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NGÀY 30-12-2020 

4 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 2020, tôi rất sốc khi bật máy tính lên với những 

video ghi lại hình ảnh cuộc “bạo loạn” ở Toà Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, biểu tượng 

cho nền Dân Chủ. Tôi không phải là người sùng bài chủ nghĩa tư bản, sùng bái 

“đế quốc”, nhưng với tôi, nước Mỹ với câu motto “We Light the Way” là biểu 

tượng của những gì tốt đẹp của Linh hồn cung 2, của lòng bao dung, của sự chia 

sẻ, của những gì tiên tiến nhất.  

Tôi nhớ Nước Mỹ đã mở rộng vòng tay như thế nào để tiếp nhận bao nhiêu người 

tị nạn, trong đó có cả triệu người Việt Nam. Chủng tộc đa sắc màu là nét đặc 

trưng của tính bao gồm cung 2, và sự đa sắc màu đó đã làm nên một Nước Mỹ 

tiên tiến. Hãy thử nghĩ nếu bỏ ra tất cả những người nhập cư đó ra, nước Mỹ còn 

lại những gì: Albert Einstein, Elon Musk… 

Thế nhưng biểu tượng của nền dân chủ đã đã bị tàn phá không thương tiếc bởi 

những người cuồng tín, những fan cuồng của một vị tổng thống bất thường.  

Thầy Hiệu trưởng nói rất nhiều về Donald Trump, và nhiều tháng nay, Thầy đã 

miệt mài tham thiền cầu nguyện cho việc “phục hồi thiên cơ” tại đất nước đang 

nhiều biến động này.  

Tôi trích dịch bài nói chuyện trong webinar ngày cuối năm 30-12-2020, dù rất 

bận rộn cho ngày Lễ Năm Mới, thầy vẫn dẫn webinar cầu nguyện, vì như thầy 

nói, chúng ta cần rất cảnh giác, và bài học thế chiến thứ II xảy ra vì các đạo đồ và 

đệ tử đã mất cảnh giác trước tà đạo. 

Nhưng nhận định của Thầy đã thành sự thật, và cũng có câu trả lời cho việc 

Donald Trump có đại diện cho “phía bên kia” một cách có ý thức hay không, và 

theo thầy, “có ý thức”. 

Những fan cuồng của Donald Trump sẽ không bao giờ tin những gì mà những 

người có lương tri nói. Với họ, những dòng Tweet của ông là chân lý, cuộc bạo 

loạn là do phe dân chủ và Antifa tạo ra. Vâng, khi bức màn ảo cảm của tà đạo 

tung lên thì những người nằm trong vòng xoáy của nó không thể nhận ra chân 

lý, kể cả các đệ tử và người chí nguyện. 

Trong một webinar trước đây ngày 28-12-2020, Thầy cũng dự đoán về những 

ngày quả báo tính sổ với Donald Trump: 



Vì vậy, cá nhân tôi nghĩ rằng trong thời gian ba năm, có thể là do kết quả 

của cuộc bầu cử năm 2022, sẽ có những vấn đề nghiêm trọng về luật pháp 

chống lại vị Tổng Thống hiện tại, và nó được báo hiệu qua chiêm tinh học 

bởi sự hiện diện của Sao Thổ tại đỉnh nhà thứ bảy. Điều này có nghĩa là đối 

diện với luật pháp. Nó không xảy ra ngay lập tức, nhưng tôi nghĩ nó sẽ xảy 

ra khá dứt khoát. Tôi không thấy trước được việc tranh cử tổng thống vào 

năm 2024, ngay cả khi ông không bị buộc tội phạm hình sự và dân sự, mà 

tôi nghĩ ông ấy sẽ bị. Và tôi nghĩ rằng những lời buộc tội đó sẽ được giữ 

vững, được hỗ trợ bởi những sự thật mà tôi tin rằng ngày của quả báo sắp 

đến khi sao Thổ xuất hiện ở đỉnh nhà thứ bảy, nhà của Thiên Bình. Sao Thổ 

có lẽ là vì sao mạnh nhất so với bất kỳ nơi nào trong chiêm tinh, vì vậy tôi 

nghĩ chúng ta sẽ có một vài năm rất khó khăn vì nhiều lý do và vào thời 

điểm này, phải có thêm sự bảo vệ, đóng góp phần nhỏ của chúng ta trong 

việc tạo ra Bức Tường Bảo Vệ Vĩ Đại, bức tường của Tình Thương và Ánh 

sáng và Hy Sinh mà những người như chúng tôi trong nhóm sẵn sàng thực 

hiện. 

Webinar khá dài, trong đó Thầy có trả lời câu hỏi của một học viên (mà một học 

viên Việt Nam cũng đã nêu lên), chỉ có ông Trump chống lại Trung Quốc, và đó 

là lí do biện minh cho việc ủng hộ ông. 

********************** 

 

Vào lúc này, các bạn thấy hai ứng cử viên của chúng ta, một dường như đang 

hướng theo con đường mà tôi có thể nói là giúp khôi phục linh hồn của nước Mỹ, 

và ông đã nhận ra điều đó ngay từ đầu. Tôi nghĩ cá nhân còn lại không có bất kỳ 

sự tôn trọng thực sự nào đối với nền dân chủ. Kẻ cư ngụ hiện tại trong Nhà Trắng 

(The present Dweller in the White House) dường như đang dựa vào một số liên 

minh nào đó để thực hiện công việc lật đổ vào ngày 6 tháng 1, ngày vốn đơn giản 

được cho chỉ là một nghi thức, trong đó Phó Tổng Thống đọc lên số lượng đại cử 

tri đã được chỉ định cho Joe Biden, và các con số được thống kê lại, sau đó bước 

tiếp theo và duy nhất sẽ là Lễ Nhậm Chức. Họ lên kế hoạch đảo ngược lại kết quả 

trong ngày đó. 

Chúng ta đang ở trong một tình trạng vô cùng rối rắm, phát sinh từ cái tôi, cái 

“phàm ngã” của vị Tổng Thống của Chính quyền hiện tại. Chưa bao giờ trong lịch 

sử của nền dân chủ này lại có sự tập trung cá nhân như vậy. Đó hoàn toàn là một 

vấn đề tâm lý, và tâm lý học giúp giải thích những người ủng hộ nỗ lực lật ngược 

kết quả của cuộc bầu cử. Đơn giản họ làm điều đó chỉ vì quyền lực. Không có bằng 

chứng về bất kỳ loại gian lận nào có thể thay đổi kết quả bầu cử. Luôn luôn có 

một điều gì đó, ngay cả những sai lầm, vâng, sẽ luôn có điều gì đó, nhưng nó 



hoàn toàn không đáng kể khi cân nhắc với những gì được yêu cầu để thay đổi 

hiến pháp, để một luật từ năm 1880 bị bãi bỏ, và nhờ đó Phó Tổng Thống, ông 

Pence, sẽ có quyền chọn bất kỳ đại cử tri nào ông muốn, vì tất cả các bang chiến 

trường này đã có các cuộc họp và họ chỉ định các đại cử tri thay thế mà họ muốn, 

trong khi các đại cử tri hợp pháp của ông Joe Biden sẽ bị loại ra. Phó Tổng Thống 

không có thẩm quyền để làm điều đó. Vai trò của ông chỉ là vai trò nghi thức 

hành chính, và ông đã nói rằng ông sẽ không tham gia đội ngũ các đồng minh 

sâu rộng của ông Trump. Ông nói, ông sẽ không tham gia liên minh. 

Bây giờ, ông Pence đang giữ quân bài của mình trong túi áo, ông không nói 

nhiều, nhưng ông đã từ chối tham gia, ít nhất là bằng hình ảnh và bằng lời nói, 

về nỗ lực sử dụng ngày 6 tháng 1 cho một mục đích mà nó không bao giờ được 

dự định, và cơ bản là bất hợp pháp. Việc xác nhận hợp pháp các phiếu đại cử tri 

đã xảy ra, và đó là vào ngày được gọi là “ngày cập cảng an toàn” (safe harbor day), 

tôi nghĩ đó là vào ngày 8 tháng 12 hoặc gần đó, các phiếu bầu vào thời điểm đó 

đã được các bang phê duyệt, và các phiếu đó sẽ được đưa đến ông khi ông chủ trì 

một phiên họp chung lưỡng viện. 

Rõ ràng, đó sẽ là điều vô cùng ích kỉ khi ông có thể tiếp tục giữ chức Phó Tổng 

Thống của mình bằng cách tuyên bố Donald Trump là người chiến thắng, nhưng 

suy nghĩ sâu sắc hơn sẽ khiến ông quyết định rằng cơ hội trở thành tổng thống 

vào năm 2024 của ông sẽ bị phá hủy bởi một lập trường bất hợp pháp như vậy, 

và điều này dường như đang diễn ra đúng như vậy. Nhưng có rất nhiều kịch bản 

liên quan đến nó, và kịch bản có thể xảy ra là toàn bộ Đại hội sẽ diễn ra qua đêm, 

với kết quả vẫn như được mong đợi.  

Tôi không phải mẫu người chính trị, nhưng tôi buộc bị cuốn ít nhiều vào điều 

này, vì chúng ta phải xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, và cũng vì có vấn đề 

tâm lý học trong đó. Và cuối cùng, chúng ta cũng đã có được thượng nghị sĩ 

Bernie Sanders, một người đứng lên chống lại sự thao túng của một kẻ thao túng 

rất hùng mạnh, người đứng đầu Thượng viện hiện nay, ông Mitch McConnell, và 

không biết điều này có thể đi đến đâu, thậm chí giữ các nhà lập pháp sẽ ở đó trong 

kỳ nghỉ năm mới. Nếu các nghị sĩ tiếp tục phản kháng—tôi không biết tất cả chi 

tiết của chuyện này, nhưng có rất nhiều kịch bản đang diễn ra vào lúc này—điều 

đó khó có thể thay đổi bất cứ điều gì, ngoại trừ trong suy nghĩ của hàng triệu 

người ủng hộ ông Trump. Chúng ta hãy thẳng thắn về điều này, vì một cung nào 

đó ở cấp độ linh hồn, và một mức độ tiến hóa nhất định là điều không thể tránh 

khỏi. Tất nhiên, chúng ta không thể nói về điều đó nếu chúng ta không chấp 

nhận luân hồi, và chúng ta hiểu rằng Luân hồi giải thích tình trạng của con 

người, rằng họ đứng về phía phàm ngã hay đã đảo ngược bánh xe và đang bước 

theo hướng ngược chiều kim đồng hồ ít nhiều như một linh hồn. 



Những quyết định đó phụ thuộc vào nền triết học mà chúng ta chấp nhận, và vì 

vậy chúng ta còn lâu mới thuyết phục được hàng triệu người rằng có một cặp đối 

cực cao hơn, một Thượng đế bên trong chính họ, một Thượng đế nội tại mà chính 

là bản chất sâu thẳm nhất của họ, và họ thực sự có một sự lựa chọn để chỉnh hợp 

phàm ngã với Thượng đế đó. Chúng ta không thể làm điều đó, nhưng chúng ta 

có thể giáo dục những người vốn có xu hướng tìm kiếm một giải pháp chuyển 

tiếp (bridging solution). Đó là người mà chúng ta có thể tiếp cận một cách có học 

thức, cho dù nó có tạo ra được ít nhiều sự thay đổi trong ngắn hạn hay không, có 

thể là không, nhưng trong những năm sắp tới, khi chúng ta chuẩn bị cho Đại Mật 

Nghị, có thể có một sự thay đổi theo hướng lành mạnh hơn. 

You see the forces of evil, or of obstruction, represented six leaders in the 

east, six leaders in the west, they have the ability to throw a veil of glamour 

over the multitudes who are susceptible to such a veiling. They can even do 

that with disciples and aspirants, and the disciple or aspirant will not know 

where this obstructive force is coming from. Well, that is what happened in 

Germany. DK calls it the susceptible German people with a Pisces personality, a 

first-ray Pisces personality, were the victims of this glamorization which was 

thrown over them by the members of the Dark Lodge. It's happening here in 

the United States now and the President, whether consciously or 

unconsciously, and I think consciously, is calling for a wild day of protest in 

Washington on January the 6th, which I think, if I’m not mistaken, happens to 

be Epiphany day, that the day when the wise men reached the place where the 

Christ, or at least the initiate Jesus, had been born, and that's a very special day, 

but he calls for violence. Basically, I don't know what can be done. They are 

supposed to assemble in Washington DC for a “wild” day, to quote the present 

Dweller in the White House.  

Thế nhưng, các bạn thấy những mãnh lực của cái ác, của sự cản trở, đại diện 

bởi sáu lãnh tụ ở Phương Đông và sáu ở Phương Tây, họ có khả năng tung bức 

màn ảo cảm lên đám đông, những người dễ bị tác động bởi bức màn ảo cảm đó. 

Họ thậm chí có thể làm điều đó với các đệ tử và người chí nguyện, và các đệ tử 

hoặc người chí nguyện không biết mãnh lực cản trở này đến từ đâu. Đó là 

những gì đã xảy ra đối với dân tộc Đức, dân tộc mà Chân sư DK gọi là những 

người Đức nhạy cảm với phàm ngã cung 1, Song Ngư. Họ là nạn nhân của màn 

ảo cảm ném lên họ bởi các thành viên của Dark Lodge. Và điều đó đang diễn ra 

ở đây, tại Hoa Kỳ ngay bây giờ, và Tổng thống Trump, dù có ý thức hay vô thức, 

và tôi nghĩ là có ý thức, đang kêu gọi biểu tình rầm rộ ở Washington vào ngày 6 

tháng Giêng, mà tôi nghĩ, nếu tôi không nhầm, cũng là ngày Hiển linh (Epiphany 

day), ngày mà các nhà Hiền Triết Thông Thái đến nơi đức Christ, hay ít nhất là 



nơi vị điểm đạo đồ Giê-su, được sinh ra, và đó là một ngày rất đặc biệt, nhưng 

ông ta kêu gọi bạo lực. Về cơ bản, tôi không biết có thể làm được gì. Họ được cho 

là sẽ tập hợp ở Washington DC trong một ngày "hoang dã" (wild day), trích 

nguyên văn của Kẻ đang Ngụ trong Nhà Trắng hiện nay. 

Vì vậy, khi một Tổng thống kêu gọi xung đột, chia rẽ, bạo lực, thậm chí là nội 

chiến, chúng ta lo lắng vì ông ta có thể đang tìm kiếm lý do để tuyên bố thiết 

quân luật, và thiết quân luật lại là một điều phi lý, dựa trên qui định của luật 

pháp. Nhưng chúng ta hiện đang đối phó với một con người đang điều hành dưới 

sự chi phối của Sao Thiên Vương theo một cách rất tiêu cực. Đây không phải là 

Sao Thổ theo nghĩa tuân theo luật lệ và tuân theo những gì tốt đẹp nhất đã được 

Thánh đoàn đưa ra, chắc chắn không phải, và thậm chí được đưa ra bởi những 

người lập ra hiến pháp và những người đã viết ra Tuyên ngôn Độc lập. Không, 

ông ấy không quan tâm đến điều đó. Sao Thiên Vương là lật đổ. Nói một cách 

tiêu cực, Uranus là một cuộc đảo chính, một cuộc đảo chính sai trái, gần như 

quân phiệt, đang tìm cách nắm giữ quyền lực trái với luật pháp. 

Trong lá số chiêm tinh của ông ấy, mặt trời và sao Thiên Vương đồng vị, và 

điều đó giải thích những hành động bất thường của ông ấy. Nhưng trên hết, đó 

là một phức cảm của cung mọc Sư Tử cùng với sao Hỏa, và theo quan điểm của 

tôi, nó được thừa hưởng từ La Mã cổ đại. Vì vậy, đây là bài test, một thử thách 

cho chúng ta, và đây là chủ nghĩa phát xít mà Chân sư DK nói tiềm ẩn ở Hoa Kỳ1. 

Bây giờ nó không tiềm ẩn nữa, nó đang biểu hiện ra, và chúng ta không thể nghĩ 

rằng bởi vì Hoa Kỳ là một phần của cuộc chiến thắng vĩ đại trong Chiến tranh 

thế giới thứ hai mà chủ nghĩa phát xít, thậm chí chủ nghĩa Quốc xã, không thể 

xảy ra ở Hoa Kỳ, điều tồi tệ cũ không thể xảy ra ở đây, câu mantram không thực 

sự đúng. Rất có khả năng nó có thể xảy ra, và đó là nơi chúng ta bước vào công 

việc của mình. 

Chúng ta và các nhóm nội môn khác làm việc với Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế 

Gian ở phía sau hậu trường, ủng hộ Chánh Luật, ủng hộ Thiên Cơ càng nhiều 

càng tốt theo mức mà chúng ta hiểu được, và đó là lý do tại sao chúng ta không 

thể lơ là, mất cảnh giác… Các tháng của quí 1 năm 2021, tháng Giêng, tháng Hai, 

tháng Ba có thể là những tháng rất đen tối. Các chuyên gia y tế dường như nói 

như vậy, và Tổng thống đắc cử Biden cũng đưa quan điểm đó. Hôm nay tôi mới 

đọc được tin ông Tedros (Adhanom), người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, nói 

sẽ có một đại dịch khác, và điều đó có vẻ chắc chắn, và những người hiểu biết rất 

lo ngại về virus Ebola có tỉ lệ tử vong gấp nhiều lần so với virus Covid, cơ bản có 

 
1 ESOTERIC HEALING 662, The capitalistic spirit and the latent fascism of the United States 

are at this time a definite menace to world peace, and the capitalists are blocking the efforts of 

the men of goodwill. 



tỷ lệ giết người là 90%, 90% số người mắc bệnh chết, và các đột biến đang diễn 

ra hiện nay cũng cũng có nghĩa là sự lây lan của virus Covid hiện nay nhanh hơn. 

Vì vậy, theo quan điểm của tôi, đức Sanat Kumara đang lên tiếng qua trận đại 

dịch, như Chân sư DK nói với chúng ta rằng Ngài có thể làm như thế, nếu chúng 

ta không thể xử lý mối quan hệ con người của mình theo cách đúng đắn, và cũng 

có thể vì những lý do huyền bí sâu sắc hơn mà có thể chúng ta không muốn nghĩ 

về đến. Nhưng Ngài đang “dọn sạch” nhiều hình thể mà về lâu dài sẽ không hữu 

ích cho sự tiến hoá của nhân loại. Đó là một câu nói rất khó khăn để nói ra, nhưng 

Chân sư DK dường như nói với chúng ta rằng đó là sự thật. Chúng ta hãy nhớ 

rằng đang ở trên một hành tinh có Chân thần Cung 1, và đang thử nghiệm với 

các hình tướng dưới cung ba. Có rất nhiều hình tướng trong đó, rất nhiều hình 

tướng thử nghiệm, ngay cả trong một giới loài, không còn hữu dụng nữa, nhưng 

chúng ta không biết điều đó được đánh giá nội tại như thế nào.  

Thật kỳ lạ khi một số người trẻ, không có sẵn các bệnh lý ảnh hưởng đến sức 

khỏe, đã chết, và những người khác lớn tuổi hơn, thậm chí lớn tuổi hơn rất 

nhiều, có đủ loại bệnh trong người, nhưng họ không chết. Tất cả điều này xảy ra 

dưới tác động của Pluto. Có một cuộc thanh tẩy hành tinh của chúng ta đang 

diễn ra. Sao Diêm Vương là hành tinh có sức mạnh của người chữa lành, sức 

mạnh của con rắn, một hành tinh chữa lành với sức mạnh của rắn. Tất cả những 

con rắn dường như đều tham gia vào việc chữa lành. Trong Scorpio, chúng ta có 

Ophiuchus, người nắm giữ con rắn, và điều đó diễn ra trong decan (phân khu 

mười độ) thứ hai của Scorpio.  

Chúng ta đang ở trong thời khắc quyết liệt, nếu bạn suy ngẫm về nó. Khi loài 

người chuyển tiếp từ giới động vật sang vương quốc loài người thực sự, đã có một 

sự hủy diệt rất lớn của các hình thể. Chân sư DK nhấn mạnh điều này nhưng có 

lẽ chúng ta không nhận ra được điều đó. Các Thái dương Thiên Thần cấy vào cơ 

thể của người thú, và rất nhiều người thú thời kỳ đó đã không thể sống sót sau 

trải nghiệm này. Có những trận bão điện lớn, và để vào một giới loài (vương 

quốc) mới, phải hy sinh nhiều hình tướng. Rõ ràng, chúng ta không tưởng tượng 

hoặc chúng ta hy vọng điều đó không xảy ra bây giờ, nhưng nó có thể xảy ra khi 

bạn bước vào một giới loài mới, và đó là điều chúng tôi phải cẩn trọng vì đó là 

một phần của quá trình, một phần của định luật. 

 


