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◦ Hành Tinh Chủ quản (Chủ Tinh): Ngoại môn, Mộc tinh; Nội môn, Trái đất.

◦ Chủ âm (keynote):

◦ Cấp độ phàm ngã: “Hãy để thức ăn một lần nữa được tìm kiếm”

◦ Cấp độ Linh hồn: “Tôi thấy mục tiêu, tôi đạt được mục tiêu đó, và sau đó tôi nhìn thấy một
mục tiêu khác”

Mộc Tinh Trái Đất
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Kỳ công thứ 9 trên Cung Nhân Mã
Giết Lũ Chim ở Stymphalus
 Ở Stymphalus đầm lầy hôi thối và các con chim kêu vang inh ỏi

 Chúng to lớn, hung dữ, ghê rợn, với mỏ cứng như sắt và những móng vuốt nhọn

 Ba con chim sà xuống chàng, nhưng chàng đẩy lui chúng

 Chàng thất bại nhiều lần trong việc xua đuổi bầy chim
 Cho đến khi chàng nhớ lại lời của vị Thầy

 "Ngọn lửa lập lòe bên ngoài tâm trí sẽ chỉ hướng đi chắc chắn."

 Và một phương cách xuất hiện trong trí chàng

 Vào lúc hoàng hôn, chàng đập những chũm chọe để quấy phá bầy chim khổng lồ
 Âm thanh chói tai ghê sợ, nhưng nó làm bầy chim rối loạn và sợ hãi

 Chúng bay lên thành một đám mây lớn và bỏ chạy trong sự vội vàng điên cuồng, không bao 
giờ quay trở lại

 Yên lặng giờ bao phủ đầm lầy

 Kỳ Công đã được thực hiện
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Câu chuyện Thần Thoại

Vị Huấn Sư nói “Hãy tìm vùng đầm lầy Stymphalus, nơi cư ngụ của những con chim. Hãy xua chúng
ra khỏi nơi ở an toàn từ lâu của chúng.” Ngài dừng lại một lát, “Hãy nhớ rằng ngọn lửa le lói bên
ngoài thể trí sẽ tiết lộ hướng chắc chắn.”

Ở Stymphalus, phía trước Hercules là đầm lầy hôi thối, với những con chim kêu khàn khàn như quạ. 
Chúng lớn, dữ tợn và gớm ghiếc. Mỗi con đều có một mỏ sắt và các móng vuốt sắc bén như một
thanh gươm. Ba con chim nhận thấy Hercules, sà xuống trên chàng. Chàng đứng tại chỗ, và chống đỡ
các cuộc tấn công với cây gậy nặng của chàng. 

Hercules nhiều lần thất bại trong việc loại bỏ những con chim. Nhưng sau đó chàng nhớ lại những lời
vị Huấn Sư: “Ngọn lửa le lói bên ngoài thể trí sẽ cho thấy hướng chắc chắn.” Một phương pháp nảy ra
trong trí chàng. Vào lúc hoàng hôn, khi đầm lầy dày đặc với vô số chim, Hercules đập các chũm chọe
vào nhau nhiều lần. Thanh âm chói tai như vậy chưa từng được nghe ở Stymphalus trước đây. Hoang 
mang và bị quấy rầy bởi một tiếng động kỳ quái như vậy, những con chim ăn thịt bay lên vào không
trung. Hoàn toàn bối rối, đám mây khổng lồ của các con chim chạy trốn một cách vội vàng điên
cuồng, không bao giờ trở lại. Sự im lặng lan ra trên đầm lầy. Những con chim kinh khủng đã biến
mất. Thử thách đã được vượt qua. 
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 Đầm lầy là biểu tượng của tâm trí, được khuếch đại bởi xúc cảm

 Hercules khám phá rằng chàng vẫn còn một bản chất cảm xúc
 Ngay cả tuy chàng đã chiến thắng trong Hổ Cáp, chàng vẫn còn phải kiểm soát các cảm

xúc

 Những con chim tàn phá nhất là sự nói hành độc ác, nói chuyện ích kỷ

 Ngay cả khi nói về những khó khăn huyền linh cho những người nghe chưa sẵn sàng

 Bạn càng tiến bộ về mặt tinh thần, bạn càng mạnh mẽ
 Do đó bạn có thể gây hại nhiều hơn

 Những cái chũm chọe trong câu chuyện thần thoại tượng trưng cho tâm trí và quyền lực

của Linh hồn

 Những tư tưởng của "Ý-mã" (thể trí như con ngựa) sẽ chết đi khi ta tập trung vào linh

hồn

 Nhân Mã lưỡng phân (nhị nguyên), nửa người nửa thú, hay nửa Thiêng liêng, 

nửa con người
 Song Tử trên cùng trục cũng lưỡng phân; Nhân Mã trở thành đơn nhất

 Trở thành phàm ngã hợp nhất, nhất tâm, hòa nhập với linh hồn
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 Sự Nhất Tâm được thể hiện:

 Đây là thành quả của nhiệm vụ trí tuệ bắt đầu ở Dương Cưu

 Chàng thể hiện cách sử dụng và kiểm soát đúng đắn tư tưởng và lời nói

 Bằng việc giết lũ chim ăn thịt người

 Chàng chấm dứt tất cả những khuynh hướng dùng tư tưởng gây tàn phá

 Không còn nói hành, chỉ trích, hoặc những tư tưởng, lời nói gây hại

 Những người chí nguyện phải cân nhắc tư tưởng mình cẩn thận

 Học cách nói nhẹ nhàng để giảm thiểu làm tổn thương những người khác bằng lời nói

 Sử dụng đúng đắn tư tưởng, lời nói và tính bất hại dẫn đến giải thoát

 Chúng ta cũng phải học những gì không nên nói

 Nhân mã là tinh thần của Chân Lý

 Và cũng là tinh thần của Công Chính
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◦ Mục tiêu bí truyền trong Nhân Mã: là phát triển tính không gây tổn hại (Bất hại) 
trong tư tưởng và lời nói, ước vọng hướng về đời sống tinh thần, tái định hướng cuộc đời và
năng lượng về mục tiêu mới, cao cả hơn, đặt nền tảng trên những lí tưởng cao cả nhất. 

◦ Các Cung của Nhân Mã là cung 4, 5 và 6: Ba cung này chảy qua cung Hoàng đạo Nhân
Mã. Cung 4 khiến người Nhân Mã yêu vẻ đẹp, sự mỹ lệ, kịch nghệ, màu sắc, bẩm sinh khuynh
hướng nghệ thuật, khả năng để phân xử và tư vấn. Cung 5 mang đến một trí tuệ sắc bén và
khả năng làm việc với sự kiện và chi tiết. Cung 6 này tạo ra phương diện sùng tín và chủ nghĩa
lý tưởng. Các người cung Nhân Mã tiến hóa là một nghệ sĩ, một nhà khoa học, và là người yêu 
Thượng đế (Thiên Tính).

◦ Sự Khai mở Tâm thức trong Nhân Mã:

◦ Cấp độ phàm ngã: Đáp ứng với tác động của Mộc Tinh ở cấp độ phàm ngã, và lời thúc
giục “Hãy để thức ăn một lần nữa được tìm kiếm,” linh hồn non trẻ trong Nhân Mã có
những ham muốn của những con nhân mã: tràn đầy sức sống, khao khát kinh nghiệm giác
quan, và thích 'rượu'. Nó thiếu kỷ luật, và gây tổn thương người khác bằng lời nói thiếu suy 
nghĩ và hành vi vô trách nhiệm. Điều này được miêu tả trong Kỳ công Nhân Mã. 
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◦ Cấp độ Linh hồn: Khi linh hồn trở nên có ảnh hưởng nhiều hơn trong đời sống, sức mạnh
của mantram "Tôi thấy mục tiêu, tôi đạt được mục tiêu đó, và sau đó tôi nhìn thấy
một mục tiêu khác" bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống. Mục tiêu ở cấp độ này là phát
triển một thể trí mà có thể được tập trung và tổ chức theo một mục tiêu cho đến khi nó đã
đạt đến. Sau đó, nó tập trung vào một mục tiêu mới và cao hơn dựa trên những lý tưởng
tâm linh cao nhất. Cuối cùng, mục tiêu là phát triển trí tuệ-trực giác, biểu tượng bằng mũi
tên được chiếu sáng. Khi đã đạt được mức này, nó có nghĩa là một sự liên kết đã được thiết
lập giữa linh hồn và phàm ngã. Ánh sáng linh hồn soi sáng tâm trí, khả năng trực giác đang
thức tỉnh, và con mắt thứ ba được mở. Đây là con mắt của linh hồn, và chính con mắt này
mà mantram đề cập đến trong cụm từ "Tôi nhìn thấy."

“Trong Nhân Mã , trí tuệ đã được phát triển, sử dụng, và cuối cùng được khai ngộ … 

[dẫn đến] nhận thức trực giác. Lúc đó có những lóe sáng bất chợt lên một vấn đề; 

một linh ảnh xa xăm. Y không còn bước đi trong bóng tối nữa, bởi vì y đã thấy những

gì y phải làm và do đó tiến rất nhanh trên Đường Đạo. Y “bay từ điểm này sang điểm

khác, tìm kiếm mủi tên mà y đã phóng ra.” Esoteric Astrology, trang 181 
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◦ Hành Tinh chủ quản (Chủ tinh) bí truyền của Cung này Trái Đất. Nó khuyến khích người
chí nguyện thấy và sử dụng thế gian như là môi trường học hỏi kinh nghiệm thực tế. Sống và
làm việc với nhiều dạng người khác nhau, từ các chủng tộc và nguồn gốc nền tảng khác nhau, 
phát triển sự nhạy cảm tính chấp nhận, dẫn đến một trong những phát triển cần thiết trong
cung này là Tính Bất hại, bất hại trong tư tưởng và lời nói. Linh hồn trẻ thường nổi tiếng
vì “nói thẳng ruột ngựa”, nhưng thật ra là ném những tin tưởng hạn hẹp và méo mó của phàm
ngã vào người khác. Điều này phải được kềm chế.

◦ Linh hồn tiến hóa làm việc thông qua Nhân Mã là Người Dẫn Dắt Nhân loại, hướng dẫn con 
người vào con đường cao cả hơn. Họ là những nhà hùng biện truyền cảm hứng, khuyến
khích những người khác đáp ứng với lời kêu gọi nội tâm hướng tới những đỉnh cao. 
Họ kết hợp thực tế với trừu tượng để những người đến với họ để được giảng dạy, 
hướng dẫn và chỉ đạo có thể dễ dàng tiếp thu giáo lý. Những linh hồn tiến hóa cao thoải
mái với thành phần tinh hoa và phổ biến bởi vì họ đến từ trái tim và là một với năng lượng của
Đức Christ nằm ở trong tâm của tất cả mọi người. Nhiều nhà tư tưởng và huấn sư Minh triết là
những người Nhân Mã tiến hóa.


