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Tổng hợp về các bài lệnh: 
NHỮNG BÀI LỆNH VÀ NHỮNG SỰ HÌNH DUNG 

Lưu ý khi đọc :  

 Đọc bài lệnh : Ống ánh sáng là bắt buộc trước khi đi bắt đầu mỗi lần kêu gọi ánh sáng tím. Ý 

nghĩa là tạo nên bức tường ánh sáng bảo vệ, cách lý chúng ta khỏi năng lượng tiêu cực bên 

ngoài. 

 Đọc tối thiểu mỗi bài lệnh 3 lần. Đọc càng nhiều sẽ tăng sức mạnh nhiều hơn nữa. Tối thiểu 15 

phút mỗi ngày. Đọc bài lệnh chậm rãi lúc ban đầu sau đó tăng tốc độ khi bạn lặp lại nhiều lần. 

Lặp lại bài lệnh 3 hoặc 9 lần để bắt đầu. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu tăng số lần lặp lại. 

(Lặp lại một bài lệnh 36, 40, 108 hoặc thậm chí 144 lần có khả năng thâm nhập nhiều hơn vào 

sức mạnh của Thượng đế và các nguồn tài nguyên tâm linh của chính bạn ) 

 Thượng Đế ở đây hiểu là đấng sinh thành nền tất cả mọi thứ, vạn vật trong vũ trụ. Thượng Đế 

cũng ở ngay bên trong chúng ta, Người luôn kết nối với chúng ta và nuôi chúng ta mọi lúc mọi 

nơi.   

 Các bài lệnh này cũng chính là sự yêu cầu của những người con trai con gái của Thượng Đế gửi 

đến người. “Bài lệnh” là những lời cầu nguyện có vần điệu gọi ra những năng lượng tâm linh đầy 

sức mạnh. Năng lượng ánh sáng này, kết hợp với sự hình dung, có một phẩm chất đặc biệt là xóa 

bỏ và chuyển hóa những khía cạnh tiêu cực của chúng ta. 
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Bài lệnh : Ống Ánh sáng /  TUBE OF LIGHT 
Khi đọc bài lệnh này, hình dung ông ánh sáng và ngọn lửa màu tím đang bao bọc chúng ta như hình ảnh 

bên dưới : Phải đọc nó trước khi đọc các bài kêu gọi ánh sáng tím khác bên dưới 
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Hỡi Cái Tôi Đang Hiện Diện thương yêu rực rỡ  

Ống sáng của Người hãy bao quanh và bảo vệ tôi 

Từ ngọn lửa của các Chân Sư   

Được gọi ra bây giờ từ chính Thượng Đế.   

Hãy giữ bản thể của tôi tự do    

Khỏi tất cả sự bất hòa gửi đến tôi.  

Tôi kêu gọi ngọn lửa tím hiện diện   

Tỏa sáng và chuyển hóa mọi khát khao,   

Duy trì nó nhân danh Tự Do    

Cho tới khi Tôi Là một với ngọn lửa tím.  

 

Beloved I AM Presence bright, 

Round me seal your tube of light 

From Ascended Master flame 

Called forth now in God’s own name. 

Let it keep my temple free 

From all discord sent to me. 

 

 

I AM calling forth violet fire 

To blaze and transmute all desire, 

Keeping on in Freedom’s name 

Till I AM one with the violet flame. 

Chú thích : Chân sư là các vị thầy như Đức phật Thích Ca, Đức Di Lặc, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức 

Giêsu Kito…. 

   

SỰ BẢO VỆ KHI DI CHUYỂN - TRAVELING PROTECTION 

Bạn có thể gọi to bài lệnh này khi bạn lái xe riêng và hạ giọng khi đi trên các phương tiện giao thông 

công cộng.  

 

Ngài Michael phía trước,  

Ngài Michael phía sau,     

Ngài Michael bên phải,    

Ngài Michael bên trái,  

Ngài Michael phía trên,  

Ngài Michael phía dưới,  

Ngài Michael, Ngài Michael có ở bất cứ nơi nào tôi 

đến!  

Tôi là sự bảo vệ từ tình yêu của Ngài ngay đây!  

Lord Michael before, 

Lord Michael behind, 

Lord Michael to the right, 

Lord Michael to the left, 

Lord Michael above, 

Lord Michael below, 

Lord Michael, Lord Michael 

wherever I go! 

I AM his love protecting here! 
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Tôi là sự bảo vệ từ tình yêu của Ngài ngay đây!  

Tôi là sự bảo vệ từ tình yêu của Ngài ngay đây!  

 

I AM his love protecting here! 

I AM his love protecting here! 

 

BẢO VỆ, BẢO VỆ, BẢO VỆ CHÚNG TÔI! / GUARD, 

GUARD, GUARDUS ! 

Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ chúng tôi!  

Bởi tia chớp tình yêu của Người! 

 

Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ chúng tôi! 

Bởi cái Tôi vĩ đại của Người ở trên! 

 

Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ chúng tôi!  

Bởi ánh sáng từ sức mạnh bí ẩn của Người!   

Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ chúng tôi!   

Bởi sức mạnh tuyệt vời và vinh quang của 

Người!   

Và bảo hộ chúng tôi an toàn mãi mãi    

Trong ánh sáng của kim cương từ trái tim 

Người!     

Guard, guard, guard us!  

By the lightning of thy love!  

 

Guard, guard, guard us!  

By thy Great Self above!  

 

Guard, guard, guard us!  

By thy secret power of light!  

 

Guard, guard, guard us!  

By thy great and glorious might!  

 

And seal us safe forever  

In thy diamond heart of light! 
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CÁC BÀI ĐỌC TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH 

CỦA LỬA TÍM 

TÔI LÀ MỘT SINH LINH LỬA TÍM - I AM A BEING OF 

VIOLETF IRE 

Đây là một câu lệnh nhỏ mà bạn có thể dùng làm câu mở đầu bài lệnh lửa tím và nó có thể trở 

thành nền tảng cho nghi thức ánh lửa tím của bạn.   

Hình dung : 

Khi bạn đọc bài lệnh này, hãy hình dung ngọn lửa tím đang gột rửa và làm sạch hào quang của 

bạn. Bạn sẽ thấy ngọn lửa đang thiêu hủy những mảnh vụn phía trong và xung quanh hào quang. 

Bạn đang nói, “TÔI LÀ ước vọng thuần khiết của Thượng Đế!” bởi vì bạn muốn gột sạch hào 

quang của mình tất cả những gì không thuộc về Thượng Đế.  

Khi bạn đọc bài lệnh này, hình dung bất kỳ năng lượng tiêu cực nào khi liên kết với những ngọn 

lửa sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành ánh sáng của Thượng Đế.  

TÔI LÀ một hữu thể của ngọn lửa tím!   /  I AM a being of violet fire!   

TÔI LÀ những ước vọng thuần khiết của Thượng Đế!  / I AM the purity God desires!   

Biến thể của bài lệnh này là thêm tên những tên người bạn biết hoặc quê hương, quốc gia hay 

hành tinh của bạn vào. Ví dụ thế này, bạn có thể nói:   

Trái đất là một hành tinh lửa tím! / Earth is a planet of violet fire!   

Trái đất là sự tinh khiết mà Thượng Đế muốn. / Earth is the purity God desires!       

New York là một thành phố lửa tím! / New York is a city of violet fire!   

New York là sự tinh khiết mà Thượng Đế muốn. / New York is the purity God desires!   

Hình dung : 

Bài lệnh “Thêm lửa tím” nổi tiếng với nhịp điệu của mình và vì những chuyển động cuộn xoắn 

của ngọn lửa theo những nhịp điệu ấy.  

Khi đọc bài lệnh, là bạn đã kết nối với Cái Tôi Đang Hiện Diện. Cảm nhận tình yêu của “Sự 

Hiện Diện thương yêu của Thượng Đế” bao bọc ngập tràn lấy bạn như là bạn đã để cho tất cả sự 

giận dữ, lo lắng, bận tâm và sợ hãi ra đi.   

Hình dung một thác nước ánh sáng đang đổ xuống từ Cái Tôi Đang Hiện Diện của bạn (I AM 

Presence). Nhìn thấy ánh sáng này đang được phóng tới bạn như dòng năng lượng lung linh và 

sau đó chúc lành và làm khuây khỏa cho những người bạn đang cầu nguyện.  
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Thấy ánh lửa tím hóa giải những nguyên nhân, kết quả, dấu ấn và ký ức của chính bạn và những 

hành động xấu của người khác. Đừng quên thêm những hình ảnh đặc biệt của bạn về những điều 

bạn muốn ngọn lửa tím hoàn thành. Không vấn đề nào là quá tầm thường hay quá to lớn có thể 

cản trở ngọn lửa tím.  

THÊM LỬA TÍM - MORE VIOLET FIRE 

Sự Hiện Diện của Thượng Đế kính yêu, 

Thượng đế đang ở trong tôi,  

Bây giờ hãy lắng nghe tôi đọc bài lệnh   

Đem tới đây qua mỗi lời chúc lành mà tôi gọi  

Bằng Tâm Thức Christ trong mỗi lần và tất cả!  

Hãy để ngọn lửa tím của Tự do quay    

Quanh thế giới để làm cho tất cả  

Thấm đẫm cả trái đất và những cư dân của trái 

đất.  

Với hào quang của Đấng Christ (Chớt) đang 

tỏa sáng xuyên chiếu ngày càng gia tăng!  

TÔI LÀ hoạt động từ Thượng Đế trên cao  

Được giữ vững bởi bàn tay của tình yêu từ 

thượng đế,  

Đang chuyển hóa những nguyên nhân của mối 

bất hóa ngay đây,  

Loại bỏ những thứ căn gốc để không còn chút sợ 

hãi nào.    

Ta Đây, Ta Đây, Ta Đây    

Toàn bộ sức mạnh tình yêu của Sự Tự Do  

Nâng tất cả trái đất lên tới thiên đường trên cao  

Ngọn lửa tím giờ rực sáng   

Trong vẻ đẹp sống động từ chính ánh sáng của 

Thượng Đế  

Cái ngay bây giờ và mãi mãi  

Đặt thế giới, bản thân tôi và cả cuộc sống  

Tự do mãi mãi trong sự hoàn hảo của các 

Chân Sư! 

Đấng toàn năng Ta đây!   

Đấng toàn năng ta đây!  

Đấng toàn năng ta đây! 

Lovely God Presence, I AM in me,  

 

Hear me now I do decree:  

Bring to pass each blessing for which  

I call  

Upon the Holy Christ Self of each  

and all!  

Let violet fire of Freedom roll  

Round the world to make all whole  

Saturate the earth and its people, too,  

 

With increasing Christ-radiance  

shining through!  

I AM this action from God above  

 

Sustained by the hand of heaven's love,  

 

Transmuting the causes of discord here,  

 

Removing the cores so that none do fear. 

I AM, I AM, I AM  

The full power of Freedom's love  

Raising all earth to heaven above  

Violet fire now blazing bright  

In living beauty is God's own light  

Which right now and forever  

 

Sets the world, myself, and all life  

Eternally free in Ascended Master 

perfection! 

Almighty I AM!  
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Almighty I AM!  

Almighty I AM!  

 

 

  LỬA TÍM CUỘN XOÁY RỰC RỠ - RADIANT SPIRAL 

VIOLET FLAME 

Ngọn lửa tím cuộn xoáy rực rỡ,   

Hạ xuống, giờ chiếu sáng qua tôi!   

Ngọn lửa tím cuộn xoáy rực rỡ, 

Tự do, tự do, tự do!  

Ngọn lửa tím rực rỡ, hãy đến,    

Mở rộng và chiếu ánh sáng của Người qua tôi!   

Ngọn lửa tím rực rỡ, hãy đến,   

Phô bày sức mạnh của Thượng Đế cho 

tất cả thấy!   

Ngọn lửa tím rực rỡ, hãy đến,  

Đánh thức trái đất và giải phóng nó!  

Ánh hào quang của ngọn lửa tím,  

Mở rộng và chiếu sang qua tôi!   

Ánh hào quang của ngọn lửa tím,  

Mở rộng ra cho tất cả được thấy!   

Ánh hào quang của ngọn lửa tím,  

Thiết lập những tiên phong cho lòng từ bi ở đây!  

Ánh hào quang của ngọn lửa tím,   

Tới đây, chuyển hóa ngay bây giờ mọi nỗi sợ hãi !   

Radiant spiral violet flame,  

Descend, now blaze through me!  

Radiant spiral violet flame,  

Set free, set free, set free!  

Radiant violet flame, O come,  

Expand and blaze thy light through 

me!  

Radiant violet flame, O come,  

Reveal God's power for all to see!  

 

Radiant violet flame, O come,  

Awake the earth and set it free!  

Radiance of the violet flame,  

Expand and blaze through me!  

Radiance of the violet flame,  

Expand for all to see!  

Radiance of the violet flame,  

 

Establish Mercy's outpost here!  

 

Radiance of the violet flame,  

Come, transmute now all fear! 

 

 

 



https://thuviensach.vn

NGỌN LỬA TÍM LÀ… VIOLET FLAME IS 

Hơi thở của Thượng Đế trong mỗi tế bào    

TA LÀ ngọn lửa tím  

Nhịp đồng cùng thời gian vũ trụ  

TA LÀngọn lửa tím   

Tiếp sinh lực cho tinh thần và trái tim    

TA LÀngọn lửa tím  

Chứng minh sự sáng tạo của Thượng Đế 

ngay bây giờ  

TA LÀngọn lửa tím  

Với tất cả tình yêu  

Với tất cả tình yêu  

Với tất cả tình yêu  

Lung linh trong hang động pha lê  

TA LÀ ngọn lửa tím  

Tìm kiếm tất cả những nỗi đau đang ẩn giấu   

TA LÀ ngọn lửa tím  

Tiêu hủy nguyên nhân và căn gốc của sự sợ hãi  

TA LÀ ngọn lửa tím   

Lộ ra ngay danh xưng bên trong  

TA LÀ ngọn lửa tím  

Với tất cả yên bình 

Với tất cả yên bình  

Với tất cả yên bình  

Nhấp nháy như một tia chớp  

TA LÀ ngọn lửa tím  

Trải dài qua các thiên hà  

TA LÀ ngọn lửa tím  

Kết nối linh hồn và Tâm hồn ngay bây giờ  

TA LÀ ngọn lửa tím  

Nâng bạn tới tầm cao vũ trụ  

TA LÀ ngọn lửa tím  

Với tất cả sức mạnh  

Với tất cả sức mạnh  

Với tất cả sức mạnh. 

Breath of God inside each cell  

I AM the violet flame  

Pulsing out the cosmic time  

I AM the violet flame  

Energizing mind and heart  

I AM the violet flame  

Sustaining God's creation now  

I AM the violet flame 

With all love 

With all love 

With all love 

Shimmering in a crystal cave 

I AM the violet flame 

Searching out all hidden pain 

 

I AM the violet flame 

Consuming cause and core of fear 

 

I AM the violet flame 

 

Revealing now the inner name 

I AM the violet flame 

With all peace 

With all peace 

With all peace 

Flashing like a lightning bolt 

I AM the violet flame 

Stretching through the galaxies 

I AM the violet flame 

 

Connecting soul and Spirit now 

 

I AM the violet flame 

Raising you to cosmic heights 

I AM the violet flame 

With all power 

With all power 

With all power  
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I AM LIGHT 

TÔI LÀ Thiên Mệnh Ánh Sáng           I AM LIGHT 

 

 

TÔI LÀ Ánh Sáng, Ánh Sáng phát chiếu, Ánh Sáng 

Lan Tỏa, Ánh Sáng mạnh mẽ. 

Thượng Đế đốt cháy bóng tối của tôi, 

Chuyển hóa nó thành Ánh Sáng. 

Ngày này TÔI LÀ tiêu điểm của Mặt Trời Trung 

Tâm, 

Tuôn chảy thông qua tôi là một dòng sông pha 

lê, 

Một đài phun nước sống động của Ánh Sáng 

Không bao giờ có thể suy nghĩ và cảm nhận  

đủ bởi con người.  

TÔI LÀ một tiền đồn của sự Thiêng Liêng. 

 

Bóng tối từng sử dụng tôi đã bị nuốt mất.   

Bởi dòng sông hùng vĩ của Ánh Sáng là TÔI.  

TÔI LÀ, TÔI LÀ, TÔI LÀ Ánh Sáng; 

Tôi sống, tôi sống, tôi sống trong Ánh Sáng. 

TÔI LÀ chiều kích đầy đủ nhất của Ánh Sáng; 

TÔI LÀ ý định thuần khiết nhất của Ánh Sáng. 

TÔI LÀ Ánh Sáng, Ánh Sáng, Ánh Sáng 

Làm ngập tràn thế giới khắp mọi nơi tôi đến, 

Ban phước lành, làm tăng cường, và truyền đạt  

Mục đích của Vương Quốc Thiên Đàng. 

 

 

I AM Light, glowing Light, 

Radiating Light, intensified Light. 

God consumes my darkness, 

Transmuting it into Light. 

  

This day I AM a focus of the Central Sun, 

Flowing through me is a crystal river, 

A living fountain of Light 

That can never be qualified 

By human thought and feeling. 

I AM an outpost of the Divine. 

 

Such darkness as has used me is swallowed 

up  

By the mighty river of Light which I AM. 

 

I AM, I AM, I AM Light; 

I live, I live, I live in Light. 

I AM Light’s fullest dimension; 

I AM Light’s purest intention. 

I AM Light, Light, Light 

Flooding the world everywhere I move, 

Blessing, strengthening, and conveying  

The purpose of the kingdom of heaven. 

  

This is a beautiful mantra – also called decree 

- that you can give at any time. 

 

TÔI LÀ ngọn lửa tím, đang cháy  

Đang bừng cháy bên trong 

TÔI LÀ ngọn lửa tím  

Chỉ hướng về Ánh sáng  

TÔI LÀ ngọn lửa tím 

Mang sức mạnh vũ trụ 

TÔI LÀ ánh sáng Thượng Đế  

Đang tỏa sáng từng giờ 

TÔI LÀ ngọn lửa tím  

Đang cháy sáng như mặt trời 

Tôi là sức mạnh thiêng liêng của Thượng Đế 

Tự do cho tất cả mọi người. 

 

I AM the violet flame 

In action in me now 

 I AM the violet flame 

 To Light alone I bow 

 I AM the violet flame 

In mighty cosmic power 

I AM the light of God 

Shining every hour 

I AM the violet flame 

Blazing like a sun 

I AM God's sacred power 

Freeing every one 
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Tăng khả năng hoạt động của lửa tím : 

 

 
 


