. Luật hành động này mà nhiều người e ngại khi theo đuổi thành công.Nó có thể là nỗi 

sợ hãi của họ hay sự lười biếng theo cách đó. 

Bạn cũng có thể thấy sự liên quan luật này với luật nhân quả.Nguyên nhân là hành động của 

bạn, như là bạn thi hành hành động ở đó và lấy được kết quả tương ứng, mà điều bạn có thể 

biết hoặc duy nhất vũ trụ sẽ biết hiệu ứng đó., nhưng sẽ có 1 hiệu ứng. Chỉ bằng cách thi hành 

những hành động mà tương ứng với mong muốn tự do của chúng ta mà vũ trụ sẽ biết mang lại 

những gì cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn học, hãy thực hiện các hành động để học hỏi 

như đọc sách, nghiên cứu..chỉ sau đó vũ trụ sẽ biết những gì bạn đang phấn đấu. 

Khi bạn hành động, từ những điều nhỏ nhất từ viết một danh sách việc cần làm vào buổi sáng, 

bạn đặt vào hiệu ứng chuyển động mà thay đổi trong tương lai trước mắt của bạn tương ứng, 

và nếu bạn theo dõi ngày này qua ngày nó có thể trở thành một cách thói quen sinh hoạt và Kết 



https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

343 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

quả sẽ được theo cấp số nhân. Nhưng nếu bạn thất bại, khi không thành công ở hành động đầu 

tiên, sau đó sẽ không có nhiều trong tương lai của bạn cho kết quả. 

4.      Luật tương ứng  - The Law of Correspondence: 

 

Luật này đặt chúng ta vào chỗ chúng ta chính là người điều khiển cuộc đời chúng ta.Thế giới 

bên ngoài sẽ là sự phản ánh trực tiếp từ thế giới nội tâm của bạn, Chấp nhận cho trách nhiệm 

cuộc sống của chính bạn. Luật này đưa chúng ta ra khỏi vai trò nạn nhân làm cho chúng ta là tác 

giả duy nhất của cuộc sống chúng ta. 

5.      Luật nguyên nhân và kết quả - Law of Cause and Effect: 
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Luật nói rằng không có gì xảy ra 1 cách tình cờ hoặc bên ngoài những luật vũ trụ.Điều này là bởi 

vì mỗi hành động có một phản ứng thích hợp. Luật này có nghĩa là chúng ta phải chịu trách 

nhiệm về tất cả các điều mà xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi hành động có 1 phản ứng 

hoặc hậu quả,hay chúng ta còn gọi là reo gì gặt lấy. 

Trạng thái luật nhân quả có nghĩa là mỗi nguyên nhân có 1 kết quả và mỗi kết quả lại là nguyên 

nhân của 1 điều gì đó ngược lại.Luật gợi tả rằng vũ trụ luôn luôn chuyển động và tiến hành từ 

chuỗi những sự kiện 

Theo bản chất của hành động của bạn, tâm thức toàn năng của Thiên Chúa sẽ phân hiệu ứng 

tương ứng Để hưởng bản thân và xã hội như một toàn thể, nhân loại nên sử dụng ý chí tự do 

của họ lựa chọn và thực hiện những việc làm tốt với nhận thức rằng những gì họ nghĩ, hành 

động và nói chuyện về sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Sự thịnh vượng của cuộc sống được 

tạo ra bởi những hành động của chúng ta trong việc giúp đỡ những người khác thông qua 

những suy nghĩ và hành động. Chuyển động hoặc hành động sẽ cho kết quả phù hợp, theo sự 

công chính của Thiên Chúa. 

6.      Luật bù trừ - The Law of Compensation: 

 

Luật bù trừ là 1 nhánh của luật nhân quả. Luật nói rằng chúng ta được tưởng thưởng bằng cách 

cho đi bản thân và sự phục vụ người khác. Bạn không thể cho đi mà không nhận lại.  Nhà thơ 

trừu tượng người Anh, Francis Quarles diễn tả Luật Bù Trừ: "Vì không có sự đầy đủ mà không có 

mất mát, nên không có sự mất mát mà không có sự đầy đủ." 

Chúng ta không thể có thành công mà không có thất bại hoặc mất mát. Chúng ta không thể có 

cuộc sống vui vẻ mà không có vài khoảnh khắc đau khổ. Bạn phải đi qua sa mạc để đến miền 

đất hứa. 

Tác giả Andy Andrews kể lại câu chuyện tuyệt vời này được gọi là "Cơn bão của sự Tuyệt hảo". 

Khi còn là một cậu bé, cha anh cùng anh đi bộ đường dài. 

Họ đang ở trong một đợt hạn hán lớn và mọi thứ trở nên quá khô cằn, tất cả các ao, cây cối, cỏ 

chuyển sang nâu và héo úa. Khi họ đang đi, một cơn bão lớn ập tới. Anh đã rất sợ hãi, nhưng 

cha anh an ủi. 
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Với sét, chớp và mưa vây quanh họ, họ đã trú ẩn dưới gốc cây chờ nó đã kết thúc. Sau cơn bão, 

họ ra ngoài và thấy rằng nước mưa đổ hết vào các ao hải ly và đầy chúng lên bờ. Đám hải ly 

được thoát ra, và các loài động vật khác trong rừng cũng thế. 

Cơn bão đã cải tạo đất đai. Đó là một " Cơn bão của sự Tuyệt hảo." Nó cung cấp tất cả những gì 

họ yêu cầu. 

7.      Luật hấp dẫn - Law of Attraction: 

 

Luật Hấp Dẫn nói rằng bất cứ điều gì bạn tập trung với sự chú tâm và năng lượng, bạn sẽ hấp 

dẫn nó, cho dù bạn muốn hay không. 

Đây là một trong những Luật Vũ trụ đã có rất nhiều sự chú ý trong những năm gần đây! Đôi khi 

người ta không hiểu rằng: năng lượng tích cực thì hấp dẫn tích cực hơn và năng lượng tiêu cực 

thì hấp dẫn tiêu cực hơn. Như lực hút nam châm vậy. 

Khi bạn trò chuyện về những gì bạn không thích hoặc không muốn, bạn đang hấp dẫn hơn 

năng lượng tiêu cực. Một khi bạn bắt đầu nói về những gì bạn muốn, bạn sẽ hấp dẫn năng 

lượng tích cực. Rung động của bạn thay đổi khi bạn nói về những gì bạn muốn. 

8.      Luật chuyển đổi liên tục của năng lượng - The Law of Perpetual Transmutation of 

Energy  
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Toàn bộ mọi người có bên trong họ sức mạnh 

để thay đổi những điều kiện của cuộc sống của 

họ. Rung động cao hơn sẽ tiêu thụ và chuyển 

hóa những năng lượng thấp hơn. 

Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi 

năng lượng của chúng ta trong cuộc sống bằng 

cách hiểu được những luật vũ trụ và áp dụng 

chúng sẽ tạo ra sự thay đổi. 

 

Trong cuốn sách của tác giả Wallace D “The Science of Getting Rich” tác giả có nói về luật 

chuyển đổi không ngừng của năng lượng : Bằng cách đặt năng lượng từ vương quốc vô hình 

luôn luôn chảy vào thế giới vật chất và lấy được dạng đó. Năng lượng này là không giới hạn và 

vô tận, Các hình thức cũ đã cạn kiệt, chúng nhường đường cho các hình thức mới nổi lên từ 

năng lượng vô hình ẩn của vũ trụ. 

Năng lượng vũ trụ là luôn luôn di chuyển và chuyển đổi vào và ra khỏi các hình thức. 

Luật này cũng hiển nhiên cho chúng ta biết rằng năng lượng là luôn luôn ở trạng thái vận động. 

Nó sẽ từ 1 dạng này di chuyển tới 1 dang khác. Nhưng nó luôn luôn vận động và không bao giờ 

ngừng nghỉ. 

Luật này liên quan đến vũ trụ và ý thức của chúng ta thông qua nhận thức tất cả mọi thứ nhìn 

thấy và không nhìn thấy được thay đổi liên tục. Do đó bạn chẳng nên cố định hiểu biết hay 

nhận biết của bạn về 1 điều gì cả. 

Ví như có người hỏi : bạn có biết bạn hoa không ? Bạn có thể nói rằng tôi có biết cô ấy vào thời 

gian 20 ngày trước. Còn trạng thái của bạn ấy bây giờ đã khác :D vì luật này luôn được áp dụng. 

Chúng ta có thể khai thác năng lượng này và biến nó thành bất cứ dạng chúng ta mong muốn, 

chúng ta sẽ nhận ra rằng năng lượng mà là với chúng ta tại thời điểm này có thể được tập trung 

về phía tốt đẹp và sau đó là những thứ xung quanh chúng ta và trong chúng ta sẽ thay đổi cho 

tốt hơn 

Năng lượng đang chảy vào tâm thức của chúng ta liên tụcchúng ta chuyển đổi năng lượng này 

vào bất cứ điều gì chúng ta lựa chọn thông qua chúng ta tập trung sự chú ý vào lúc này. Năng 

lượng vô hình là tuân theo được hình thành bởi tâm trí của chúng ta. 

Thông qua học tập luật này, chúng ta thấy rằng sự thay đổi là tất cả tại đây. Người ta nói "Tôi 

thích những điều theo cách họ là", nhưng họ chỉ là quảng cáo thiếu hiểu biết của mình tới  luật 

quan trọng này. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta hoặc là phát triển hoặc chết. Tất cả mọi thứ 

luôn luôn thay đổi. Không chống lại sự thay đổi, nếu một người nào đó họ sẽ được đi ngược lại 

luật pháp và sẽ trả giá. Do đó kết hợp này với Luật Không kháng cự. 
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Vì vậy, chúng ta thấy rằng chống lại sự thay đổi là chống lại phát triển, và những người đi ngược 

lại ngăn chặn việc học tập và cải tiến liên tục và tăng trưởng với vũ trụ. Sử dụng pháp luật này vì 

lợi ích của bạn theo cách của hình vô tướng được chảy vào và thông qua bạn mọi lúc 

vào  'nguyên nhân' tốt lành. Tiếp tục cải thiện tất cả các khía cạnh của cuộc sống của bạn và liên 

tục phát triển với thời gian thay đổi. 

9.      Luật tương đối - Law of Relativity: 

 

           Luật Tương Đối nói rằng vạn vật đều trong một trật tự hoàn hảo. 

 

Luật nói khi chúng ta nhìn vào những hoàn cảnh và tình huống của người khác mà tồi tệ hơn so 

với chúng ta, chúng ta cảm thấy may mắn. Còn khi nhìn vào những người có cuộc sống tốt hơn, 

chúng ta cảm thấy ghen tị .... vì vậy, cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia của hàng rào! 

Không có gì là tốt hoặc xấu cho đến khi nó liên quan đến chúng ta. Khi bạn bị đau hay ốm, cha 

mẹ bạn sẽ đồng cảm với bạn. Một người bạn đang đau khổ vì cuộc chia tay, bạn sẽ cảm nhận 

nỗi đau của họ, vì bạn đã từng trải qua nó. 

Mỗi người sẽ nhận được như loạt các vấn đề (xét nghiệm của sự Khởi đầu / Những bài học) với 

mục đích tăng cường ánh sáng bên trong mỗi bài kiểm tra / bài học là một thách thức và duy trì 

kết nối với trái tim của chúng ta khi tiến tới giải quyết vấn đề. Luật này cũng dạy chúng ta so 

sánh các vấn đề của chúng tôi với những người khác vấn đề vào quan điểm thích hợp của nó. 

Không có vấn đề như thế nào là  xấu khi chúng ta nhận thức tình hình mà chúng ta có được, có 

luôn luôn là một ai đó ở một vị trí tồi tệ hơn. Tất cả tương đối của nó. 

Các khía cạnh tâm linh và siêu hình của Luật tương đối cho chúng ta biết tất cả mọi thứ trong 

thế giới vật chất của chúng tôi chỉ được thực hiện thực bởi mối quan hệ hay so sánh với một cái 

gì đó của nó. Ánh sáng chỉ tồn tại bởi vì chúng ta so sánh nó với bóng tối. Tốt chỉ có thể tồn tại 

bởi vì chúng ta so sánh nó với xấu. Nóng chỉ có thể tồn tại bởi vì chúng ta so sánh nó với lạnh. 
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Trong thực tế, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi chỉ là cho đến khi chúng ta so sánh 

nó với một cái gì đó. Không có gì trong cuộc sống có ý nghĩa, ngoại trừ ý nghĩa mà chúng ta 

cung cấp cho nó. Đó là tất cả trong cách bạn nhìn vào tình hình của bạn và những gì suy nghĩ và 

quan điểm bạn chọn để suy nghĩ về tình hình . Khi bạn tập trung vào những suy nghĩ tốt và 

năng lượng, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn. Tương tự như vậy, nếu bạn tập trung vào 

làm thế nào xấu tình hình của bạn, bạn sẽ thu hút xấu hơn. 

Bạn luôn luôn có thể so sánh tình hình cuộc sống của bạn tới ai đó khác, và nó sẽ nhìn tốt hơn 

hoặc tệ hơn tùy thuộc vào quan điểm của bạn và làm thế nào bạn nhìn vào nó. Nếu bạn so sánh 

tình hình của bạn để ai đó mà là tồi tệ hơn bạn sẽ nhìn tốt hơn. Không có vấn đề gì ở tình 

huống nà, "Có luôn luôn là một người tồi tệ và luôn luôn có một người nào đó tốt hơn. 

Từ 1 quan điểm của tinh thần, như trong bộ sách của Eckhart Tolle , chúng ta có thể từ bỏ việc 

dán nhãn của tâm trí vào 1 vấn đề nào đó.Từ cuốn new Earth, “trong thực tế bạn luôn luôn thấp 

hơn và cao hơn 1 ai đó”. Thật lòng tự trọng và khiêm nhường thực sự phát sinh từ nhận thức 

rằng. Trong con mắt của cái tôi, lòng tự trọng và sự khiêm nhường là mâu thuẫn. Trong sự thật, 

họ là một và giống nhau. " 

10. Luật phân cực - Law of Polarity: 

 

Luật nói rằng mọi thứ đều có thứ ngược lại. Ánh sáng phải có bóng tối để hiểu nhau. Nếu chúng 

ta thay đổi 1 suy nghĩ không mong muốn bằng cách tập trung vào những suy nghĩ ngược lại, sẽ 

mang lại những sự thay đổi mong muốn. 

Luật Tương Phản nói rằng mọi thứ đều có mặt trái của nó. 

Điều này có nghĩa gì? Bạn cũng biết nam châm, với một cực âm và một cực dương. Nếu bạn cho 

hai cực trái dấu gần nhau, nó sẽ tạo ra một lực hút mạnh mẽ, còn nếu bạn cố cho hai cực cùng 

dấu gần nhau, nó sẽ bật ra ngay lập tức. 
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Đàn ông và đàn bà là khác nhau, “Đàn ông Sao Hoả, đàn bà Sao kim” – tác giả John Gray năm 

1992. Mặc dù chúng ta rất khác nhau nhưng chúng ta lại rất hấp dân nhau. 

Một sự cân bằng là cái nhìn dễ hiểu với Luật Tương Phản. Như chiếc bập bênh, hai phía đối diện 

nhau nhưng giữ cho nó cân bằng. Cũng như khi bạn giữ hòn đá bằng tay phải, trọng lực sẽ làm 

bạn nghiêng sang phải, rất khó cho việc di chuyển. Điều bạn cần làm là thêm hòn đá vào bên 

trái, khi đó hai lực sẽ cân bằng, bạn sẽ giữ được thăng bằng. Tuy hai bên là đối ngược nhau 

nhưng chúng liên kết với nhau. 

Tốt thành xấu, ánh sáng thành tối tăm, đen thành trắng…Mặc dù đó có phải là điều bạn muốn 

hay không, hãy luôn tin rằng: điều tiêu cực sẽ luôn trở thành tích cực. Nó phải thế! 

Ngày qua ngày, giống hệt nhau mà không có sự thay đổi. Nếu không có sự đối ngược, cuộc 

sống nhàm chán sẽ ra sao? Hãy bắt đầu trải nghiệm cuộc sống, làm nên sự thay đổi, làm những 

việc khác nhau, từ đó cuộc sống sẽ đổi thay. 

11. Luật nhịp điệu-  Law of Rhythm: 

 

Luật mô tả rẳng mọi thứ đều là những rung động và di chuyển tới một nhịp điệu nào đó. Mỗi 

nhịp điệu thiết lập mùa, chu kỳ, giai đoạn phát triển và các mô hình. Mỗi chu kỳ phản ánh quy 

luật vũ trụ của Thiên Chúa. Để làm chủ nhịp điệu bạn phải vươn lên trên bất kỳ bộ phận tiêu cực 

của một chu kỳ. 

Luật nhịp điệu nói rằng năng lượng của vũ trụ như 1 con lắc, bất cứ khi nào nó xoay về phía bên 

phải, nó sau đó sẽ xoay về phía bên phải.Tất cả mọi thứ trong cuộc sống có liên quan đến một 

điệu nhảy ... lắc lư, dòng chảy, đung đưa qua lại. Tất cả mọi thứ, hoặc là phát triển hoặc chết. 

Luật này thậm chí còn có thể thấy được trong chu kỳ của kinh tế, có 1 khoảng thời gian cao sau 

đó lại xuống thấp.Như mùa của chúng ta bạn có thể thấy rằng sự tiếp diễn từ mùa hè sang mùa 

đông. Mọi thứ đi qua những chu kỳ.nêu ra rằng mọi thứ điều có 1 nhịp điệu hoặc 1 mô 

hình. Những gì có vẻ là ngẫu nhiên thực sự là rất có trật tự. Pháp luật của nhịp điệu cũng điều 
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chỉnh nền kinh tế của chúng ta, sức khỏe, các mối quan hệ, và tâm linh. Hãy nói rằng bạn đang 

ở đỉnh cao tiềm năng với sức khỏe và thể lực của bạn. Nếu bạn nhận ra bạn đang ở đỉnh cao, 

sau đó bạn có thể thấy trước sức khỏe và thể lực của bạn đang giảm đi 1 phần nào đó. Tuy 

nhiên, thay vì xem này "giảm sức khỏe" như một cái gì đó là lo lắng với bạn, bây giờ bạn xem nó 

như là một dấu hiệu để nghỉ ngơi cơ thể của bạn. Sau đó, theo luật, bạn phải phát triển đến một 

nhà nước tốt hơn và cao hơn tiềm năng. 

Làm chủ việc biết làm thế nào để vượt lên trên các bộ phận tiêu cực của một chu kỳ của không 

bao giờ nhận được để kích thích hoặc cho phép những điều tiêu cực để thâm nhập ý thức của 

bạn, chìa khóa để thành công trong việc làm chủ pháp luật này là cân bằng. Không bao giờ cho 

phép những cảm xúc của bạn để xoay quá xa bên trái hoặc bên phải 

12.  Luật Giới Tính -  Law of Gender: 

 

Luật này là Yin (Nữ tính) và YANG (nam tính) của 

cuộc sống, tạo cho chúng cơ sở của mọi tạo vật. 

Như tinh thần của chúng ta phải cân bằng nguồn 

năng lượng nam tính và nữ tính trong chính mình 

để trở thành một thực đồng sáng tạo với Thiên 

Chúa. 

 

21 luật con : mà có liên quan tới con người chúng ta mà nên thể hiện trong đời sống này. 

 

 Aspiration to A Higher Power : Khát vọng tới sức mạnh lớn hơn 

 Charity : Lòng từ thiện  

 Compassion : tình thương, lòng trắc ẩn 

 Courage : lòng can đảm, dũng cảm 

 Dedication : sự cống hiến, hiến dâng. 

 Faith : niềm tin, sự tin tưởng 

 Forgiveness : sự tha thứ, tính khoan dung 

 Generosity : tính rộng dãi, hào phóng 

 Grace :tính uyển chuyển 

 Honesty : tính lương thiện 
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 Hope : Hy vọng 

 Joy : niềm vui, sự vui sướng 

 Kindness : lòng tốt, sự tử tế 

 Leadership : lãnh đạo, khả năng lãnh đạo 

 Noninterference :  Không cản trở, can thiệp 

 Patience : tính kiên nhẫn, sự chịu đựng 

 Praise : Sự khen ngợi, tán dương 

 Responsibility : Trách nhiệm 

 Self-Love : yêu chính bản thân mình 

 Thankfulness : Lòng biết ơn 

 Unconditional Love ♥  tình yêu không điều kiện 
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Merkabah - Phương tiện ánh sáng 
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Trích trong cuốn Thông Điệp của các Đấng Sáng Tạo 

 

.."Hãy để chúng tôi thảo luận một trong những chủ đề bị hiểu lầm nhiều nhất trong những 

Lightworker, đó là Phương tiện ánh sáng Merkabah. 

Merkabah là một khuôn mẫu hình học của năng lượng ánh sáng hình thành xung quanh những 

linh hồn đang thăng lên tại những giai đoạn khác nhau trong quá trình chuyển đổi thân thể của 

họ từ thân thể có thể chết dựa trên cấu tạo carbon thành một thân thể bất tử dựa trên cấu tạo 

silicon. 

Merkabah đã được hình thành một phần xung quanh các linh hồn mật độ 4. 

Mục đích của nó chủ yếu là để bảo vệ họ chống lại các điều kiện môi trường không thuận lợi 

trong sự thăng lên. Nó có thể giống với một cái kén bao xung quanh một con sâu đang nở 

thành một con bướm. 

Khi các linh hồn di chuyển qua các giai đoạn khác nhau của sự thăng lên, Merkabah trở nên đặc 

hơn và dễ nhận thấy hơn đối với những người sáng suốt và những người đã đang rung động ở 

mật độ 5. Cuối cùng, Merkabah giúp những linh hồn đã thăng lên du hành xuyên thời gian và 

không gian mà không cần đến một thiết bị giao thông cơ khí như một phi thuyền chẳng hạn. 

Tuy nhiên, dạng đầy đủ của Merkabah sẽ không biểu hiện nó ra cho đến giai đoạn cuối cùng 

của sự thăng lên. 

Sẽ là không cần thiết để học bất kỳ một kỹ thuật cụ thể nào trong việc xây dựng phương tiện 

Merkabah. Trong thực tế, điều này là vô dụng bởi vì việc xây dựng phương tiện Merkabah là quá 

trình tự động xuất hiện một cách tự nhiên trong sự thăng lên. Giá trị duy nhất mà chúng tôi 

nhận thấy trong việc thực hành thiền định Merkabah là nó giúp các bạn tập trung vào quá trình 

thăng lên và, sau hết, cái mà các bạn tập trung vào sẽ được kéo vào trải nghiệm của các bạn. 

Như vậy việc hiểu biết về sự phát triển của Merkabah có vẻ như là có lợi song nó có thể là 

không thực sự cần thiết, điều này cũng giống như việc tập trung vào trái tim của các bạn là có 

lợi mặc dù các bạn không cần phải giữ cho trái tim đập một cách có chủ ý. 

Một điều cốt lõi cho một phương tiện Merkabah lành mạnh là không được can thiệp bằng cách 

cố gắng đẩy nhanh quá trình thăng lên hay cố gắng trốn khỏi cái Tôi con người có thể chết bởi 

vì các bạn đã phán xét nó là không có giá trị, gây phiền hà hoặc cản trở sự tiến bộ tâm linh của 

các bạn. 

Cái Tôi con người nhỏ bé là một phần không tách rời của sinh mệnh các bạn, nhưng nó nghiêng 

về phía phán xét. Bằng cách phán xét bất kỳ khía cạnh nào của cái Tôi, các bạn đang gây cản trở 

sự tiến bộ tâm linh của các bạn. Việc trở nên nóng vội với sự tăng trưởng của các bạn thường 

do bởi tiềm thức hay những sự phán xét không chủ ý mà các bạn đã tự đặt ra cho mình, bao 

gồm những quan điểm của bản ngã/nhân tính. Các bạn có thể có một hệ thống niềm tin mà 

cho rằng nếu các bạn không thiền định đủ, hoặc không cầu nguyện đủ, hoặc không bỏ đi đủ 

nhanh những niềm tin tiêu cực của các bạn, các bạn sẽ không đạt tiêu chuẩn. 
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Hãy để chúng tôi khẳng định với các bạn là nếu các bạn đã đọc cuốn sách này nhiều lần, thì các 

bạn đã dứt khoát đi trên con đường thăng lên, và điều đó diễn ra hầu như là trong đời này. Các 

bạn không cần tự dằn vặt mình nếu các bạn có vẻ như đã không nỗ lực trong những ngày trước 

đây. 

Đừng tự phán xét mình, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu. Hầu hết các bạn đã thực sự sự tiến bộ nhiều 

hơn là các bạn có thể nhận thấy. Thậm chí nếu các bạn đang phải đối mặt với một số cản trở 

trong thân thể tình cảm mà có vẻ không vượt qua được, hay có một số căn bệnh kinh niên, các 

bạn có rất nhiều sự giúp đỡ. Tiếp tục yêu cầu sự giúp đỡ từ những người hướng dẫn tinh thần 

của các bạn và Chúa Hiện Diện của các bạn. Mở rộng tấm lòng với sự giúp đỡ đó. Đừng vội vã 

phán xét dạng của sự giúp đỡ. Đôi khi những trải nghiệm vốn bị xem là hết sức tiêu cực lại thực 

sự đưa đến lợi ích cho sự tăng trưởng và hạnh phúc của linh hồn các bạn."... 
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Cách kích hoạt năng lượng 

tim - Năng lượng Thăng Hoa 

 

 

Nhân dịp 1 lần tình cờ tôi tự kích hoat được năng lượng thăng hoa kỳ diệu này dù chưa biết tới 

bài này, nên chia sẻ với các bạn luôn. Để chúng ta cùng được hưởng loại thần dược này... khi 

bạn khai mở nguồn năng lượng này, bản cảm thấy yêu thương bản thân rất nhiều và mọi người 

khác nữa...năng lượng tuôn ra làm bạn phê tới mức nổi hết da gà, 2 mắt ướt đẫm lệ... 

 

Bài giảng của Hathor về Năng lượng Tim. 

Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn trong phần này liên quan đến việc tạo ra loại thần dược này 

thông qua tập trung vào trái tim. Chúng tôi không nói về luân xa tim trong trường hợp này, 

nhưng chúng tôi đề cập đến Trái tim vật lý, cơ tim. 

Kỹ thuật này liên quan đến việc tập trung của bạn, hoặc sự chú ý, kết hợp cùng với những cảm 

xúc của lòng biết ơn, hoặc đánh giá cao trong đó bạn muốn sử dụng. 

Ngay sau khi bạn tập trung sự chú ý của bạn vào trái tim, bạn có thể nhận thấy một dòng chảy 

của năng lượng tinh tế. 

Nguyên lý Kích hoạt Năng lượng Tim 
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Từ quan điểm của chúng tôi, tập trung sự chú ý của bạn hoạt động giống như các điểm trung 

tâm của một cơn lốc năng lượng. Điều này đặc biệt đúng trong cơ thể vật lý của bạn và cũng 

đúng với trường năng lượng xung quanh cơ thể của bạn , còn gọi là hào quang. 

Khả năng của bạn để tạo ra một tâm điểm của sự chú ý là không chỉ là thuộc về bộ não. Đây là 

một hoạt động ở nhiều cấp độ của ý thức. Bất cứ nơi nào bạn đặt sự chú ý trong cơ thể của bạn, 

hoặc trong lĩnh vực năng lượng của cơ thể, sẽ có một dòng chảy trực tiếp của năng lượng tinh 

tế đến điểm đó, tới khu vực đó. Tại  đó sẽ có một hiệu ứng hưng phấn các tế bào của cơ thể 

bạn, và làm tươi các sáng sợi ánh sáng bao quanh cơ thể năng lượng của bạn. 

Sự tập trung của bạn, thực sự tạo ra một hiệu ứng cong vênh năng lượng ở các mức độ hạ 

nguyên tử, những gì bạn có thể gọi là hiệu ứng trường lượng tử. Những hiệu ứng trong lĩnh vực 

này tạo ra dòng chảy riêng biệt của năng lượng và làm hài hòa bên trong bạn. 

Để thay đổi các trường lượng tử thông qua sức mạnh của tập trung của bạn là một khả năng 

quan trọng mà chúng tôi mong bạn để làm chủ. Việc tạo ra được Diệu lạc chỉ là một trong rất 

nhiều ứng dụng. 

 

 

Cách Thực hành 

Trong phương pháp này, bạn sử dụng khả năng này để giữ tập trung hoặc sự chú ý, hòa nhập 

với những cảm xúc của sự cảm kích , lòng biết ơn (cảm xúc là chìa khóa kích hoạt năng lượng 

tim). Hai cảm xúc này có tác dụng dính kết trên trường năng lượng của bạn và chuyển hoá  nhịp 

điệu năng lượng trái tim vật lý của bạn. Sự kết hợp của tập trung và cảm xúc theo một cách 

đúng đắn và chặt chẽ có thể tạo ra trạng thái cao của Thăng hoa . 
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Như chúng tôi đã nói trước đây, các cấp độ thăng hoa  ngây ngất của ý thức là một chất xúc tác 

tiến hóa quan trọng. Chúng tôi mạnh mẽ đề nghị bạn nên học cách tạo ra trạng thái  này trong 

suốt cả ngày. 

Chúng tôi nhận thấy rằng, đối với nhiều bạn, cuộc sống hàng ngày là không thuận lợi cho việc 

tạo ra các trạng thái Thăng hoa như vậy.  Nhưng chúng tôi mong bạn để tìm được khoảng thời 

gian trong ngày để có thể thực hành và đạt được các trạng thái Thăng hoa này ít nhất một vài 

phút trong mỗi lần thực hành. Một chút thời gian trong Thăng hoa là tốt hơn so với không có 

chút nào suốt cả ngày . 

Thực hành này sẽ thiết lập một hay mối quan hệ hài hòa với trái đất, như một cuộc sống có đầy 

đủ  ý thức, và hài hòa với làn sóng năng lượng thúc đẩy quá trình tiến hóa đang chảy qua thiên 

hà của bạn. 

Trong kỹ thuật này, bạn tập trung sự chú ý của bạn vào Trái tim vật lý. Khi bạn tập trung sự chú 

ý của bạn vào đó , đồng thời bạn tạo ra cảm xúc của sự đánh giá cao, tình nghĩa và yêu thương . 

Nó không phải là tư tưởng đánh giá cao hoặc lòng biết ơn xuất phát tại đầu , mà là cảm xúc 

xuất phát từ Tim. Trong phương pháp này, sự tập trung không kích hoạt các nguồn năng lượng 

tinh tế cần thiết để tạo ra Năng lượng Thăng hoa, mà chỉ có  cảm xúc của yêu thương và lòng 

biết ơn  là có khả năng kích hoạt các xoáy năng lượng trong bạn. 

Khi bạn tập trung vào Trái tim vật lý và tạo ra cảm xúc của sự đánh giá cao và lòng biết ơn, một 

làn sóng năng lượng bắt đầu chảy khắp cơ thể mang theo năng lượng của trái tim. Một lan toả 

nhẹ nhàng từ Trái tim vật lý ra toàn bộ cơ thể của bạn. Khi dòng chảy của năng lượng bắt đầu 

khắp cơ thể, có một tự phát phát sinh của Năng lượng thăng hoa thông qua hoạt động đặc biệt 

của hệ nội tiết trong thời điểm đó. Các hệ nội tiết trong cơ thể được thấm đẫm nguồn năng 

lượng thăng hoa sẽ sản sinh ra một loạt nôi tiết tố đặc biệt . Dòng nội tiết tố này thông qua 

máu và hệ tuần hoàn đi tới khắp nới trong cơ thể. Từng tế bào trong cơ thể bạn được hấp thu 

nguồn năng lượng Thăng hoa và Sinh hoá nội tiết cao cấp sẽ có rung động cao hơn , mạnh mẽ 

hơn. 

Hãy thử nghiệm với kỹ thuật này. Cảm nhận những gì xảy ra trong cơ thể của bạn khi bạn tập 

trung khi trái tim và tạo ra những cảm giá đánh giá cao và lòng biết ơn. Nếu bạn cảm nhận 

được một thay đổi trong thân thể, thì ở cấp độ tế bào là cường độ của thay đổi sẽ là một tỷ lần 

(hoặc hơn). Cho nên dù bạn có cảm nhận được hay không, các tế bào của cơ thể luôn nhận 

được năng lượng thống nhất của lòng biết ơn hoặc đánh giá cao. 

Một khi bạn đã thiết lập được khả năng tạo ra Năng lượng thăng hoa như mô tả ở trên, và khi 

bạn có thể tạo ra trạng thái ngây ngất bất cứ khi nào bạn mong muốn, bạn sẽ bắt đầu cảm 

nhận được Linh thể hay là các tầng năng lượng tinh tế hơn . 

Các chú ý 

Khi thực hành phương pháp này, một lần nữa, bạn cần chú ý là: trái tim, tạo ra cảm giác của sự 
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đánh giá cao và lòng biết ơn. Nhưng cảm giác thăng hoa bắt đầu phát sinh trong cơ thể của 

bạn. Bạn cần chuyển sự chú ý của bạn đến vùng cảm giác thăng hoa này và truyền nó đi khắp 

cơ thể của bạn. Linh thể - hào quang  năng lượng này trông rất giống như một quả trứng phát 

sáng bao quanh cơ thể khi xem băng Thần nhãn. Phần lớn của hình trứng phát sáng là ở xung 

quanh vai và phần hẹp hơn là phía dưới bàn chân. Có một đường trung tâm hoặc đường trục 

chạy qua trung tâm của Linh thể này. Đường trục này cũng chạy qua trung tâm của cơ thể vật lý, 

thông qua đỉnh đầu và xuống thông qua đáy chậu. Đây là trục trung tâm của từ trường của cơ 

thể , bao gồm các cơ quan năng lượng tinh tế. Tầng Linh thể này, hay vầng hào quang này , mở 

rộng trên đầu và dưới chân một vài cm , một vài chục cm , hoặc thậm chí cả mét . Ở một số 

trường hợp Linh thể này có thể mở rộng xa hơn. 

Bằng cách di chuyển sự chú ý của bạn từ trục trung tâm ra xung quanh cơ thể của bạn, bạn cho 

phép các rung động thăng hoa di chuyển rộng ra khỏi cơ thể vật lý và đi vào Linh thể này. Điều 

này là rất tích cực và tạo ra các mô hình năng lượng mạnh mẽ hài hòa. Thực hành này sẽ mang 

bạn vào cộng hưởng với các dạng sóng của quá trình tiến hóa đàng tăng tốc chảy qua thiên hà 

và hành tinh của bạn. 

Đừng đánh giá thấp quyền lực của kỹ thuật này. Mặc dù nó rất đơn giản, nó là sâu sắc và hiệu 

quả. Nó sẽ mang lại cho bạn vào một trạng thái cao hơn của cộng hưởng và độ rung. Và đây là, 

từ quan điểm của chúng tôi, rất quan trọng để đi qua những cổng thông tin năng lượng và 

chuyển đổi năng lượng mà trái đất của bạn bây giờ đang trải qua và sẽ tiếp tục kinh nghiệm. 

Chúng tôi muốn nói với bạn trong thời điểm này là : bạn đang ở trong một khoảng khắc huyền 

thoại. Bạn là  người sáng tạo ra tương lai của bạn và tương lai của các thế hệ sắp tới. Bạn giữ 

trong trái tim của bạn một mầu nhiệm bí ẩn. Bạn sẽ mở cửa vào mầu nhiệm này là thông qua 

năng lực Thăng hoa của bạn. Khi được thực hành liên tục và thuần thục trong cuộc sống của 

bạn, chát lượng và cường độ của trạng thái này sẽ được nâng lên. Hãy biết rằng: Thăng hoa này 

không phải là đích của đường đi. Nó chỉ đơn giản là sự khởi đầu. 

Hãy chăm chỉ thực hành phương pháp chúng tôi hướng dẫn cho bạn ở đây. Chúng tôi sẽ cung 

cấp phương pháp này ở mức độ cao hơn trong tương lai gần. Hãy nhập vô trạng thái thăng hoa 

bất cứ khi nào bạn có thể. Biết rằng khi làm như vậy, bạn nhập vào sự hiệp thông với tất cả 

chúng sinh cao đẳng và câu thông với cá Minh sư, kết nối với những người đã và đang phục vụ 

nhân loại. Cũng cần biết rằng: khi bạn làm như vậy, bạn nhập vào hiệp thông với Thiên Tính-Cái 

Tôi Thiêng Liêng của bạn. 

Trong niềm vui và tiếng cười. 

 Hathors 
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Phụ Lục : Ebook, nguồn tài liệu 

tham khảo 

 

     Thông tin được nhúng trong tình yêu là chia khóa đa năng truy cập thư viện sự sống 

Sách và chọn lọc thông tin và tình yêu 

Bài viết này sẽ tổng hợp 1 loạt cuốn sách, nguồn thông tin hữu ích phục vụ bạn mở rộng nhận 

thức của mình. 

Bạn cần nhớ là những không tin đó hay người viết nên nó không có nhu cầu cần chứng minh độ 

xác thực của thông tin họ đã cung cấp, bất kể thông tin nào cũng vậy, bạn đừng bận tâm tới 

tính xác thực của thông tin, điều quan trọng là bạn đã có 1 trải nghiệm của riêng bạn về nó, mới 

mẻ hơn so với hệ thống quan điểm , trải nghiệm, nhận thức mà bạn từng có. 

Bạn cũng cần ý thức chọn lọc loại thông tin, kiến thức nào bạn sẽ tiếp nhận. Vì thông tin có rất 

rất nhiều loại, nhưng những thông tin bạn đang "hấp thu vào" nó có phục vụ cho mục đích của 

bạn để trở thành người mà bạn muốn là hay không?  
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Nhiều bạn "hấp thu" thông tin đủ các chủng loại như 1 thói quen , hoặc các thông tin thuộc 

dạng "vô thưởng, vô phạt" mà đọc xong nó chả phục vụ, hữu ích gì cho bạn cả thì cần xem xét 

để không "lãng phí" thời gian vào những thông tin đó.  Biết cách chọn lọc thông tin để đọc, và 

ngẫm xem điều gì bạn thu được từ những thông tin đó sẽ rất hữu ích cho bạn để tiến nhanh 

trên hành trình trở về nguồn cuội. 

Thông tin bản chất nó cũng là sự rung động và năng lượng, do đó các thông tin mang tích tích 

cực hẳn nhiên sẽ gần với nguồn hơn và chứa rung động năng lượng cao hơn. Do đó có 1 sự 

tương phản năng lượng mà bạn sẽ nhận thấy khi bạn bị "hấp dẫn" vào các thể loại tin nào. Bạn 

tăng trưởng rung động năng lượng lên thì các thông tin hấp dẫn với bạn cũng khác so với trước 

đó. 

Lưu ý trước khi đọc sách / thông tin : 

Nhằm tránh trạng thái quá tải, 'loạn trí' khi các bạn đọc nhiều sách và thông tin , bạn cần hiểu 

rằng thông tin mang năng lượng dương, do đó tiếp thu quá nhiều thông tin mà không cân 

bằng với năng lượng âm sẽ gây ra hiện tượng trên. Cơ thể con người cần cân bằng năng lượng 

âm dương để đạt trạng thái hoàn hảo. 

Đọc thông tin cần : 

Dành thời gian để ngấm , để ngộ :  từ thông tin đó, để cảm nhận thông tin thành cảm xúc vì 

cảm xúc mang năng lượng âm tính. 

Đọc với năng lượng của tình yêu : Khi bạn nhúng "thông tin" vào năng lượng tình yêu qua 

mong muốn hiểu biết những thông tin đó sẽ giúp bạn đem những hiểu biết đó phục vụ , giúp 

ích người khác, cho cộng đồng. Bạn đã có thêm chìa khoa đa năng để truy cập/ sử dụng được 

rất nhiều thông tin khác nữa của vũ trụ,của thư viện sự sống trên trái đất.  Nếu thiếu tình yêu, 

bạn sẽ rất khó để thấu hiểu/ học hỏi thêm được nhiều thông tin khác ... mà không bị đơ đơ , 

nhặt lá đá ống bơ :D . 

 

Link các website / Forum / Blog : 

 

1. www.huongclass.com : 

 

 Website chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích được chọn lọc cung cấp cho bạn nhiều góc nhìn  về 

tâm linh của tác giả. Các bài viết về tình yêu, con người đa chiều, đa màu, vũ trụ... sẽ giúp bạn 

mở rộng nhận thức lên rất nhiều. Hiện huongclass đang mở rộng các hoạt động thiền định và xã 

hội mang tính thực tiến để kết nối cộng đồng, chữa trị hàn gắn năng lượng, tạo lập các tiền đề 

cho cộng đồng New Age mới. Bạn có thể tham dự với cộng đồng đang được xúc tiến qua đăng 

ký trên website hoặc facebook : https://www.facebook.com/huongclass123?ref=br_rs 

 

2. Forum www.congdonganhsang.org 

 

Website cung cấp rất nhiều bài viết hay mà giá trị được viết và chia sẻ bởi nhiều các thành viên. 

http://www.huongclass.com/
https://www.facebook.com/huongclass123?ref=br_rs
http://www.congdonganhsang.org/
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Nhờ admin và các thành viên của forum đã mở đường cho cho rất nhiều các hoạt động hữu ích 

cho cộng đồng hiện nay. Tiên phong và khai sáng cho nhiều thành viên thức tỉnh, mở rộng nhận 

thức, các hành động thực tiễn đóng góp lớn cho cộng đồng như dịch thuật, chia sẻ tài liệu, chế 

tạo các sản phẩm công nghệ hữu ích như Orgonite.... liên kết kết nối rất nhiều các thành viên 

khác trong sứ mệnh chuyển hóa thế giới. 

Một bước dịch chuyển mới mà nhiều các thành viên và cộng đồng đang tham gia tích cực là các 

hoạt động mang tính thực tiễn cho cộng đồng. Đó cũng là 1 sự phát triển mang tính chính yếu, 

sau khi các thành viên đã thức tỉnh, mở rộng nhận thức của mình, họ như những ngọn đèn nhỏ 

nay đã được châm lửa và tỏa sáng , khi các ánh sáng ở khắp nơi đã tỏa rạng và họ nhìn thầy 

nhau, sự liên kết xảy ra và hình thành nên mạng lưới ánh sáng. Không còn là những ngọn đèn 

đơn lẻ nữa, mạng lưới đã và đang liên kết các thành viên và hoạt động theo sứ mệnh của nó, sứ 

mệnh chung của các thành viên đã được thắp sáng và thể hiện bản thân họ , mang ánh sáng 

thông tin, sự thật, sự đoàn kết, nguyên tắc sống của cái 1, của nguồn cội tình yêu tới cộng đồng 

của họ, nơi họ đã chọn để "đi vào không gian để hàn gắn không gian và mang những đứa trẻ 

của thượng đế về nhà" . Các bạn, những người đã khai ngộ , thức tỉnh về mục đích sống , về tình 

yêu và bản chất thực sự của người bạn là... có thể tham gia vào các cộng đồng đang được hình 

thành này góp sức giúp mọi người , giúp chính bạn trong thời kỳ hết sức đặc biệt và hiếm có 

này. 

 

3. Blog : 

www.zoom2012.blogspot.com 

www.thuctinhtamlinh.blogspot.com 

http://www.2012-thoi-dai-hoang-kim.com/ 

http://monsanto-2012.blogspot.com/ 

http://astamlinh.blogspot.com/ 

 

4. Các website : 

http://www.reds.vn/ 

http://www.triethocduongpho.com/ 

http://bookhunterclub.com/ 

 

5. Website nguồn nước ngoài: 

http://www.ashtarcommandcrew.net/ 

http://lightworkers.org/ 

http://goldenageofgaia.com/ 

http://www.askteal.com/    http://tealswan.com/ 

http://thespiritscience.net/ 

http://www.riseearth.com 

 

http://www.zoom2012.blogspot.com/
http://www.thuctinhtamlinh.blogspot.com/
http://www.2012-thoi-dai-hoang-kim.com/
http://monsanto-2012.blogspot.com/
http://astamlinh.blogspot.com/
http://www.reds.vn/
http://www.triethocduongpho.com/
http://bookhunterclub.com/
http://www.ashtarcommandcrew.net/
http://lightworkers.org/
http://goldenageofgaia.com/
http://www.askteal.com/
http://tealswan.com/
http://thespiritscience.net/
http://www.riseearth.com/


https://thuviensach.vn

Thông Điệp Từ Thế Giới Thượng Thiên – Thời Đại Hoàng Kim 

 

362 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

6. Ebook , sách: 

 

2 Bộ sách sau đã được rất nhiều bạn đọc và đánh giá là "kinh điển" , "vua" của những cuốn sách 

hiện nay. Tôi cũng từng đọc và chung nhận xét với họ là như vậy. Bạn có thể hình dung tới mức 

đọc nó xong, cơ thể tôi và nhiều bạn khác cũng biến đổi ADN theo các thông tin tôi "hấp thu" 

được từ nó . 

 

Đối thoại với Thượng Đế : tập 1,2,3,7 (7 chương đầu...),10. 

 

http://www.mediafire.com/view/zrrdkxmlckmcu5e/Doi_thoai_voi_Thuong_De_Full_(Tap_1_-

_Tap_2_-_Tap_3).pdf 

 

http://www.mediafire.com/view/492epun6xhujtgn/Doi_thoai_voi_Thuong_De_-_Tap_10_-

_Ve_nha_voi_Thuong_De.pdf 

 

http://www.mediafire.com/view/mb4frtv1l3sb81g/%C4%90%E1%BB%91i_tho%E1%BA%A1i_v%E

1%BB%9Bi_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%90%E1%BA%BF_7.pdf 

 

Thông Điệp của Đấng Sáng Tạo : 

 

http://www.mediafire.com/view/rm391198kavmh3d/THONG_DIEP_TU_CAC_DANG_SANG_TAO.p

df 

 

Ebook rất có giá trị tiếp theo là thông điệp từ những người anh em trong lòng đất, những anh 

em thuộc về nền văn minh thứ 4 trên trái đất , họ đã sống trong lòng trái đất sau "sự kiện thảm 

họa" của thời kỳ Atlantic... Và thời điểm này 2 nền văn minh cần hợp nhất để tiến về thời đại 

hoàng kim . 

 

http://www.mediafire.com/view/r55hg5q91r6v1dj/THONG_DIEP_TU_NHUNG_NGUOI_ANH_EM_T

RONG_LONG_DAT.pdf 

 

Cuốn hành trình của linh hồn : 

 

Sẽ cung cấp cho bạn 1 góc nhìn khá rộng về hành trình mà linh hồn mỗi người phải đi trên con 

đường trở về nguồn. Cuốn đối thoại với thượng đế tập 10 : Home with God cũng cung cấp cho 

bạn 1 góc nhìn khác, theo đánh giá là rộng lớn hơn về món quà "cái chết" và hành trình sau 

cánh cửa chuyển đổi năng lượng là cái chết đó. 

Link Download 

http://www.mediafire.com/view/bd0pa727t39auts/Hanh_trinh_linh_hon_-_Peter_Richelieu.pdf 

 

https://www.blogger.com/goog_713760712
https://www.blogger.com/goog_713760712
https://www.blogger.com/goog_713760712
https://www.blogger.com/goog_713760712
https://www.blogger.com/goog_713760712
https://www.blogger.com/goog_713760712
https://www.blogger.com/goog_713760712
https://www.blogger.com/goog_713760712
http://www.mediafire.com/view/mb4frtv1l3sb81g/%C4%90%E1%BB%91i_tho%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%90%E1%BA%BF_7.pdf
http://www.mediafire.com/view/mb4frtv1l3sb81g/%C4%90%E1%BB%91i_tho%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%90%E1%BA%BF_7.pdf
http://www.mediafire.com/view/rm391198kavmh3d/THONG_DIEP_TU_CAC_DANG_SANG_TAO.pdf
http://www.mediafire.com/view/rm391198kavmh3d/THONG_DIEP_TU_CAC_DANG_SANG_TAO.pdf
https://www.blogger.com/goog_713760717
https://www.blogger.com/goog_713760717
http://www.mediafire.com/view/r55hg5q91r6v1dj/THONG_DIEP_TU_NHUNG_NGUOI_ANH_EM_TRONG_LONG_DAT.pdf
http://www.mediafire.com/view/r55hg5q91r6v1dj/THONG_DIEP_TU_NHUNG_NGUOI_ANH_EM_TRONG_LONG_DAT.pdf
http://www.mediafire.com/view/bd0pa727t39auts/Hanh_trinh_linh_hon_-_Peter_Richelieu.pdf
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Hợp nhất linh hồn : 

 

Cuốn này được viết bởi Sal Rachel, đồng tác giả của cuốn Thông Điệp từ các Đấng Sáng Tạo bên 

trên. Sẽ cung cấp cho bạn 1 góc nhìn khác về nguyên nhân giảm rung động, sự phân mảnh của 

linh hồn mà là nguyên nhân đã làm cho các linh hồn vẫn cần đi qua bánh xe luân hồi để thu 

thập các mảnh năng lượng linh hồn đã bị phân mảnh. 

Link Download: 

https://www.mediafire.com/?3mwk3sedlfsyixk 

 

 

Ebook các bài viết của HuongClass.com 

Các ebook được mình đóng gói thành dạng pdf cho mọi người tiện theo dõi và chia sẻ. Là tập 

hợp các bài viết từ website huongclass.com . Thời điểm đóng gói chia sẻ vào tháng 12/2013. 

 

1 . Ebook con người đa chiều : 

Là các bài viết trên chuyên mục : Con người đa chiều của  Hương Class chia sẻ tại website : 

http://huongclass.vn được tổng hợp lại và biên tập, public dưới dạng Pdf. 

 

Nội dung : Các bài viết về con người đa chiều kich 

Link Download 

: http://www.mediafire.com/view/g6gcigb694q44bq/Con%20người%20đa%20chiều.pdf 

 

2. Ebook : Các con đường tiến hóa  

Nội dung : Các bài viết về những con đường tiến hóa của mỗi cá nhân, mỗi người sẽ đi trên các 

con đường tiến hóa như thế nào. 

Link Download : 

http://www.mediafire.com/view/m6h7nmmryfrn1q4/Các%20con%20đường%20tiến%20hóa.pdf 

 

3. Ebook : Cuộc đời, luân hồi, nghiệp quả  

Nội dung : Các bài viết của chuyên mục Cuộc đời, luân hồi, nghiệp quả. 

Link Download 

:http://www.mediafire.com/view/mn61gybcw470gmv/Cuộc%20đời%2C%20luân%20hồi%20%26

%20nghiệp%20quả.pdf 

 

4. Ebook : Cầu vồng tình yêu 

Nội dung : Các bài viết của chuyên mục Cầu vồng tình yêu. 

Link Download : https://www.mediafire.com/?o686dia13vkcuw6 

 

5. Ebook : Quy luật tâm thức 

Nội dung : Các bài viết của chuyên mục Quy luật tâm thức. 

https://www.mediafire.com/?3mwk3sedlfsyixk
http://www.mediafire.com/view/g6gcigb694q44bq/Con%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91a%20chi%E1%BB%81u.pdf
http://www.mediafire.com/view/m6h7nmmryfrn1q4/C%C3%A1c%20con%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ti%E1%BA%BFn%20h%C3%B3a.pdf
http://www.mediafire.com/view/mn61gybcw470gmv/Cu%E1%BB%99c%20%C4%91%E1%BB%9Di%2C%20lu%C3%A2n%20h%E1%BB%93i%20%26%20nghi%E1%BB%87p%20qu%E1%BA%A3.pdf
http://www.mediafire.com/view/mn61gybcw470gmv/Cu%E1%BB%99c%20%C4%91%E1%BB%9Di%2C%20lu%C3%A2n%20h%E1%BB%93i%20%26%20nghi%E1%BB%87p%20qu%E1%BA%A3.pdf
https://www.mediafire.com/?o686dia13vkcuw6
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Link Download : https://www.mediafire.com/?6egqhwnz2d1mxme 

 

6. Ebook : Vũ trụ đa chiều 

Nội dung : Các bài viết của chuyên mục Vũ trụ đa chiều. 

Link Download 

http://www.mediafire.com/view/fssa2sb0xmujmd7/Vũ%20trụ%20đa%20chiều.pdf 

 

Ebook của Eckhart Tolle  

 

Đôi điều về tác giả : 

Eckhart là tác giả cuốn sách “The Power of Now”(Sức mạnh của Hiện Tại) đứng đầu danh sách 

bán chạy nhất của New York Times, được phiên dịch ra 33 ngôn ngữ; tiếp đến cuốn sách “A New 

Earth” (Trái Đất Mới) được tìm đọc không kém. Cả hai cuốn sách được nhìn nhận rộng rãi như là 

hai trong nhiều sách tâm linh ảnh hưởng nhất Thời Đại chúng ta. 

 

Những tác phẩm khác của Eckhart gồm “Stillness Speaks” (Tịnh Lặng), sách dùng đọc song hành 

tịnh lự và “Practicing the Power of Now”(Thực hành Sức mạnh của Hiện Tại) gồm nhiều trích dẫn 

chọn lọc từ “The Power of Now”.... 

 

Link : 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle 

http://bagan3.me/2013/02/22/doi-dong-ve-tac-gia-stillnessspeaks-eckhart-tolle-tran-son-luoc-

dich/ 

 

1. Sức mạnh của hiện tại 

Link 

Download:  http://www.mediafire.com/view/1mpdhdmao9q1dkp/Quyen%20nang%20cua%20ba

y%20gio.pdf 

 

2. Sức mạnh của tĩnh lặng  

Link Download 

: http://www.mediafire.com/view/333f1w7vawkysnk/Suc%20manh%20cua%20tinh%20lang.pdf 

 

3. Thức tỉnh mục đích sống  

Link Download: 

http://www.mediafire.com/view/610510860hodu3f/Thuc%20tinh%20muc%20dich%20song.pdf 

 

Nhà Giả Kim:  

 

Cuốn sách bán chạy thứ 2 , chỉ sau kinh thánh . Điều đó đủ để cho bạn thấy được giá trị của nó. 

https://www.mediafire.com/?6egqhwnz2d1mxme
http://www.mediafire.com/view/fssa2sb0xmujmd7/V%C5%A9%20tr%E1%BB%A5%20%C4%91a%20chi%E1%BB%81u.pdf
http://www.mediafire.com/view/1mpdhdmao9q1dkp/Quyen%20nang%20cua%20bay%20gio.pdf
http://www.mediafire.com/view/1mpdhdmao9q1dkp/Quyen%20nang%20cua%20bay%20gio.pdf
http://www.mediafire.com/view/333f1w7vawkysnk/Suc%20manh%20cua%20tinh%20lang.pdf
http://www.mediafire.com/view/610510860hodu3f/Thuc%20tinh%20muc%20dich%20song.pdf
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Chứa đựng rất nhiều chân lý cuộc sống mà nằm trong từng câu chữ của cuộc đối thoại, mỗi câu 

chữ đều rất ý nghĩa để bạn đọc nó: 

Link Download : 

http://www.mediafire.com/view/72zqxst2veh1rqi/Nhà_Giả_Kim_-_PAULO_COELHO.pdf 

 

và tóm lược những nội dung hay của ebook này tại ebook: 

http://www.mediafire.com/view/om3l13dcmcd4h3p/Nhà_giả_kim.pdf 

 

Nếu ebook Nhà Giả Kim đã cho bạn biết về lắng nghe trái tim mách bảo là như thế nào.Cuốn 

còn lại sẽ giúp bạn sống trong không gian của trái tim , tại căn phòng bí mật mà nó nằm trong 

trái tim mỗi người. 

 

Ebook : Sống Trong Trái Tim 

Link Download : 

http://www.mediafire.com/view/c2ddkdundktywpb/Sống_trong_trái_tim_-

Living_In_The_Heart.pdf 

 

Hành trình về phương đông  

 

Cuốn này cũng rất nổi tiếng và được bán rất nhiều, đây là link ebook cho các bạn không tiện 

mua sách. Nó như cuốn khởi đầu gợi mở cho các bạn khi bắt đầu tìm hiểu về tâm linh, theo 

hướng đi của các nhà khoa học khi họ đi tìm hiểu những điều huyền bí của Phương Đông . 

http://www.mediafire.com/download/gr9d81dnoywwgku/Hanh_Trinh_Ve_Phuong_Dong.prc 

 

Câu chuyện giữa linh hồn nhỏ và mặt trời 

 

Câu chuyện là 1 cuộc đối thoại giữa linh hồn bạn và thượng đế, để bạn hình dung được phần 

nào đó vì sao bạn sống trong thế giới, bạn ở đây để làm gì , chứng tỏ điều gì ở bạn. 

Link Download: 

http://www.mediafire.com/view/4v1xwvtpjxbjjio/Câu_Chuyện_Linh_Hồn_Nhỏ_Và_Mặt_Trời.pdf 

 

Bộ sách lời tiên tri núi Andes 

Cảm ơn nhóm LW Đà Lạt đã dành rất nhiều công sức chuyển bộ sách này thành ebook và chia 

sẻ với cộng đồng. 

Link Download : 

http://www.mediafire.com/view/22v5ltmttc27xhg/Loi_tien_tri_nui_Andes-Tap1.pdf 

 

http://www.mediafire.com/view/xmdldyk37p7re1d/Những_bài_học_về_Lời_Tiên_Tri_Núi_Andes-

Tap2.pdf 

 

http://www.mediafire.com/view/72zqxst2veh1rqi/Nh%C3%A0_Gi%E1%BA%A3_Kim_-_PAULO_COELHO.pdf
http://www.mediafire.com/view/om3l13dcmcd4h3p/Nh%C3%A0_gi%E1%BA%A3_kim.pdf
http://www.mediafire.com/view/c2ddkdundktywpb/S%E1%BB%91ng_trong_tr%C3%A1i_tim_-_Living_In_The_Heart.pdf
http://www.mediafire.com/view/c2ddkdundktywpb/S%E1%BB%91ng_trong_tr%C3%A1i_tim_-_Living_In_The_Heart.pdf
http://www.mediafire.com/download/gr9d81dnoywwgku/Hanh_Trinh_Ve_Phuong_Dong.prc
http://www.mediafire.com/view/4v1xwvtpjxbjjio/C%C3%A2u_Chuy%E1%BB%87n_Linh_H%E1%BB%93n_Nh%E1%BB%8F_V%C3%A0_M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di.pdf
http://www.mediafire.com/view/22v5ltmttc27xhg/Loi_tien_tri_nui_Andes-Tap1.pdf
http://www.mediafire.com/view/xmdldyk37p7re1d/Nh%E1%BB%AFng_b%C3%A0i_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_L%E1%BB%9Di_Ti%C3%AAn_Tri_N%C3%BAi_Andes-Tap2.pdf
http://www.mediafire.com/view/xmdldyk37p7re1d/Nh%E1%BB%AFng_b%C3%A0i_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_L%E1%BB%9Di_Ti%C3%AAn_Tri_N%C3%BAi_Andes-Tap2.pdf
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http://www.mediafire.com/view/z6aiifwtbn5cu6p/TienTri-Andes-_T 

 

http://www.mediafire.com/view/8280nop99l1vmf8/Trải_Nghiệm_Mặc_Khải_Thứ_Mười-_Tập-

4.pdf 

 

Bàn tay ánh sáng: 

...Bạn đọc cũng sẽ tìm thấy ở đây mô tả bản chất của chữa trị tâm linh vì nó có liên quan đến 

thầy chữa và đối tượng chữa. Cuốn sách được viết từ những trải nghiệm chủ quan của tác giả 

vốn đã được huấn luyện một cách khoa học thành nhà vật lý và tâm lý trị liệu. Sự phối hợp giữa 

kiến thức khách quan với những trải nghiệm chủ quan tạo nên một phương pháp độc đáo mở 

rộng tầm hiểu biết vượt qua giới hạn của kiến thức khách quan... 

Link download : 

http://www.mediafire.com/view/00u34bijh86thru/BÀN_TAY_ÁNH_SÁNG_-

_Barbara_Ann_Brennan.pdf 

 

Lời ngỏ từ cõi tâm linh 

https://www.mediafire.com/?ns3q5p3qt7egg9i 

 

Ami cậu bé của các vì sao  

Hé lộ tương lai loài người trái đất có thể đạt đến , khi tất cả chúng ta đều như anh em một nhà , 

tình thương bao trùm tất cả. 

 

Link Download: 

http://www.mediafire.com/download/rtvyoubdmt77uew/AMI.prc 

 

Ngọn lửa tím để chuyển hóa thể xác và tâm hồn 

Bạn có thể tìm hiểu về công dụng của lửa tìm, nhưng để thực hành thì cần tham khảo những ai 

đã có kinh nghiệm. 

 

http://www.mediafire.com/view/r083y4p0t4390x1/Ngọn_Lửa_Tím_Để_Chuyển_Hóa_Thể_Xác_Tâ

m_Trí_Tâm_Hồn.pdf 

 

Ebook của Thông Thiên Học: 

 

1. Vũ Trụ và Con Người 

 

Cuốn được hoàn thành tổng hợp thêm 1 cuốn sách : Vũ Trụ và Con Người. Ebook được tổng 

hợp từ 11 tập sách của dịch giả BẠCH LIÊN mang tên : “Những chỗ khó khăn trong khoa minh 

triết gọi là thông thiên học” . 

 

http://www.mediafire.com/view/z6aiifwtbn5cu6p/TienTri-Andes-_T
http://www.mediafire.com/view/8280nop99l1vmf8/Tr%E1%BA%A3i_Nghi%E1%BB%87m_M%E1%BA%B7c_Kh%E1%BA%A3i_Th%E1%BB%A9_M%C6%B0%E1%BB%9Di-_T%E1%BA%ADp-4.pdf
http://www.mediafire.com/view/8280nop99l1vmf8/Tr%E1%BA%A3i_Nghi%E1%BB%87m_M%E1%BA%B7c_Kh%E1%BA%A3i_Th%E1%BB%A9_M%C6%B0%E1%BB%9Di-_T%E1%BA%ADp-4.pdf
http://www.mediafire.com/view/00u34bijh86thru/B%C3%80N_TAY_%C3%81NH_S%C3%81NG_-_Barbara_Ann_Brennan.pdf
http://www.mediafire.com/view/00u34bijh86thru/B%C3%80N_TAY_%C3%81NH_S%C3%81NG_-_Barbara_Ann_Brennan.pdf
https://www.mediafire.com/?ns3q5p3qt7egg9i
http://www.mediafire.com/download/rtvyoubdmt77uew/AMI.prc
http://www.mediafire.com/view/r083y4p0t4390x1/Ng%E1%BB%8Dn_L%E1%BB%ADa_T%C3%ADm_%C4%90%E1%BB%83_Chuy%E1%BB%83n_H%C3%B3a_Th%E1%BB%83_X%C3%A1c_T%C3%A2m_Tr%C3%AD_T%C3%A2m_H%E1%BB%93n.pdf
http://www.mediafire.com/view/r083y4p0t4390x1/Ng%E1%BB%8Dn_L%E1%BB%ADa_T%C3%ADm_%C4%90%E1%BB%83_Chuy%E1%BB%83n_H%C3%B3a_Th%E1%BB%83_X%C3%A1c_T%C3%A2m_Tr%C3%AD_T%C3%A2m_H%E1%BB%93n.pdf
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Bộ sách bao gồm các chủ đề sau : 

Tập 1 : VŨ TRỤ VÀ THƯỢNG ĐẾ 

Tập 2 : THÁI DƯƠNG HỆ CỦA CHÚNG TA 

Tập 3: DÃY ĐỊA CẦU CỦA CHÚNG TA 

Tập 4 : NGUYÊN TỬ CĂN BẢN HỒNG TRẦN VÀ KIM QUANG TUYẾN 

Tập 5 : HỒN KHÓM KIM THẠCH, THẢO MỘC, CẦM THÚ 

Tập 6 :SỰ SANH HÓA CÁC GIỐNG DÂN TRÊN DÃY ĐỊA CẦU 

Tập 7 : TẠI SAO SỰ TIẾN HÓA CỦA DÂN CHÚNG TRÊN ĐỊA CẦU KHÔNG ĐỒNG BỰC VỚI 

NHAU? 

Tập 8 : QUẦN TIÊN HỘI VÀ SỰ CAI TRỊ THẾ GIAN 

Tập 9 : VÀI SỰ NHẬN XÉT về HỎA TINH – THỦY TINH 

Tập 10 : HỎA HẦU KHÁI LUẬN 

Tập 12 : VÀI ĐIỂM CHÍNH TRONG TÂM THỨC HỌC 

 

Link Download : http://www.mediafire.com/view/6mbl5xgt8ckomyd/V 

 

2. Một số ebook nổi bật của Thông Thiên Học : 

Link Download 

Ánh Sáng trên Thánh Đạo : 

http://www.mediafire.com/view/7tieaztijt8uwf8/Ánh_sáng_trên_thánh_dao.pdf 

 

Chân Sư và Thành Đạo 

http://www.mediafire.com/view/yw2fdtwnz7at1e4/cwleadbeater_chan_su_va_thanh_dao.pdf 

 

Tiếng nói vô thinh: 

http://www.mediafire.com/view/9dgn14y405qjo3h/TIẾNG_NÓI_VÔ_THINH.pdf 

 

Giảng lý dưới chân thầy 

http://www.mediafire.com/view/gr9sb5o66cik9fh/gianglyduoichanthay.pdf 

 

Cõi trời chân phúc 

http://www.mediafire.com/view/hbpf8ew18k0125p/cwleadbeater_coi_troi_chan_phuc.pdf 

 

Đời sống sau khi chết 

http://www.mediafire.com/view/jxaup0d6qxkp9vs/cwleadbeater_doi_song_sau_khi_chet.pdf 

 

Nhãn thông 

http://www.mediafire.com/view/3df42z30bzr5dwl/cwleadbeater_nhan_thong.pdf 

 

Những vị phò trợ vô hình 

http://www.mediafire.com/view/6mbl5xgt8ckomyd/V
http://www.mediafire.com/view/7tieaztijt8uwf8/%C3%81nh_s%C3%A1ng_tr%C3%AAn_th%C3%A1nh_dao.pdf
http://www.mediafire.com/view/yw2fdtwnz7at1e4/cwleadbeater_chan_su_va_thanh_dao.pdf
http://www.mediafire.com/view/9dgn14y405qjo3h/TI%C3%8A%CC%81NG_NO%CC%81I_V%C3%94_THINH.pdf
http://www.mediafire.com/view/gr9sb5o66cik9fh/gianglyduoichanthay.pdf
http://www.mediafire.com/view/hbpf8ew18k0125p/cwleadbeater_coi_troi_chan_phuc.pdf
http://www.mediafire.com/view/jxaup0d6qxkp9vs/cwleadbeater_doi_song_sau_khi_chet.pdf
http://www.mediafire.com/view/3df42z30bzr5dwl/cwleadbeater_nhan_thong.pdf
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http://www.mediafire.com/view/r5r4i1f3pcfrw0c/cwleadbeater_nhung_vi_pho_tro_vo_hinh.pdf 

 

Những bí ẩn cuộc đời 

http://www.mediafire.com/view/tnu42nl8j3v8u0s/edgarcayce_nhung_bi_an_cuoc_doi.pdf 

 

Sự hiển lộ của thánh đoàn 

http://www.mediafire.com/view/22gkikzfoe3hbfl/Su_hien_lo_cua_thanh_doan.pdf 

 

Link toàn bộ folder ebook về tâm linh, nếu bạn nào có account VIP có thể download toàn 

bộ các file: 

https://www.mediafire.com/folder/kd0kje7747n3d/Tuyển_tập_ebook 

 

 

 

http://www.mediafire.com/view/r5r4i1f3pcfrw0c/cwleadbeater_nhung_vi_pho_tro_vo_hinh.pdf
http://www.mediafire.com/view/tnu42nl8j3v8u0s/edgarcayce_nhung_bi_an_cuoc_doi.pdf
http://www.mediafire.com/view/22gkikzfoe3hbfl/Su_hien_lo_cua_thanh_doan.pdf
https://www.mediafire.com/folder/kd0kje7747n3d/Tuy%E1%BB%83n_t%E1%BA%ADp_ebook
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