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Về tác giả 

Gary Zukav là tác giả một số tác phẩm bán chạy nhất viết về vấn đề tâm linh như: The 
Seat of the Soul, The Heart of the Soul…  

Ông đã tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng: The Oprah Winfrey Show. 

 

Nội dung chính 

Bằng những câu chuyện có thật trong hành trình khám phá tâm linh của mình, tác giả 
giúp chúng ta thấy được sức mạnh đích thực của con người đã làm thay đổi cuộc sống ra 
sao. 

 

PHẦN I 

KHÁI NIỆM MỚI VỀ LINH HỒN 

 

NHẬN THỨC ĐA GIÁC QUAN 

Mẹ tôi đã bật dậy hoảng hốt vào đúng khoảnh khắc em gái tôi gặp nạn ở một nơi rất xa. 
Không cần phải nghe, thấy, chạm sờ trực tiếp mới biết con gái mình gặp nạn, mẹ tôi đã 
sử dụng nhận thức đa giác quan. 
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Nhận thức đa giác quan xóa bỏ khoảng cách về địa lý và thời gian giữa thông tin và 
người trực tiếp nhận thông tin. 

Nếu chỉ phụ thuộc vào năm giác quan để định hướng cho mình trong hành vi cuộc sống, 
thì bạn đã giới hạn tầm hiểu biết của mình trong khuôn khổ hệ thống này. Có được nhận 
thức đa giác quan và sử dụng nó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tất cả chúng ta đang 
trở thành con người (nhận thức) đa giác quan, bạn sẽ tìm ra những cách thức phù hợp 
để sử dụng khả năng kỳ diệu này. Thật ra, đây không phải là điều gì mới mẻ. Trước đây, 
chúng ta gọi nó bằng một cái tên khác: trực giác 

TRỰC GIÁC 

Có nhiều cách để trải nghiệm về khả năng trực giác. Mỗi người sẽ trải nghiệm theo một 
cách khác nhau, vì mỗi người là một cá thể độc đáo, riêng biệt. 

Trực giác tồn tại ở nhiều dạng thức: Một số người có linh cảm, người khác thì có ý tưởng 
chợt lóe lên, có người nghe được âm thanh, người khác nhìn thấy hình ảnh, nhiều người 
lại có những cảm nhận xúc giác tinh nhạy; tuy nhiên cũng có người có hết thảy những 
khả năng này. Không một điều kiện nào được xem là chính xác nhất hay duy nhất để mô 
tả về năng lực trực giác. 

Bạn có thể tìm ra cách khơi gợi tiếng nói trực giác riêng cho mình bằng cách lưu tâm đến 
những gì xảy ra bên trong bạn. Vì năm giác quan yêu cầu bạn chú ý đến những gì xảy ra 
ở ngoại cảnh; còn trực giác thì yêu cầu bạn chú ý đến các vấn đề nội tại của bản thân. 

VẬN DỤNG TRỰC GIÁC 

Trực giác luôn ở đó nếu bạn dành thời gian để lắng nghe. Nhưng khi bạn có những cảm 
xúc tiêu cực: giận dữ, buồn rầu, ganh tị, thù hận… thì bạn không thể nghe được tiếng nói 
của trực giác. Và ngay cả khi bạn không nghe được gì thì trực giác vẫn luôn cung cấp cho 
bạn những thông tin bổ ích. 

Để rèn luyện khả năng lắng nghe trực giác, trước tiên đừng đi ngủ trong tâm trạng nóng 
giận, vì trực giác của bạn nhạy bén nhất khi tâm trạng bạn thoải mái, nhẹ nhàng. Thứ 
hai, hãy làm thanh sạch thực đơn hàng ngày của bạn (loại bỏ các chất kích thích như 
rượu, bia, cà phê, thuốc lá, hạn chế đường, thịt gia súc). Ăn thức ăn thanh sạch, bạn sẽ 
cảm thấy cơ thể khỏe mạnh và tinh thần nhẹ nhàng hơn. Thứ ba, hãy tin rằng trực giác 
của bạn luôn hoạt động. Khi bạn đặt câu hỏi chắc chắn sẽ có lời phúc đáp; nó có thể đến 
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bất chợt, trong giấc mơ, ngày hôm sau, hay trong một dịp nào đó khi tinh thần bạn thoải 
mái. Cuối cùng, hãy lắng nghe những gì trực giác mách bảo mà bạn không thích. 

LỰC LƯỢNG CHỈ GIÁO VÀ HUẤN THỊ PHI VẬT CHẤT 

Khi bạn trở nên nhận thức đa giác quan, bạn sẽ gặp những người bạn phi vật chất theo 
cách riêng của mình. “Họ” là những người bạn cùng chia sẻ với bạn. Tất cả mọi người 
đều có những lực lượng chỉ giáo và huấn thị phi vật chất riêng. 

Bạn hãy bắt đầu thử nghiệm như thế này: Khi bạn sắp sửa nói hay làm điều gì đó mà bạn 
cảm thấy không chắc chắn, hãy tự hỏi bản thân: “Động cơ của tôi là gì?” Bạn sẽ luôn có 
được câu trả lời. Có khi bạn không thích câu trả lời mà bạn nhận được; hoặc bạn không 
nhận được nó vào lúc bạn mong chờ, nhưng câu trả lời luôn luôn đến. 

Sau đó chính bạn mới là người quyết định phải nói gì hoặc làm gì. Đây là cách thức hoạt 
động của sự chỉ dẫn phi vật chất: Bạn đặt câu hỏi, sau đó lắng nghe và cuối cùng bạn 
đưa ra quyết định. 

THỰC TẠI PHI VẬT CHẤT 

Bạn không thể thấy những tín hiệu truyền hình nếu không có chiếc ti vi, mặc dù chúng 
đang tồn tại trong phòng bạn. Ngày nay, chúng ta có thể khám phá nhiều hơn một chút 
về những bí ẩn của vũ trụ. Tầm nhìn của con người bắt đầu vượt khỏi các giới hạn của 
năm giác quan và đi sâu vào thực tại phi vật chất. Vì thế chúng ta đang dần dần nhận 
biết được về những lực lượng chỉ giáo và huấn thị phi vật chất, lực lượng này luôn ở bên 
bạn. 

LINH HỒN 

Mỗi người chúng ta là “chiếc thuyền nhỏ” cùng “tàu mẹ” ra khơi, lướt sóng trên một 
“đại dương” không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Những “chiếc thuyền 
nhỏ” chỉ tồn tại tạm thời, nhưng “tàu mẹ” thì không. Khi hành trình cuộc đời của bạn kết 
thúc, bạn sẽ thôi là “chiếc thuyền nhỏ” và trở thành “tàu mẹ”. Nghĩa là bạn là “tàu mẹ” 
trước khi trở thành “chiếc thuyền nhỏ” trong một vòng tuần hoàn. 

“Tàu mẹ” luôn cố gắng tìm cách liên lạc với bạn bằng trực giác, chính trực giác giúp bạn 
nhận những tín hiệu từ “những tàu mẹ - linh hồn” khác và linh hồn của chính bạn. Qua 
đó, bạn hình dung mẫu người mãn nguyện, thông thái, minh mẫn, đầy lòng trắc ẩn và đó 
chính là “bản ngã bậc cao” đầy ắp tình yêu thương và niềm vui, chứ không phải bị kềm 
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kẹp trong sự tức giận, sợ hãi, ghen tị, nghi ngờ, phiền muộn, thù hận, xấu hổ hoặc cuồng 
nộ. 

Bản ngã bậc cao sẽ kéo bạn về phía nó. Nghĩa là mong muốn những gì mà “tàu mẹ” 
muốn và dong buồm đến nơi mà “tàu mẹ” đi đến. Đây là ý nghĩa tồn tại của chúng ta 
trong cuộc đời này: Trở thành bản ngã bậc cao và luôn luôn liên lạc với “tàu mẹ”. Để làm 
điều đó, ta phải rèn luyện trong ngôi trường Trái Đất. 

NGÔI TRƯỜNG TRÁI ĐẤT 

Giờ đây chúng ta trở nên (nhận thức) đa giác quan, cho nên chúng ta có những thông tin 
về những điều diễn ra trong nội tâm, cũng như xảy ra bên ngoài bản thân. Sự hiểu biết 
thấu suốt và linh cảm là một phần không thể thiếu trong bức tranh tổng thể về con 
người. 

Ngôi trường Trái Đất là một bộ phận 3D; bạn rất dễ dàng bị cuốn theo vì nó gần gủi, sôi 
động và luôn thay đổi. Nhận thức đa giác quan cho phép bạn nghiên cứu “cuốn phim” 
cuộc đời bạn; trong đó bạn vừa đóng vai chính vừa là đạo diễn; đồng thời bạn không thể 
tách rời với “cuốn phim” của tất cả những người mà bạn quen biết. Bạn sắp đặt bối cảnh 
cho họ và họ cũng dàn dựng bối cảnh cho bạn. Đó là cách thức hoạt động của ngôi 
trường trái đất. 

Bạn quyết định nói gì, phản ứng như thế nào trong từng phân cảnh; bạn làm cho “bộ 
phim” trở nên căng thẳng, nặng nề, hài hước hay nhàm chán… Nhận ra được điều đó, 
cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô cùng thú vị cho dù biến cố nào xảy ra chăng nữa. 

SỰ TÁI SINH 

Đám mây no căng, hạt mưa rơi xuống, những giọt mưa tạo thành dòng chảy: suối, sông 
rồi ra đại dương. Mặt trời cười với đại dương, hơi nước bay lên bầu trời thành đám 
mây. Giọt nước lại rơi xuống, dù nó không còn là giọt nước lần trước nhưng cùng một 
nguồn cội từ đại dương. Câu chuyện về bạn và linh hồn bạn giống như câu chuyện về đại 
dương và những giọt mưa. 

Kiếp đời này của bạn không phải là sự khởi đầu của một câu chuyện mới mà nó được 
tiếp diễn theo sau câu chuyện vốn đã bắt đầu từ trước. Đây là cách thức các phân đoạn 
bắt đầu và kết thúc trong Ngôi Trường Trái Đất. Mỗi phân đoạn là một phần của một 
câu chuyện lớn – câu chuyện về hành trình tiến hóa của linh hồn. 
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Bạn luôn luôn trải nghiệm những gì bạn đã tạo ra, nếu không trong phân đoạn hiện tại 
thì sẽ trong một phân đoạn khác tức trong một cuộc đời khác. Triết lý phương Đông gọi  
là sự tái sinh, tuân theo luật nhân quả. Năm giác quan của bạn không thể thấy toàn bộ 
câu chuyện ấy. Bạn có thể nắm bắt tất cả những cuốn phim đời mà mình tham gia khi 
bạn đã trở nên nhận thức đa giác quan. 

DẠNG THỨC SUY LÝ BẬC CAO THỨ I 

Hầu hết mọi người mang lối tư duy cũ: điều gì gây đau đớn cho họ hoặc khiến họ không 
làm được những gì họ muốn, điều đó là không tốt. Cách lý giải cũ này luôn luôn sinh ra 
cảm xúc tiêu cực. 

Khi tình huống có đau đớn đến đâu, bạn vẫn có thể nhận ra – thậm chí trong lúc nó đang 
diễn ra – rằng đó chính là điềm tốt dành cho bạn. Dạng thức lập luận mới này giúp bạn 
thoát khỏi cơn bão cảm xúc tiêu cực và bạn cảm thấy biết ơn, trân trọng sự sống. 

Nhận thức đa giác quan cho phép bạn thấy mọi sự kiện xảy ra trong từng khoảnh khắc 
đều toàn hảo, dù về bề ngoài nó có ra sao đi chăng nữa, và không thể nhìn thấy kết cuộc 
tốt đẹp, song bạn vẫn biết nó có tồn tại. Đây là các vận dụng lối suy nghĩ bậc cao. 

DẠNG THỨC SUY LÝ BẬC CAO THỨ II 

Điều quan trọng nhất nên làm là hãy luôn luôn cầu phúc cho tất cả mọi người. Vì ở mỗi 
người luôn luôn có một điều gì đó tích cực cho bạn nhận ra mà cầu phúc. Trong trường 
hợp bạn không thể tìm được cái hay cái đẹp ở họ mà cầu phúc, bạn hãy tự nhủ với chính 
mình rằng hơi thở của người ấy đang nuôi dưỡng cỏ cây. 

Bạn cũng cần cầu phúc cho những người mà bạn cho là “đáng ghét” nữa. Hãy tự nói với 
mình: “Người này đang mang đến một bài học quan trọng cho mình. Nếu không phải là 
người này thì có lẽ mình không thể học được bài học ấy” và bạn biết ơn họ. Từ đó, bạn 
sẽ bắt đầu nhìn cuộc đời mình theo một cách khác. 

DẠNG THỨC SUY LÝ VÀ PHÁN XÉT BẬC CAO 

Mỗi lần bạn ra một quyết định, tất nhiên một điều gì đó sẽ xảy ra. Với quyết định khác, 
một điều khác lại xảy đến. Đôi khi nó diễn ra ngay lập tức, có lúc phải mất một thời gian. 
Vậy, chuyện gì xảy ra đều tùy thuộc vào quyết định của bạn. 
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Khi bạn sống tốt bụng và yêu thương, người tốt bụng và yêu thương sẽ bước vào đời 
bạn. Khi bạn nuôi lòng giận dữ, ghen tị hay sợ hãi, rồi những người giận dữ, ghen tị và sợ 
hãi sẽ rủ nhau bước vào đời bạn. 

Đây là điều hết sức quan trọng! Hiểu được như vậy, bạn có thể xây dựng “cuốn phim 
đời” mình theo cách như bạn mong muốn. 

 

PHẦN II 

LINH HỒN VẬN HÀNH 

 

NHẬN THỨC VỀ CẢM XÚC 

Nhận biết được cảm xúc của mình không chỉ đơn thuần là nhận ra bạn đang sợ hãi điều 
gì đó; hoặc cảm thấy đang giận dữ với ai đó. Còn hơn thế nữa, đó là khả năng thấu hiểu 
những cảm nhận của bạn. Những phần thuộc về nội tâm mà bạn chưa hiểu rõ là những 
phần gây ra biết bao nhiêu phiền toái cho bạn. 

Bạn quyết định sẽ giảng hòa sau một trận cãi vã, nhưng khi gặp mặt người đó thì bạn lại 
bắt đầu tranh cãi kịch liệt! Bạn nghĩ mình sẽ làm lành với  họ, nhưng cái phần giận dữ 
bên trong bạn không muốn thế, chỉ vì bạn không tìm hiểu về nó. 

Cách duy nhất để hiểu rõ những phần bên trong bạn là thông qua những cảm nhận của 
bản thân. Nếu bạn nhận thức được, bạn sẽ có khả năng thực hiện nhiều điều có ý nghĩa 
quan trọng trong cuộc sống. 

LỰA CHỌN CÓ TRÁCH NHIỆM 

Lựa chọn là việc làm thể hiện uy lực của bạn trong cuộc đời. Có những lựa chọn giúp giải 
thoát cho bạn và có những lựa chọn ức chế, kìm hãm bạn. 

Bạn lựa chọn tương lai cho mình trong từng khoảnh khắc, trong từng quyết định, dù bạn 
có nhận biết được việc làm ấy hay không. Nếu không nhận biết được điều đó, bạn sẽ tạo 
ra tương lai của mình một cách vô thức vì bạn không biết về tất cả những phần bên 
trong bạn. Nhưng khi bạn nhận biết được tất cả những phần bên trong bản thân, chính 
bạn sẽ lựa chọn. 
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Có những câu lạc bộ của những người luôn giận dữ, sợ hãi, ghen tị, sầu muộng, u buồn 
nặng trỉu. Có những câu lạc bộ của những người vui sướng, biết ơn, vui vẻ, đáng yêu… 
Chủ động quyết định mình nên tham gia vào câu lạc bộ nào đó, đây là lựa chọn có trách 
nhiệm. Khi bạn nhận thấy rằng chẳng có câu lạc bộ nào tốt hơn, bạn đang vận dụng 
dạng thức suy lý bậc cao. 

Ý ĐỊNH 

Ý định giống như động cơ xe, máy bay, chúng đưa bạn đi từ nơi này đến nơi khác. Máy 
bay cất cánh hàng ngày, nhưng nếu bạn không có quyết định bay thật sự thì bạn không 
thể đi đâu hết. 

Ý định không phải là ước muốn. Ước muốn không làm cho bất cứ điều gì xảy ra, nhưng ý 
định thì có thể. Ý định có thể tác động lên cách thức mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn 
theo nguyên tắc “mọi lực tác động đều có phản lực tương đương và ngược chiều”. 
Những điều xảy đến với bạn đều là sự phản hồi lại chính xác ý định trước đó của bạn. 

Hành động của bạn giống như những cái chai. Ý định của bạn là những gì bạn đổ vào cái 
chai. Nếu bạn đong đầy những “cái chai – hành động” bằng các ý định trong sáng, thuần 
khiết của linh hồn, kết quả được “rót” ra sẽ giống y như thế. 

Linh hồn có bốn ý định. Đó là… 

SỰ HÒA HỢP 

Hãy nói ra những gì cần nói, ngay cả khi bạn cảm thấy rất sợ phải nói ra. Cho nên, đôi khi 
phải rất dũng cảm mới tạo nên sự hòa hợp. Trong hòa hợp, mọi người quan tâm sâu sắc 
đến nhau, nói thẳng cho nhau mà không sợ hãi, cười thoải mái và khóc ngon lành, và 
bạn cảm thấy an toàn trong đó, đến nổi bạn thật khó mà tưởng tượng cuộc đời sẽ ra sao 
nếu không có nó. 

Bạn cũng nên hiểu rằng: làm theo những gì người khác mong chờ sẽ không bao giờ tạo 
nên sự hòa hợp, vì bạn làm những điều cốt để thỏa lòng họ, càng đẩy bạn ra xa khỏi họ 
hơn. Để đạt được sự hòa hợp, đôi bên cần biết cách chia sẻ về nhau. 

SỰ HỢP TÁC 

Xét về quan điểm linh hồn, hợp tác là trò chơi. Người ta hợp tác bởi vì họ muốn ở bên 
nhau. Con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, kế đến mới là những mục tiêu thông 
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thường. Những người muốn ở cùng bên nhau luôn nghĩ ra nhiều điều để cùng thực hiện, 
giống như trẻ con thường bày trò để chơi với nhau. 

SỰ CHIA SẺ 

Chia sẻ không phải đơn giản là cho bạn bè mượn xe, cho bạn bè vay tiền hay giúp người 
hàng xóm nghèo khó. Chia sẻ có nghĩa là cho đi cái gì đó rất quan trọng thuộc về bạn. 
Bạn phải quan tâm đến mọi người lắm mới làm được việc đó. Nếu bạn cho đi những gì 
dễ cho, bạn không thể trưởng thành. Khi bạn cho đi một điều gì đó quan trọng, bạn 
cũng sẽ nhận được một món quà. 

SÙNG KÍNH SỰ SỐNG 

Sùng kính là nhìn thấy rõ bên dưới bề mặt. Sùng kính sự sống, bạn thấy vạn vật xung 
quanh đều có tính thiêng liêng, sự thiêng liêng giống như đại dương. Những gì bạn thấy 
bằng năm giác quan giống như làn sóng trên bề mặt, có rất nhiều thứ ẩn bên dưới mà 
bạn không bao giờ có thể thấy hết được. Chúng mang nhiều hình dạng khác nhau, bất kể 
con sóng có như thế nào – vẫy vùng mãnh liệt hay nhẹ nhàng vỗ bờ. 

SỨC MẠNH ĐÍCH THỰC 

Sức mạnh ngoại hiện là khả năng kiểm soát và khống chế. Để phô trương sức mạnh 
ngoại hiện, bạn cố gây ấn tượng với người khác qua các danh xưng “chức vụ”, “tài giỏi’, 
“có học thức” hay “giàu có”… Sức mạnh ngoại hiện đến rồi đi, vì sẽ có người tài giỏi hơn, 
học thức hơn, giàu có hơn. Cho nên, bạn luôn sợ hãi khi sử dụng sức mạnh ngoại hiện. 

Trái lại, sức mạnh đích thực mang lại cảm giác thỏa mãn, thoải mái, hạnh phúc. Sức 
mạnh đích thực nghĩa là bạn đang làm những gì bạn được mong chờ làm, sống có ý 
nghĩa và mục đích. Bạn sống không nghi ngờ, không sợ hãi. Bạn làm vì niềm vui, không 
hoang mang, lo lắng trước những sai lầm hay thất bại. Bạn không so sánh mình với 
người khác. 

Sức  mạnh đích thực không xuất phát từ việc bạn đang làm gì, mà nó bắt nguồn từ việc 
bạn làm như thế nào. Bạn có thể trải nghiệm sức mạnh đích thực hoàn toàn dựa vào 
những gì xảy ra trong nội tâm bạn. 

XÂY DỰNG SỨC MẠNH ĐÍCH THỰC 

Để tạo ra sức mạnh đích thực, bạn chỉ cần có ý định muốn tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, 
chia sẻ và sùng kính sự sống. Những ý định của bạn (phần bản ngã hóa thân trong kiếp 
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đời hiện tại) và ý định của linh hồn bạn (“tàu mẹ”) bắt đầu đồng điệu với nhau. Tiếp tục 
duy trì như thế, sức mạnh đích thực của bạn sẽ lớn dần. 

Tạo ra sức mạnh đích thực là một quá trình, bạn đang thách thức phần bên trong bạn 
(sự giận dữ, ghen tị, buồn phiền, sợ hãi), càng thách thức cúng, chúng càng ít có uy lực 
đối với bạn, và bạn càng mạnh mẽ hơn trước chúng. Cuối cùng uy lực của chúng sẽ biến 
mất. 

Bạn không thể cầu nguyện, ao ước mà có được sức mạnh đích thực mà phải bắt tay vào 
thực hiện. 

LÒNG VỊ THA 

Người tràn đầy sức mạnh đích thực sẽ vị tha một cách tự nhiên. Họ vị tha bởi vì họ 
không muốn mang gánh nặng của sự thù oán. Chừng nào chưa vị tha, bạn chưa thể sử 
dụng hết toàn bộ năng lực sáng tạo của bạn. 

Lòng vị tha và sự hòa hợp đi cùng với nhau. Khi bạn tha thứ cho ai đó, không có gì ngăn 
cách bạn với người ấy. Lòng vị tha mở cánh cửa đến niềm vui và hạnh phúc. 

Bạn không chỉ hòa hợp với người khác, bạn cần phải hòa hợp với cả chính mình. Căm 
ghét chính mình và căm ghét Vũ Trụ là như nhau. Yêu chính mình và yêu Vũ Trụ là không 
khác biệt. Bạn sợ hãi với nỗi tức giận của mình ư? Nếu vậy thì bạn sẽ sợ hãi một Vũ Trụ 
giận dữ. Nhưng thật ra, Vũ Trụ không giận dữ chỉ có bạn là sợ nó giận dữ. Nếu vị tha cho 
Vũ Trụ dường như quá sức với bạn, hãy bắt đầu bằng tha thứ cho ai đó. Mỗi lần làm vậy, 
bạn đang đặt chiếc “va li gánh nặng” xuống. 

TÍNH KHIÊM NHƯỜNG 

Khiêm nhường là hiểu rằng con đường đi qua Ngôi Trường Trái Đất của tất cả mọi người 
đều khó khăn và đều quan trọng như con đường của bạn. Cho nên, Hợp tác và Khiêm 
nhường luôn đi đôi với nhau. 

Khiêm nhường không phải là hạ mình, giả vờ ra vẻ bạn ngoan ngoãn hoặc thấp kém. 
Nếu bạn cảm thấy mình kém cỏi hơn người khác, bạn sẽ bị đe dọa và rất sợ phạm lỗi 
lầm. Nếu bạn cho rằng mình quan trọng hơn mọi người, bạn không thể chia sẻ cái mình 
có bởi vì bạn không tôn trọng họ. 

Người khiêm nhường luôn xem mọi người, kể cả bản thân đều là bằng hữu. Nhờ vậy họ 
có thể hợp tác với nhau một cách tự nhiên. Nếu bạn không thể hợp tác tự nhiên được 
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hãy có ý định hợp tác và liên tục nuôi dưỡng ý định ấy. Cuối cùng, bạn sẽ trở nên khiêm 
nhường lúc nào không hay. 

SỰ SÁNG SUỐT 

Khi bạn thấy, dù chỉ trong khoảnh khắc, rằng điều bạn nghĩ là đặc biệt thật ra không đặc 
biệt hơn những thức khác, đó là sự sáng suốt. Sáng suốt là thấy tất cả đều đặc biệt, bất 
kể đó là gì hoặc đó là ai. 

Sự sáng suốt và chia sẻ là một cặp “song sinh”. Khi bạn chia sẻ, bạn gởi trao điều đặc 
biệt cho người nào đó rất đặc biệt với bạn. Mỗi lần chia sẻ bạn càng trở nên sáng suốt. 

Hoa cỏ, cây cối, chim muông, núi non và cuộc sống cũng là những món quà mà Vũ Trụ sẽ 
trao tặng cho bạn. Bạn “đặt hàng” tức bạn đang chia sẻ với Vũ trụ. Khi “đơn hàng” của 
bạn được đáp ứng tức Vũ trụ đang chia sẻ với bạn. Bạn quyết định đó là món gì, Vũ trụ 
sẽ trao nó cho bạn. Đây chính là luật Nhân – Quả: Bạn làm gì cho người khác, họ sẽ làm 
điều đó cho bạn. Nếu bạn không thích những gì người khác đối xử với bạn, bạn có thể 
thay đổi viễn cảnh đó bằng cách đối xử với họ khác đi, đó chính là sự sáng suốt. 

TÌNH YÊU THƯƠNG 

Những tế bào trong cơ thể bạn yêu thương nhau, dòng máu yêu trái tim và buồng phổi; 
cột sống yêu bộ não. Cơ thể bạn là một “câu chuyện tình” liên diễn ngày qua ngày. Mỗi 
bộ phận cơ thể đều cho đi những gì bộ phận khác cần và nhận lại những gì nó cần. 

Một câu chuyện tình yêu thuộc về một câu chuyện tình yêu lớn hơn: Vũ trụ. Hằng hà sa 
số thiên hà với muôn nghìn vì sao; mỗi ngôi sao có biết bao phân, nguyên tử và hạt cơ 
bản nhảy múa bên trong nó… Câu chuyện tình yêu lớn này là “mối liên kết hỗ tương” 
không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc. 

Tình yêu thương và sự sùng kính song hành với nhau. Khi bạn trông thấy câu chuyện 
tình lớn, bạn nhận ra mình có trong câu chuyện của tất cả mọi người; vạn vật, và mọi 
người đều ở trong câu chuyện của bạn. Mỗi đau, niềm hạnh phúc của họ là một phần 
trong câu chuyện của bạn, nỗi đau và niềm hạnh phúc của bạn cũng là một phần trong 
câu chuyện của họ. Đó chính là tình yêu. 

NIỀM TIN 

Hãy xem Vũ trụ như là huấn luyện viên của bạn. Nếu bạn không tin tưởng huấn luyện 
viên, chẳng chóng thì chày, sau nhiều phen thất bại, bạn sẽ bắt đầu chịu lắng nghe. 
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Cuộc đời bạn giống như là một trận đấu, một cuộc chơi Vũ trụ muốn bạn học hỏi từ 
những điều mang lại hạnh phúc cho bạn; Vũ trụ cũng muốn bạn học từ những điều đau 
khổ. Phần việc của bạn là nhận biết được điều đó, vận dụng năng lực trực giác và nuôi 
lấy ý định và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có thể bạn nghĩ rằng bạn biết điều gì 
là tốt nhất cho bản thân, nhưng Vũ trụ biết điều bạn không hề biết. 

Vũ trụ không huấn luyện cho bạn trở nên sợ hãi, giận dữ hay buồn phiền. Vũ trụ muốn 
nhắc nhở bạn về bản chất tốt đẹp, thánh thiện vốn có của bạn. Nhận biết được điều đó 
chính là niềm tin. 

 

PHẦN III 

DIỆN MẠO CỦA LINH HỒN 

 

MẪU NGƯỜI ĐÀN ÔNG XƯA 

Vai trò trụ cột của người đàn ông xuất hiện từ thời xa xưa, nó có tuổi đời xưa như loài 
người vậy. Nó là tâm lõi của những gì tạo nên ý nghĩa tồn tại cho nam giới. Nếu không có 
người trụ cột, người bảo vệ này, hẳn loài nguồi đã không tồn tại. Anh là người cha, 
người chú, người cậu, người ông. Vợ con, cháu chắc, chút chit của anh cần bất cứ cái gì, 
anh đều chu cấp. Khi nguy hiểm cận kề, anh luôn xông ra che chắn cho người thân. Họ là 
lý do để anh sinh ra, họ là lý do để anh sống. Chừng nào còn hơi thở trong thân thể anh, 
chừng đó họ có thể cậy nhờ anh, anh tồn tại là vì họ. 

MẪU NGƯỜI PHỤ NỮ XƯA 

Từ rất cổ xưa, mục đích và bổn phận của người phụ nữ là nuôi con, yêu thương chúng 
sâu sắc, là nguồn sức mạnh, là ngôi sao soi đường dẫn lối cho các con. Họ là những 
người bà, người mẹ, người dì, người cô, người chị của gia đình nhân loại. Chừng nào còn 
hơi thở trong thân thể  họ, chừng đó họ vẫn còn đảm đương trách nhiệm thiêng liêng 
cao quý ấy. 

Người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa tồn tại bên nhau, cùng hoàn thành một mục 
tiêu – đó là duy trì nòi giống loài người. Họ cần nhau và sự sống loài người cần họ. 

NGUYÊN MẪU HÔN NHÂN 
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Ở mọi nền văn hóa, mỗi cuộc hôn nhân đều có những giao kèo gắn kết người đàn ông 
xưa và người phụ nữ xưa. Giao kèo đó được thiết đặt riêng cho họ và định hướng hành 
động cho họ. 

Khi thành vợ chồng, họ một lòng một dạ cam kết đồng cam công khổ với nhau, nâng đỡ 
nhau khi bệnh tật cũng như khi mạnh khỏe; khi dư dả cũng như lúc túng thiếu. Với họ, 
chỉ duy nhất một thứ có thể làm thay đổi điều đó – là khi một trong hai người qua đời. 

MẪU NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI 

Người phụ nữ ngày nay không giống như người phụ nữ trong quá khứ. Họ có thể vượt 
trội trong những lĩnh vực mà xưa nay vốn chỉ do đàn ông thống lĩnh. Có những ngành 
nghề trước kia được xem là độc quyền của nam giới, thì ngày nay, người phụ nữ đảm 
nhận rất tốt. Họ không giới hạn bản thân ở bất cứ phương diện nào, họ làm theo những 
gì trái tim họ mách bảo. Và khi họ thể hiện mình, những thay đổi lớn sẽ diễn ra. 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG XƯA GẶP NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI_ Phiên bản I 

“Em không muốn sống mãi như thế này nữa!” 

Người chồng ngạc nhiên, anh chưa từng biết rằng, vợ anh lại có thể nổi giận đến vậy. 
Anh không thể hiểu được những thay đổi của vợ mình. Anh phải đi làm quần quật để 
kiếm tiền chi tiêu tất cả mọi thứ trong gia đình. Vợ anh không còn tuân theo “bản giao 
kèo” hôn nhân mà họ đã ký. 

- Tuần sau em đi học! Người vợ dứt khoát. 

- Không được! Thế thì ai sẽ chăm sóc con? Ai dọn dẹp nhà cửa? Ai sẽ nấu nướng? Người 
chồng băn khoăn. 

- Chúng ta cùng nhau làm, hoặc mướn người giúp việc. 

Cuộc hôn nhân của hai người như có vết nứt. 

Người vợ như có một tầm nhìn khác, từ sâu thẳm, cô biết có cái gì đó đang diễn ra. Cô 
nghĩ rằng đôi cánh của mình đang mở ra… 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG XƯA GẶP NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI_ Phiên bản II 
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Thời gian dường như kéo dài vô tận, người chồng không nói gì cả. Anh muốn đón nhận 
cơn giận của vợ để cô cảm thấy tình yêu của anh. Anh cảm nhận cuộc đời anh đang thay 
đổi. Lần đầu tiên anh quên mất bản thân để lắng nghe, thật sự lắng nghe. 

“Tuần sau em đi học”. Người vợ nói có vẻ bướng bỉnh. Người chồng gật đầu, anh hiểu 
không có gì có thể ngăn cản được cô. Trái tim cô đã tìm thấy hướng đi cho cuộc đời 
mình. Bỗng nhiên, nỗi sợ hãi trong anh trỗi dậy. Họ sẽ xoay xở thế nào đây? Hơn nữ, 
anh sợ mất cô, mất gia đình. 

Vẻ mặt cô thay đổi, cô đang nhìn anh với vẻ mặt tò mò xen lẫn yêu thương. Anh không 
biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng anh cùng cô biết chắc rằng họ sẽ cùng nhau làm điều 
đó. 

MẪU NGƯỜI ĐÀN ÔNG HIỆN ĐẠI 

Người đàn ông xưa thực hiện vai trò cấp dưỡng và bảo vệ. Trong khi đó, người đàn ông 
hiện đại có thể làm bất cứ điều gì. Anh có thể là một thành viên trong ban giám đốc 
hoặc có thể nấu nướng, chăm sóc con cái. Anh tự do khám phá bất kỳ con đường nào 
mà anh lựa chọn. 

Người đàn ông hiện đại yêu sự sống. Anh yêu mọi người, yêu cỏ cây, chim muông và yêu 
Trái Đất. Không quy tắc, luật lệ nào có thể đẩy anh xa rời cuộc sống trọn vẹn với cảm xúc 
của mình. 

Hoạt động của anh đã làm thay đổi mọi thứ. 

NGƯỜI PHỤ NỮ XƯA GẶP NGƯỜI ĐÀN ÔNG HIỆN ĐẠI_ Phiên bản I 

Người chồng chuẩn bị về hưu. 

Ông nói với vợ: “Sinh vật học mà lý thuyết suôn, chán lắm. Bây giờ tôi muốn làm thực tế. 
Thế giới này thật sống động, và cái phần mà tôi yêu thích nhất ở nó là phần sinh sôi từ 
lòng đất. Tôi có thể làm những gì mà tôi đã truyền thụ cho sinh viên suốt cuộc đời dạy 
học của mình. Tôi có thể trở thành một phần của thế giới đó, làm việc với nó, học từ nó 
và… viết sách.” 

Bà vợ đờ người ra vì sợ hãi, tất cả mọi thứ được xem là lẽ sống của bà đang lâm nguy. 
Ông là nguồn thu nhập chính trong gia đình, bây giờ chuyện gì sẽ xảy tới? 
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Bà vợ nộp hồ sơ ly dị. Cuộc đời mới của người chồng được định hình. Một thế giới mới 
đang được sinh ra từ bên trong ông ta. 

NGƯỜI PHỤ NỮ XƯA GẶP NGƯỜI ĐÀN ÔNG HIỆN ĐẠI_ Phiên bản II 

Người chồng đang bơi trong giấc mơ ngọt ngào của mình. Người vợ lại đang rơi vào cơn 
ác mộng; anh ấy không còn là người đàn ông đã cưới cô. Bao nhiêu năm nay anh cứ dọa 
bán doanh nghiệp. Giờ thì anh đã bán thật. Nỗi lo sợ nhất của cô đã đến. 

- Tại sao? Tại sao lại như vậy? Người vợ hỏi gay gắt. 

- Để chúng mình có thể sống cuộc đời mà chúng mình sinh ra để sống – anh đáp – Để 
chúng mình theo đuổi đam mê, hãy cùng nhau khám phá cuộc sống. 

Câu trả lời của người chống khiến người vợ ngạc nhiên. Họ chuyện trò suốt đêm – đã 
nhiều năm rồi họ chưa lắng nghe nhau. Người chồng nói về niềm đam mê viết sách của 
mình và về tình yêu anh dành cho cô. Cô nói về những khát vọng cá nhân. 

Rồi cô tự hỏi, sự cộng tác này sẽ tiến triển tới đâu. 

MỘT PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP MỚI 

Tôi đang bị giằng xé nội tâm. Một phần trong tôi muốn nói lại cuộc đính hôn đã đổ vỡ. 
Nhưng người mà tôi không muốn cho biết về chuyện này chính là Linda. Tôi không muốn 
làm đổ vỡ mối quan hệ của tôi với Linda. Tôi và Linda đã trở thành bạn bè tâm giao và 
còn thân thiết hơn cả thế nữa. 

Linda biết về vị hôn thê cũ của tôi, biết tôi dành tình cảm sâu nặng với cô ấy. Tôi không 
thể nói dối Linda, nhưng nếu nói thật, tôi sẽ phải trả giá quá đắt; tôi sẽ mất một người 
bạn đồng hành. Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định tỏ bày hết nỗi niềm của mình với Linda. 

“Em rất mừng là anh đã nói với em điều này, giờ thì em cũng có thể yêu cô ấy”. Tôi thở 
phào nhẹ nhõm . Bi kịch đã không xảy ra, tôi cám ơn lòng can đảm của mình. 

Linda và tôi đã khám phá ra một phương cách diệu kỳ để cùng trưởng thành về nội tâm 
là, hãy nói ra những điều đáng sợ nhất. Đây là cách duy nhất cho người đàn ông hiện đại 
và người phụ nữ hiện đại kết hợp với nhau.  

Mối quan hệ mới này có những nguyên tắc, luật lệ riêng. Chia sẻ điều ta sợ chia sẻ nhất 
là một trong những nguyên tắc ấy. 
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MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC TÂM LINH 

Người đàn ông hiện đại và người phụ nữ hiện đại làm theo những gì trái tim họ mách 
bảo. Họ không bận tâm người khác mong đợi cái gì. Họ tự viết lời thề cho họ, họ kết hợp 
lại với nhau để tạo ra sức mạnh ngoại tại, giúp họ phát triển tâm linh. Họ kết hợp để tạo 
ra sức mạnh đích thực. Họ muốn sống một cuộc đời có ý thức, có trách nhiệm và thỏa 
nguyện. Họ muốn chữa lành tất cả những phần không lành mạnh trong nội tâm họ như: 
thờ ơ lạnh nhạt, ghét bỏ, thù hận… Họ là đôi bạn đời trên cuộc hành trình trưởng thành 
về nội tâm. Tình yêu và lòng tin cậy giữa họ ở bên nhau, còn trực giác thì dẫn lối cho họ. 
Họ cố vấn cho nhau, là bạn của nhau, họ sống bình đẳng, vì họ đến với nhau cho mục 
đích trưởng thành nội tâm. 

ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN GIỮA NGƯỜI CHỒNG HIỆN ĐẠI VÀ NGƯỜI VỢ HIỆN ĐẠI 

Đôi bạn đời tâm linh biết rằng không có gì quan trọng với họ hơn là việc phát triển tâm 
linh của chính họ. Nếu buộc họ chọn giữa sự phát triển tâm linh với những gì bạn bè, gia 
đình hoặc cộng đồng mong chờ họ, họ sẽ chọn “sự phát triển tâm linh”. Sự phát triển 
tâm linh ở người này tạo cơ hội cho sự phát triển tâm linh ở người kia. 

Tất cả chúng ta đều bắt đầu muốn có người bạn đời tâm linh và tạo ra mối quan hệ hợp 
tác tâm linh. 

Trò chuyện đơn thuần thôi chưa đủ. Kiếm tiền nuôi nấng con cái, mua nhà cửa cũng 
chưa đủ. Chỉ có sự trưởng thành tâm linh mới làm ta thỏa mãn. Đó là vì chúng ta đang 
trở thành người đàn ông hiện đại và người phụ nữ hiện đại. 

MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC TÂM LINH KÉO DÀI TRONG BAO LÂU 

Tất cả những đôi bạn đời tâm linh đều trải qua những thời kỳ sóng gió. Họ chia lìa là vì 
một trong hai những từ chối phát triển tâm linh trong lúc người kia vẫn tiếp tục tiến lên. 
Khi điều này xảy ra, không gì có thể giữ họ lại bên nhau. 

Khi đối tác tâm linh nào đã hoàn thành, thấm nhuần bài học của mình rồi thì không cần 
đến kiểu tác động hỗ trợ phát triển tâm linh nữa, và theo đó, mối quan hệ của họ cũng 
thay đổi. 

KHẢO CỔ HỌC TÂM LINH 

Sau khi chia tay vị hôn thê, tôi nhớ cô ấy kinh khủng. Tôi tự hỏi: “Tôi đã làm gì nên nỗi?” 
Cuối cùng tôi đã tìm ra “manh mối”. 
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Những ký ức bắt đầu hiện ra, mới đầu nhỏ giọt, sau đó tràn ngập, làm tôi giật mình. Tôi 
nhận ra mình đã ghen tị về bạn bè của cô, về công việc của cô, về sức hút của cô, về 
thành công của cô, về sự nổi tiếng của cô, tức tôi đã ghen tị với hầu hết mọi thứ thuộc 
về cô. Dưới sự ghen tị đó là tầng cảm xúc khác, đó là sự kiểm soát. Tôi cố kiểm soát về 
lời nói, sự cảm nhận và các hành động của vị hôn thê. Dưới sự kiểm soát là nỗi sợ hãi, 
đồng thời tôi khám phá ra tôi chưa nhận thấy giá trị bản thân. Đó là đáp án. 

Nay tôi đã thay đổi, tôi học được cách chia sẻ, trân trọng bạn bè, cách để họ tôn trọng 
tôi. Tôi trân quý tất cả những gì mình đã học. Nhưng hai chúng tôi không thể hàn gắn 
được nữa. Hôn ước của chúng tôi kết thúc vì chúng tôi chưa yêu nhau đủ nhiều. Nhưng 
chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ, cần phải có gì đó nữa để làm cho mối quan hệ hợp tác tâm 
linh vận hành. 

LÒNG TIN CẬY 

Người lựa chọn con đường phát triển tâm linh luôn tự nhìn vào bên trong bản thân. Bạn 
có thể thực hiện tiến trình sau: Hãy nhận ra tất cả những cảm xúc trong bạn, chúng có 
thể tiết lộ điều gì đó về bản chất con người bạn. Hãy chân thành chia sẻ điều bạn cảm 
nhận được. 

Người theo khuynh hướng tâm linh, họ thấy sự bất đồng là cơ hội để bạn bè hiểu nhau 
hơn, từ đó vun đắp cho tình bạn thêm thân thiết, vững bền. Bạn hiểu thêm về bản thân 
mỗi khi bạn có bất đồng, và học hỏi nhiều hơn nữa khi bạn nỗ lực vượt qua bất đồng đó. 

Càng học được nhiều, bạn càng ít giận dữ, ít sợ hãi, Kết quả là, bạn không cần phải mất 
nhiều thời gian để vực dậy tinh thần mỗi khi vấp ngã. 

 

PHẦN IV 

SỐNG VỚI Ý THỨC LINH HỒN 

 

CON CÁI CHÚNG TA 

Con cái của những đối tác tâm linh lớn lên trong sự chăm sóc bởi tất cả mọi người xung 
quanh. Gia đình của chúng không chỉ là về mặt sinh học mà được mở rộng tới những gia 
đình hợp tác tâm linh khác. 
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Khi con cái của những đối tác tâm linh lớn lên, chúng cũng tự động quan tâm đến mọi 
người. Chúng xem mình như là người thân của những đứa trẻ chúng gặp trong đời. 
Chúng xem tất cả mọi người là gia đình. 

Một thế giới mới đang được kiến tạo: Chúng thấy mọi người, bao gồm cả chúng đều là 
linh hồn. 

ĐÔI BẠN ĐỜI TÂM LINH 

Những đôi bạn đời tâm linh có một số điểm chung đặc biệt: Tôn trọng nhau, lắng nghe 
nhau, nói ra những điều khó nói – không giấu giếm những gì quan trọng đối với bản 
thân, chia sẻ một cách chân thành nhất có thể. 

Những đối tác tâm linh đều đang học cách làm cho bản ngã của họ trùng khớp với linh 
hồn họ. Chính vì thế mà họ ở bên nhau. Họ muốn tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và 
sùng kính sự sống. 

TRANG PHỤC TRÁI ĐẤT 

Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn còn hơn là một cơ thể, bạn là một thực thể biết suy 
nghĩ và cảm nhận, đó là lúc bạn đang trở thành Con người (nhận thức) đa giác quan. Bạn 
thấy mình là linh hồn. Tất cả những thứ như chủng tộc, giới tính, chiều cao, màu tóc… 
đều là “trang phục” thuộc về Trái đất mà linh hồn bạn đang khoát lên. 

Khi kết bạn với ai đó, người ấy mặc “trang phục” gì không quan trọng, bạn bè là bạn bè. 
Đây là cách nhìn của linh hồn. Linh hồn thay “trang phục” rất nhiều lần trong nhiều kiếp 
đời. 

Linh hồn luôn hạnh phúc khi được nhìn thấy nhau, cùng ở bên nhau, cùng học cách tạo 
ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính sự sống. Đây là sự khởi đầu cho những điều 
vô cùng thú vị sau này. 

LÒNG TỐT CHỦ ĐỘNG 

Thiên nhiên luôn cung cấp cho con người những thứ cần thiết. Đó là lòng tốt chủ động. 
Ta không nhận ra lòng tốt của Vũ trụ. Nếu có thể thấy toàn bộ bức tranh, ta sẽ kinh ngạc 
về lòng trắc ẩn bao la của Vũ trụ. 
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Lòng tốt chủ động là cách mà các linh hồn tương giao với nhau. Bạn có thể hành động và 
nói những gì mà linh hồn của bạn muốn nói. Khi đó, những gì bạn nói hoặc làm luôn 
luôn được đánh giá cao. Đó là lòng tốt chủ động và cũng là sức mạnh đích thực. 

VƯƠN HƯỚNG VỀ NHAU 

Khi ta xem bản thân mình là linh hồn, ta sẽ dễ dàng phối hợp với nhau. Chúng ta thích 
đóng góp khả năng của mình và muốn người khác thụ hưởng lợi ích từ chúng; đồng thời 
chúng ta cũng thích hưởng lợi ích từ khả năng của họ: Linh hồn cũng vươn hướng về 
nhau như thế, như hoa lá vươn hướng về mặt trời và mặt trời hướng trở lại hoa lá. Linh 
hồn đến với nhau là vì đó là bản chất của họ. 

Khi bạn ý thức mình là linh hồn, bạn sẽ thấy mọi người thú vị hơn. Bạn thích ở bên họ, 
bạn thích tìm hiểu về họ và giúp họ hiểu biết hơn về bạn. Tuy nhiên, khả năng đó sẽ 
không xảy ra nếu bạn xem mình là “trang phục trái đất” hoặc hướng vào “trang phục trái 
đất” của những linh hồn xung quanh. 

SỰ GIÀU CÓ NỘI TẠI 

Sự giàu có nội tại nằm sâu bên trong bản thân. Nếu chỉ tìm bên ngoài, bạn sẽ không bao 
giờ tìm thấy nó. Khi bạn hướng vào nội tâm, bạn sẽ tìm ra. 

Khi điều gì đó khó chịu xảy ra, bạn có nhìn vào bên trong để nhận ra những điều mình có 
thể học hỏi? Đứng trước một bi kịch, bạn có thấy trải nghiệm đau thương này có ý nghĩa 
gì không? Không học hỏi được gì đồng nghĩa với việc bạn chưa chủ động tìm hiểu. 

Tất cả mọi thứ, kể cả những mất mát, đau đớn xảy ra đều có nguyên do của  nó – Sự 
trưởng thành về tâm linh. Với cách nhìn này, bạn đang chạm đến “của cải  - chân lý sống 
– hiểu biết thấu suốt” vô cùng quý giá. Mọi thứ tồn tại trong cuộc đời là những món quà 
đặc biệt. Mỗi khi bạn trở nên giàu có từ nội tâm, không ai có thể cướp lấy nó khỏi bạn. 
Nó mãi mãi thuộc về bạn. 

NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI 

Niềm tin tuyệt đối là khi bạn biết cái gì đó rõ đến nỗi bạn không bao giờ hoài nghi về nó. 
Chẳng hạn như không cần phải chứng minh cho bạn rằng bạn đang thở, bạn biết rõ điều 
đó. 
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Khi bạn xem mình là linh hồn, không cần ai đó thuyết phục rằng bạn là linh hồn. Linh 
hồn thậm chí còn thật hơn hơi thở, bởi vì một ngày nào đó bạn sẽ ngừng thở, nhưng 
bạn không bao giờ ngừng là linh hồn. 

Linh hồn tồn tại vĩnh viễn. Linh hồn nhận biết được những điều vượt ngoài khả năng của 
năm giác quan. Linh hồn thấy tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời bạn như là cách giúp 
bạn học hỏi những điều quan trọng về bản thân, để từ đó bạn lựa chọn thay đổi. 

Đến một lúc nào đó, bạn hạnh phúc với tất cả mọi việc xảy ra, kể cả những điều khiến 
bạn không hài lòng, chúng đều là những món quà đặc biệt. Bạn không cần chứng minh 
điều đó với bất cứ ai, và không ai chứng minh nói với bạn. Bạn không nghi ngờ và không 
gì khiến bạn nghi ngờ. Đó mới là niềm tin tuyệt đối. 

BỨC TRANH TÌNH YÊU 

Trong bức tranh Trái Đất, ngoài rừng rậm còn có cả đại dương, sa mạc, núi non, thảo 
nguyên… Và ở những nơi này đều có các loài bọ và sinh vật đặc biệt sinh sống. Mẹ Đất 
còn có nhiều bạn bè khác, hằng hà ngôi sao, hành tinh trong giải ngân hà của chúng ta, 
trong vô số ngân hà khác nữa, bức tranh ngày càng mở rộng ra. Nếu nhìn ngược lại, lại 
có thế giới của phân tử, nguyên tử và các hạt… 

Nhưng điểm mấu chốt là: mọi phần của bức tranh đều cần đến những phần khác. Bạn 
cũng là một phần của bức tranh đó. Khi bạn xem mình là “trang phục Trái Đất” dường 
như bức tranh có thể vẫn tồn tại nếu không có bạn. Còn khi bạn xem bản thân là linh 
hồn, bạn thấy mình luôn luôn là một phần không thể thiếu của bức tranh. Bạn luôn cần 
tất cả mọi thứ trong bức tranh, đồng thời tất cả mọi thứ trong bức tranh đều cần đến 
bạn. Đó là tình yêu thương. Cuộc đời bạn sẽ được thắp sáng bằng tình yêu thương, vạn 
vật thuộc về sự sống đều có ý nghĩa quan trọng đối với bạn. 

CON NGƯỜI PHỔ QUÁT 

Khi chúng ta nhìn nhau như những linh hồn mặc “trang phục Trái Đất”, chúng ta sẽ dễ 
dàng yêu mến nhau hơn. Tất cả chúng ta cùng chung sống trên “vùng đất hứa”, nó 
thuộc về mỗi người chúng ta, và chúng ta thuộc về nó. Đó là Vũ trụ. Palestine, Israel, 
châu Âu, châu Á, đạo Hồi, đại Thiên chúa, đạo Hindu, nhà khoa học, vận động viên, cây 
cối, chim muông… và tất cả trái đất đều là một phần của Vũ trụ. 

Càng ngày càng có nhiều người nhận ra mình mong muốn có cùng một thứ như nhau, và 
chúng ta càng bắt đầu xây dựng nó. Đó là một gia đình bao gồm tất cả mọi người và tất 
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cả mọi vật. Chúng ta đang trở thành con người phổ quát. Chúng ta muốn sống bên nhau 
và cùng nhau tạo dựng nên sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính sự sống. 

Khi ta học được cách hiện thực hóa ý tưởng ấy, ta sẽ đạt được bước tiến quan trọng mà 
ta chưa từng mơ tới – trở thành linh hồn tao nhã. 

NHỮNG LINH HỒN TAO NHÃ 

Diều hâu là bậc thầy của bay lượn. Cho dù gió thổi thế nào thì diều hâu vẫn yêu thích 
bay lượn. Chúng múa may cùng với gió, chứ không thụ động giống như những chiếc lá 
thu khô. Dù đôi khi cũng nương theo gió, nhưng diều hâu tự quyết định lộ trình của 
mình. 

Những linh hồn tao nhã cũng làm điều tương tự. Mặc dù không kiểm soát được những 
gì xảy đến với cuộc đời họ, nhưng họ kiểm soát được suy nghĩ, lời nói và hành động của 
mình. Những linh hồn tao nhã không bao giờ bỏ lơ ý định tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, 
chia sẻ và sùng kính sự sống. Họ đưa ra ý định và cố hết sức thực hiện. Đó là cách họ cỡi 
“cơn gió – đời”. Họ không chống lại cuộc đời họ, họ nương theo dòng đời để vươn lên, 
để trưởng thành. 

SỨ MỆNH THIÊNG LIÊNG 

Khi bạn đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Khi bạn làm điều mà linh hồn bạn muốn làm 
tức là bạn đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng. Sứ mệnh thiêng liêng của bạn là một 
phần của “bản thỏa thuận” mà linh hồn bạn đã ký kết với Vũ trụ trước khi bạn đến cuộc 
sống này. 

Sứ mệnh thiêng liêng có thể là viết một quyển sách giúp người khác cởi mở trái tim họ; 
hình thành tổ chức cứu lấy Trái Đất; xây dựng một mái ấm gia đình hoặc trở thành 
người thợ mộc… Bất luận sứ mệnh thiêng liêng của bạn là gì, bạn đều cảm thấy hân 
hoan, sung sướng trong lòng khi đang thực hiện nó. 

Bản ngã sẽ đồng điệu với linh hồn khi bạn chỉ mới có dự định làm điều đó. Khi bạn di 
chuyển về phía “vùng đất” diệu kỳ - một cuộc đời đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui – 
bạn đã tạo ra sức mạnh đích thực, rồi chính nguồn sức mạnh này sẽ đưa bạn tiến đến 
nơi diệu kỳ nhanh hơn. 

VỀ CỘI 
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Trở thành con người (nhận thức) đa giác quan nó mang đến cho bạn một viễn tượng 
mới: những điều bình thường hóa ra vô cùng đặc biệt. Bạn trân trọng những điều bạn 
đã hờ hững, bỏ qua trước kia. Bạn bắt đầu nhìn khác đi từ viễn tượng mới này. Đó là trở 
về cội trong Ngôi trường Trái Đất. “Trang phục Trái Đất” không còn là điều quan trọng 
nhất đối với bạn nữa. Giờ đây, sự sống là điều quan trọng nhất. Tất cả những gì bạn nói, 
bạn nói vì sự sống. Tất cả những gì bạn làm, bạn làm vì sự sống. 

Bạn khao kats đạt tới sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính sự sống. Bạn muốn làm 
cho bản ngã trùng khớp với linh hồn để tạo ra sức mạnh đích thực. Trái tim bạn muốn 
dẫn đường cho bạn. Lực lượng chỉ giáo và huấn thị phi vật chất đến hỗ trợ bạn. Lựa 
chọn có trách nhiệm trở thành công cụ hữu ích. 

Ý nghĩa về một thế giới tươi đẹp đang mời gọi bạn giống y như ý nghĩ về cội. 

 

Người tóm tắt 

Trần Phú An 
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