Thầy Hiệu trưởng vừa có một webinar bình giảng về lá số chiêm tinh của 2 ứng
viên Tổng Thống Mỹ sau một đêm thức trắng để xem một cuộc tranh luận, mà
Thầy gọi là một trận cãi vã ầm ỉ (brawl). Thầy nói cảm thấy “kinh hoàng”
(appall), nhưng Thầy cũng khuyên mọi người, nếu chưa xem, nên xem qua cuộc
tranh luận, vì nó rất “instructive”, chứa nhiều thông tin và bài học ở đó.
Bài bình giảng của Thầy về 2 lá số chiêm tinh của ứng cử viên Tổng Thống Mỹ
dài gần 80 phút, tôi sẽ ngắt ra là 2 hoặc 3 phần để biên dịch tóm tắt. Được nghe
và xem Thầy trực tiếp bình giảng 2 lá số chiêm tinh là cơ hội quý giá để chúng ta
học hỏi về Chiêm Tinh Học Nội Môn, theo cách của riêng Thầy, bổ sung cho
những gì chúng ta học ở Trường.
Có nhiều câu tôi nghe không rõ lắm, do đó sự diễn dịch lại có thể còn sai lạc. Các
bạn thông cảm.
********************************
Chúng ta đang ở trong một thời khắc thật nguy hiểm mà rõ ràng một sự tấn công
vào các đệ tử, các điểm đạo đồ, và Thánh Đoàn, đang xảy ra. Những mãnh lực
cản trở này cố gắng gây trở ngại việc tiến nhập vào Thời đại Bảo Bình một cách
đúng đắn, đặc biệt là trước thời điểm diễn ra The Great Conclave—Đại hội của
Thánh Đoàn Mỗi Thế Kỷ. Tôi đã suy nghĩ rằng rất nhiều điều sẽ xảy ra, và chúng
ta phải sử dụng mantram mạnh mẽ này, mà nhiều người không thích sử dụng
vì nó chứa đựng rất nhiều yếu tố Ý Chí trong đó, nhưng chúng ta hãy cùng nhau
xướng lên mantram này vào bắt đầu và lúc kết thúc webinar.
Let the Lords of Liberation issue forth.
Let Them bring succour to the sons of men.
Let the Rider from the Secret Place come forth,
And coming, save.
Come forth, O Mighty One.

Let the souls of men awaken to the Light,
And may they stand with massed intent.
Let the fiat of the Lord go forth:
The end of woe has come!
Come forth, O Mighty One.
The hour of service of the Saving Force has now arrived.

Let it be spread abroad, O Mighty One.

Let Light and Love and Power and Death
Fulfil the purpose of the Coming One.
The WILL to save is here.
The LOVE to carry forth the work is widely spread abroad.
The ACTIVE AID of all who know the truth is also here.
Come forth, O Mighty One and blend these three.
Construct a great defending wall.
The rule of evil now must end. — 1940
++++++++++++++++++++++++++

Chúng ta nên bắt đầu với bảng tính chất của các dấu hiệu hoàng đạo trên trang
332 và 333 của Chiêm Tinh Học Nội Môn, trong đó Chân sư DK liệt kê các đáp
ứng của một người đối với các dấu hiệu hoàng đạo tuỳ thuộc vào trình độ phát
triển của người đó trên con đường tiến hoá: chưa phát triển, người tiến hoá, đệ
tử và các điểm đạo đồ.
The response of the individual Cancer subject to the incoming influences and to
his environment will be different to those of the disciple or initiate and these
again will differ in every sign, thus rounding out human development. Here again
is a point which astrologers will have later to take into consideration. I would here
like to give you a tabulation which will indicate somewhat the nature of the
response of the man during the three stages of his development—undeveloped,
advanced and upon the Path—to the various influences to which he is subjected
when he enters into physical plane existence through the open door of Cancer,
and proceeds then through all the signs.
Sự đáp ứng của người thuộc cung Cự Giải đối với các ảnh hưởng đến và với môi
trường chung quanh của y sẽ khác biệt với những người là đệ tử hoặc điểm đạo đồ,
và các điều này lại sẽ khác nhau trong mỗi cung, do đó hoàn thành viên mãn sự
phát triển của con người. Đây là điểm mà các chiêm tinh gia sau này sẽ phải xem
xét đến. Ở đây, Tôi muốn đưa ra cho các bạn một bảng, bảng này sẽ chỉ ra ít nhiều
bản chất sự đáp ứng của con người, trong ba giai đoạn phát triển của y—chưa phát
triển, đã tiến hóa, và trên Thánh Đạo—đối với các ảnh hưởng khác nhau mà y sẽ
bị lệ thuộc vào khi bước vào sự sống ở cõi trần qua cánh cửa mở rộng của Cự Giải,
và kế đó tiếp tục xuyên qua tất cả các cung hoàng đạo khác.
Sign

Undeveloped Man

Advanced Man

Disciple Initiate

1. Aries

Blind, undirected experience.
with the Plan.

Directed Personality
Effort.

Recognition and work

Instinctual reaction.

Desire.

Will.

Keynote: Aries turns towards Capricorn.

2. Taurus

Selfish desire.

Aspiration.

Illumined living.

The Light of Earth.

The Light of Love.

The Light of Life.

Keynote: Taurus rushes blindly until Sagittarius directs.

3. Gemini

Mutation of relation.

Orientation of

Right relation.

“I serve myself.”

“I serve my brother.”

“I serve the One.”

Keynote: Gemini moves towards Libra.

4. Cancer

The blind unit is lost. which is
around one.

The unit awakens to that

The Whole is seen as

.

The Mass

The House.

Humanity.

Keynote: Cancer visions life in Leo
.

5. Leo

The Lower Self.

The Higher Self.

The One Self.

The hidden point.

The revealing point.

The relinquished point.

Keynote: Leo seeks release in Scorpio.

6. Virgo

The germinating energy.

The creative force.

The Christ activity.

The Mother.

The Protector.

The Light.

Keynote: Virgo hides the light which irradiates the world in Aquarius.

7. Libra

Unbalanced fiery passion.

The weighing of the
opposites

Balance attained.

.

Human love.

Devotion and aspiration.

Divine love.
Understanding.

Keynote: Libra relates the two in Gemini.

8. Scorpio

Unity of selfishness

Conflict with duality.

Higher unity.

The Monster.

The Fighter.

The Disciple.

Keynote: Scorpio stages the release of Leo.

9. Sagittarius

Self-centredness.

One-pointedness.

The Director of men.

Experimental approach.

Directed approach.

The controller of the
Gate

Keynote: Sagittarius, the disciple becomes the Saviour in Pisces.

10. Capricorn

The earthbound soul. the water.

The one who crosses

The Conqueror of death.

Fluid.

Initiated.

Keynote: Capricorn consummates the work of Scorpio

11. Aquarius

All things to all men.

Dedication to the soul.

The Server of all men.

The burden of the self.

The burden of humanity.

The burden of the world.

Keynote: Aquarius releases Virgo from her load.

12. Pisces

Responsiveness to
environment.

Sensitivity to soul.

Spiritual responsibility.

The medium

The Mediator.

The Saviour.

Keynote: Pisces takes from all the signs.

Tôi muốn chúng ta xem qua lá số chiêm tinh của Donald Trump và của Joe Biden,
khảo sát trên quan điểm tam giác mà chúng ta đã nghiên cứu, và hãy nhớ đến
bảng mà Chân sư DK nêu ra trên trang 332 và 333 của quyển Chiêm tinh học nội
môn, trong đó Ngài nêu ra cách các dấu hiệu hoàng đạo hoạt động đối với ba
dạng người: người chưa phát triển, người tiến hoá, và đệ tử - điểm đạo đồ. Không
có quy tắc cứng nhắc ở đây, nhưng chúng ta có thể kết nối những phẩm chất liên

quan đến Mặt trăng với người chưa phát triển, dấu hiệu mặt trời—khi nó được
sử dụng đúng cách—với người tiến hoá, và dấu hiệu mọc dẫn đến trung tâm của
sự sống linh hồn có thể được kết nối với đệ tử, và thậm chí với điểm đạo đồ.
Đây là một bảng tóm tắt rất tốt để xuất phát, và đầu tiên chúng ta sẽ khảo sát lá
số chiêm tinh của Tổng thống Donald Trump.
Tổng Thống Donald Trump có mặt trăng ở Nhân mã, mặt trời nằm ở cung đối
diện Song Tử, do đó, ông sinh ra vào ngày trăng tròn. Dấu hiệu mọc của Ông
nằm ở độ cuối cùng của Sư Tử (29°57), do đó có lý do để tin rằng độ đầu tiên của
Xử Nữ cũng sẽ có ảnh hưởng rất nổi bật.
Ba điểm: dấu hiệu Mặt trăng, dấu hiệu Mặt trời, và dấu hiệu Mọc là tam giác mà
chúng ta đã nói đến.
LK: Tôi trích ra đây các tính chất gắn với Leo, Song Tử, và Nhân Mã từ bảng của Chân sư
DK:
3. Gemini

Mutation of relation.

Orientation of

Right relation.

“I serve myself.”

“I serve my brother.”

“I serve the One.”

Keynote: Gemini moves towards Libra.

5. Leo

Hoán đổi mối liên hệ.

Định hướng của

Quan hệ đúng.

"Tôi phụng sự chính tôi"

"Tôi phụng sự huynh đệ
tôi".

"Tôi phụng sự Đấng Duy Nhất"

The Lower Self.

The Higher Self.

The One Self.

The hidden point.

The revealing point.

The relinquished point.

Keynote: Leo seeks release in Scorpio.

9. Sagittarius

Self-centredness.

One-pointedness.

The Director of men.

Experimental approach.

Directed approach.

The controller of the Gate

Keynote: Sagittarius, the disciple becomes the Saviour in Pisces.

Mặt trăng ở Nhân Mã hàm ý sự tự phát. Nhưng chúng ta có thể diễn giải điều đó
theo hai cách. Nếu đó là một cá nhân phát triển cao, chúng ta sẽ có phản ứng tự
phát, một sự linh hoạt có thể kết nối mọi người lại với nhau trong Song Tử, vì
Song Tử luôn tập hợp các cặp đối lập lại hơn là chia rẽ chúng. Nhưng tính cách
của Tổng thống cho thấy nhiều sự bất thường và tự phát thuộc loại rời rạc, như
câu nói về Nhân mã, y “nhảy lên ngựa và phóng đi theo mọi hướng”. Vì vậy, đó
không phải là một chỉ dẫn của kế hoạch, và điều này được kế thừa từ quá khứ vì
Mặt trăng nằm cạnh ngay Nút Nam (Kế Đô).

Về bản chất “tự phát” của Nhân Mã, nó nói lên điều gì? Nếu chúng ta nhìn vào
một tính cách chưa phát triển, hoặc ít nhất một tính cách ích kỷ, chúng ta có thể
áp dụng cho mặt trăng Nhân Mã, và nó nói lên tính chất vị kỷ (self-centered),
cùng cách tiếp cận thử nghiệm, kiểu “ăn nói bạt mạng” (kind of shoot from the
hip), hoàn toàn dựa vào sự tự phát, không có kế hoạch, không suy nghĩ trước
theo hướng xây dựng, làm những gì bạn thấy muốn làm, vào thời điểm mà bạn
cảm thấy muốn thực hiện. Do đó, có khía cạnh liều lĩnh của Nhân Mã.
Về mặt trời ở Song Tử, nó tùy thuộc vào phẩm chất của cá nhân lá số. Nếu phẩm
chất của một người chưa được nâng cao, thì đó được gọi là “sự hoán chuyển của
mối quan hệ”, và “tôi phục vụ bản thân tôi”, và chúng tôi thấy điều đó đang xảy
ra. Nếu dấu hiệu mặt trời hoạt động đúng đắn và không có sự “ranh ma” của
Song Tử, thì “Tôi phụng sự huynh đệ của tôi”. Thế nhưng, trước đây Donald
Trump thực sự chỉ trích Vương quốc Anh vì ông sử dụng năng lượng của Song
Tử một cách sai lầm, và đôi khi có một kiểu “hèn nhát” (cowardice) cố hữu liên
quan đến Song Tử. Do đó, chúng ta không thể nói rằng câu “Tôi phụng sự huynh
đệ của tôi” của mặt trời Song Tử áp dụng cho Donald Trump, và lại càng không
thể nói “Tôi phụng sự Đấng Duy Nhất”.
Với Cung Mọc Leo, chủ lá số có thể là một tấm gương thực sự cho những người
khác. Tuy nhiên, khi xem xét các điểm quan trọng trên lá số như Điểm Mọc hay
Thiên Đỉnh, hai độ rưỡi ở mỗi bên của điểm đó cần phải xem xét, và có một sự
chồng lấp ảnh hưởng ở đây. Với Cung Mọc của Donald Trump, vùng năm độ ở
đây là sự pha trộn giữa Sư Tử và Xử Nữ, người đó có thể tỏa sáng như một tấm
gương và có một quyền lực sâu sắc bên trong, không chỉ nhận ra rằng Tôi Hiện
Hữu (I Am), mà còn là “I Am That”, Tôi Là Cái Đó, và ánh sáng của linh hồn có
thể chiếu xuyên qua hai anh em trong cung Song Tử, hoặc hai anh chị em, tùy
theo cách nhìn của bạn. Nhưng với Dấu Hiệu Mọc Sư Tử, nó không nhất thiết
phải là dấu hiệu của năng lượng linh hồn. Tất cả phụ thuộc vào trình độ tiến hóa,
như tôi đã chỉ ra hoặc cố gắng chỉ ra. Tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump
đang trong quá trình làm việc với cánh hoa thứ năm của Hoa sen Chân ngã, đi
từ sự ích kỷ và vị ngã cùng tột cho đến khi, thông qua một sự “Sa ngã hay thất
bại” lớn lao, thức tỉnh với những khả năng của khát vọng tinh thần, và cuối
cùng, về sau, rất lâu về sau, là lần điểm đạo thứ nhất.

Cho nên, “Phàm ngã” và “Điểm ẩn tàng” (Lower Self and Hidden Point) hoàn
toàn khả dĩ đối với Donald Trump. Thế nhưng, điều cũng có thể xảy ra với Cung
mọc Leo là ý tưởng về một cái tôi cao siêu hơn (Thượng Ngã), và là một người thực
sự có lương tâm, sẽ tham khảo ý kiến của Cực Cao Hơn của cặp đối lập này, là
Thượng Ngã hay Chân ngã, “Điểm Tiết Lộ ra” (Revealing Point). Tôi đoán điểm
này thuộc về Tinh thần, và đó là điểm thuộc về bản sắc cá nhân. Và lần nữa, một
cách lý tưởng, nhưng không phải luôn luôn, và tất nhiên tùy thuộc vào trình độ
tiến hóa, Cái Tôi Duy Nhất (One Self) sẽ là mục tiêu, bởi vì Leo có rất nhiều
“Oneness” (Tính Duy Nhất) trong đó. Đó là Ý Chí Hoàn Thành (Will to
fulfillment). Trong số các dấu hiệu cung 1, Leo có tính chất cung 2 nhiều nhất,
bởi vì nó là cung thứ hai trong ba cung Bạch Dương, Leo và Ma Kết. Tất cả đều là
cung 1, nhưng theo thứ tự Leo đứng thứ hai. Và nó cũng là dấu hiệu hành hoả
thứ hai. Do đó, nó có tiềm năng cho khả năng nhìn thấy Tính Duy Nhất, và khi
đó bạn từ bỏ quan điểm ích kỷ của mình, và bạn được tìm thấy ở khắp mọi nơi
trong Đấng Duy Nhất (Oneness).
Do đó, có nhiều cách khác nhau để giải thích tam giác này, cách nó hoạt động.
Tôi sẽ không thảo luận quá nhiều về toàn bộ lá số này, nhưng rõ ràng, Mặt Trời
và Nút Bắc (La Hầu) ở rất gần nhau, việc sử dụng thẩm quyền có tầm quan trọng.
Và điều đặc biệt là sự hiện diện của sao Thiên Vương rất gần với Mặt Trời trong
Song Tử sẽ chia cắt các cực đối lập ra, thay vì mang chúng lại với nhau. Và cũng
có rất nhiều sự “quanh co, láu lỉnh” đi kèm với cung Song Tử.

Sao Thổ và sao Kim ở gần nhau là dấu hiệu cho thấy nhiều sự khó khăn trong các
mối quan hệ với phụ nữ. Sao Thổ và Sao Kim có thể là một dấu hiệu của điểm
đạo, nhưng trong trường hợp này thì không.
Chúng ta cũng phải xem xét đến các chủ tinh ngoại môn và nội môn của Song
Tử. Chủ tinh ngoại môn của Song Tử là Sao Thủy và Chủ tinh nội môn là Sao Kim.
Sao Thủy nằm trong dấu hiệu của Cự Giải, dấu hiệu rõ ràng của “chủ nghĩa gia
đình”. Toàn bộ việc sở hữu bất động sản, quỹ Tín Thác, chỉ trong gia đình của
chính mình, thực sự là kết quả của sao Thủy và các hành tinh trong Cự Giải.

Bây giờ, thêm vào vấn đề này, nếu bạn nhìn xuống phía dưới, bạn sẽ thấy sao Hải
Vương gần vuông góc với sao Thủy, dẫn đến xu hướng xuyên tạc, và chúng ta
gọi đó là sự nói dối. Không chỉ Song Tử có liên quan đến kiểu xuyên tạc đó, mà
chủ tinh của nó vuông góc với sao Hải Vương có thể là kẻ lừa dối. Do đó, sự trung
thực của Nhân Mã không phát huy tác dụng, mà sự đặt chuyện, mơ mộng của
Nhân Mã mới phát huy tác dụng. Do đó, có một sự trình bày sai lệch.
.

Nhưng rắc rối thực sự dẫn đến sự tự cao tự đại và chủ nghĩa ích kỷ sâu sắc là sao
Hỏa ở Leo, ngay điểm mọc, gần vuông góc với Thiên đỉnh (trong khoảng hai độ).
Sao Hỏa là bức tường ngăn cách vĩ đại, chia cắt mọi thứ và nhìn cuộc sống theo
những mặt đối lập. Có bạn bè, có kẻ thù, và ý tưởng là chiến thắng kẻ thù của
bạn. Bạn không kết bạn với họ, mà bạn vượt qua họ, bạn kích động chiến tranh
và xung đột. Đó là Mars và Leo.
Ngay cả nếu Cung Mọc là Xử Nữ thì cũng liên quan nhiều đến sự phân biệt chủng
tộc, bởi vì như chúng ta biết, Xử Nữ, trước khi trở thành tâm thức Christ, có thể
cực kỳ phân biệt đối xử về những gì nó sẽ chấp nhận. Có rất nhiều điểm trong
hình dáng và cách sử dụng miệng của Tổng thống Donald Trump hướng về Cung
Mọc Xử Nữ. Vì vậy, đó thực sự là một sự chồng lấp của 2 dấu hiệu Leo và Xử Nữ.
Nhưng lý do mà đất nước bị chia cắt vào thời điểm này liên quan đến sao Hỏa
trên điểm mọc, phân chia và chinh phục, ít nhất đó là thái độ được lựa chọn. Vì
vậy, nó không có nghĩa là hòa bình mà là chiến tranh. Và tối qua, khi được hỏi là
“Ông sẽ từ bỏ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng không (White supremacy) ?”, và
tuyên bố được Donald Trump đưa ra là ông sẽ không làm điều đó, ông sẽ không
từ bỏ nó vì rất nhiều người ủng hộ ông, những người thuộc type sao Hỏa, tin vào
quyền lực tối cao của người da trắng.
Tôi đã đọc ở châu Âu các nhóm Tân Quốc xã hiện đang nổi lên với sức mạnh. Và
chúng ta biết Hắc đạo đứng đằng sau tất cả những điều này, cố gắng lặp lại
những gì đã không thành công trong Chiến Tranh Thế Giới thứ hai. Vì vậy, ông
đã nói với nhóm người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng của mình, đặc biệt
là những người được gọi là những chàng trai kiêu hãnh, “Hãy đứng lại và đứng

yên”, có nghĩa là cơ hội bạo lực của bạn sẽ đến, và đây là truyền thống La Mã cũ
được chỉ ra bởi Mars và Leo trên điểm mọc.
Và một phần của Xử Nữ cũng ở đây. Hãy xem nó nói gì.
6. Virgo

The germinating energy.

The creative force.

The Christ activity.

The Mother.

The Protector.

The Light.

Keynote: Virgo hides the light which irradiates the world in Aquarius.

Vâng, với Xử Nữ là Năng Lượng Nảy Mầm, là Người Mẹ, và tôi không nghĩ chúng
ta có thể có một ý tưởng hoàn chỉnh ở đây. Chắc chắn đó không phải là Người
Bảo Vệ, và nó cũng không phải là Đấng Christ. Chúng ta có thể nói rằng đó là sự
bảo vệ, mang tính phân biệt đối xử, những nhóm mà ông cho là xứng đáng là
người Mỹ, những người giàu có, không phải da đen, không da nâu, chỉ da trắng.
Đó là sự phân biệt đối xử đối với nam giới da trắng.
Còn với phụ nữ, với sao Hỏa trên điểm mọc và trong phạm vi Xử Nữ, ông chiến
đấu với họ, như được chỉ ra bởi sự đồng vị giữa sao Thổ và sao Kim.
Đây có thể là một lá số tuyệt vời, tùy thuộc vào phẩm chất của chủ lá số. Ông có
thể tự phát, hài hước và yêu tự do. Ông có thể mang các cực đối lập lại với nhau.
Ông có thể trở thành một tấm gương sáng và bắt đầu thực sự trau dồi tâm thức
Christ. Nhưng đó không phải là những gì chúng ta có. Những gì chúng ta có là
kiểm soát của hình tướng. Chiêm tinh học là một chuyện, nhưng tất cả diễn ra
như thế nào phụ thuộc vào hình tướng, nó sẽ phụ thuộc vào điều kiện mà chúng
ta tìm thấy, và tôi tin rằng khá nhiều cuộc sống ích kỷ sẽ nằm sau sự kiểm soát
của hình tướng.
Có thể nói nhiều điều về lá số chiêm tinh này, nhưng nguy hiểm nhất là sao Hoả
ở điểm Mọc, còn Song Tử thì dối trá, lừa lọc. Nó thích thú với các quan điểm trái
ngược nhau cùng lúc. Từ quan điểm này, nó tìm cách đánh lừa người kia, và từ
quan điểm khác, nó tìm cách đánh lừa bản gốc. Đó là sự chia rẽ chứ không phải
là sự đến với nhau. Cũng còn rất nhiều điều liên quan đến tiền bạc và tài sản,
nhưng đó không phải là điều tôi muốn bàn đến. Vì vậy, tam giác là Song Tử,
Nhân Mã và Sư Tử - Xử Nữ. Nhân Mã và Song Tử cùng nhau có thể chỉ người đệ
tử. Bạn có thể tham khảo trang 50 của Chiêm Tinh Học Nội Môn, ở đó Song Tử
và Nhân Mã mô tả người đệ tử, người chí nguyện được mô tả phần nào bởi Cự
Giải - Ma Kết, ít nhất là theo cách nhìn cụ thể này như Chân sư Tây Tạng đã chỉ
ra cho chúng ta, và Great Bear có nhiều cung 1 hơn. Aries - Libra là điểm đạo đồ.
Nhưng Song Tử, Nhân mã và Mercury khi được sử dụng đúng cách có thể là một
sự kết hợp tuyệt vời. Bất kỳ sự kết hợp nào với điều kiện thích hợp của hình tướng
đều có thể được sử dụng, nhưng trong trường hợp này [của Donald Trump] thì
không.

Tôi sẽ không phân tích xem ai sẽ thắng cuộc bầu cử này. Tôi không chắc rằng có
nhà chiêm tinh nào đó có thể nói với bạn điều đó ngay bây giờ, nhưng từ phân
tích lá số tiến trình chúng ta có thể nói rằng có rất nhiều sự đối nghịch với những
hành tinh trong Cự Giải đến từ Sao Thổ và từ Sao Diêm Vương. Sao Mộc cũng thế,
và điều đó mang lại một số cơ hội và sự nổi tiếng. Điều này chúng ta đã thấy. Và
mặt trăng tiến trình cũng nằm trong Xử Nữ. Ông có mặt trời và mặt trăng tiến
trình đều ở Xử Nữ. Vì vậy, toàn bộ ý tưởng tách biệt người tốt khỏi người xấu,
người ủng hộ khỏi người không ủng hộ, thái độ phân biệt đối xử tiêu cực là cách
yếu tố này thể hiện.

BÌNH GIẢNG VỀ LÁ SỐ CHIÊM TINH
CỦA HAI ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG MỸ - P2

2. Taurus

Selfish desire.

Aspiration.

Illumined living.

The Light of Earth.

The Light of Love.

The Light of Life.

Keynote: Taurus rushes blindly until Sagittarius directs.

8. Scorpio

Unity of selfishness

Conflict with duality.

Higher unity.

The Monster.

The Fighter.

The Disciple.

Keynote: Scorpio stages the release of Leo.

9. Sagittarius

Self-centredness.

One-pointedness.

The Director of men.

Experimental approach.

Directed approach.

The controller of the Gate

Keynote: Sagittarius, the disciple becomes the Saviour in Pisces.

Đây là lá số của ứng cử viên thách thức, Phó Tổng Thống Joe Biden. Joe Biden có
tam giác bao gồm Mặt trăng ở Kim Ngưu, ở vị trí Vượng của nó, thể hiện sự kiên
định, và ở một mức độ nào đó, cứng đầu, chống lại sự thay đổi, nhưng cơ bản là
ổn định. Mặt Trời ở Hổ Cáp, một vị trí rất ý nghĩa, trong nhà 12, ẩn chứa rất
nhiều đau khổ. Cung mọc của ông là Nhân Mã.
Mặt trăng ở Kim Ngưu, một vị trí hành thổ, và đối với người chưa tiến hoá, nó
nói lên “ham muốn ích kỷ”. Tuy nhiên, Mặt trăng cũng Vượng ở Scorpio, và rất
nhiều cộng sự của bà Alice Bailey như Foster Bailey, William Miller, Eugene
Cosgrove ... đều có Mặt trăng ở Kim Ngưu, và trong trường hợp của họ, tôi cho
rằng nó có khuynh hướng về sự giác ngộ, vì họ là các đệ tử.
Toàn bộ cuộc đời của ông là một cuộc đời Hổ Cáp, hoàn toàn với những mất mát
đặc trưng của Hổ Cáp. Đó là dấu hiệu của chết chóc và bi kịch. Ông mất vợ và một
đứa con thơ trong một tai nạn xe hơi 1, và sau này là một người con trai mà ông
rất thân thiết cũng đã chết2. Ông biết thế nào là mát mất.
Những điều này có thể dẫn đến cay đắng hoặc nó có thể dẫn đến sự tái sinh
(regeneration). Và tôi nhận thấy một điểm đặc biệt này, Joe Biden có Sao Kim ở
điểm mọc, rất gần với vị trí của sao Hoả trong lá số của Donald Trump (cũng ở
điểm mọc). Không chỉ có vậy, sao Kim và Mặt trời đồng vị (độ lệch 1°), có nghĩa

Vào ngày 18 tháng 12 năm 1972, vài tuần sau cuộc bầu cử, vợ của Biden là Neilia và con gái
một tuổi Naomi của họ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô khi đang đi mua sắm Giáng sinh
ở Hockessin, Delaware.
2
Ngày 30 tháng 5 năm 2015, con trai của Biden là Beau Biden qua đời ở tuổi 46 sau khi chiến đấu
với căn bệnh ung thư não trong vài năm. Trong một tuyên bố, văn phòng của Phó Tổng thống
cho biết, "Toàn bộ gia đình Biden đang đau buồn không thể nói thành lời." Bản chất và mức độ
nghiêm trọng của căn bệnh trước đây chưa được tiết lộ cho công chúng, và Biden đã âm thầm
giảm bớt lịch trình công khai để dành nhiều thời gian hơn với Beau. Trước khi qua đời, Beau đã
được nhiều người xem là người dẫn đầu cho cuộc đề cử của Đảng Dân chủ năm 2016 cho chức
thống đốc của Delaware
1

là linh hồn của ông đang hoạt động, Thái dương Thiên Thần đã có ảnh hưởng,
bóng tối của Hổ Cáp đã được thắp sáng bởi ánh sáng của linh hồn, bởi sự chiếu
rọi của Thái dương Thiên Thần. Đương nhiên, điều này tuỳ thuộc vào trình độ
tiến hoá của cá nhân lá số. Nhưng với ông, điều này là có thể. Do đó, trong tất cả
những đau khổ và mất mát đó, với sao Kim, một hành tinh thiêng liêng, và Mặt
trời che giấu một hành tinh không thiêng liêng, có sự cứu chuộc và một số lợi ích
tinh thần mang tính chất chủ thể nội tâm và vô hình, và với điều này, tất nhiên
người ta có thể cảm nhận được . Tôi nghĩ, đó là yếu tố của lòng từ bi.
Với Cung Mọc Nhân Mã, chủ tinh sao Mộc trở thành một hành tinh quan trọng,
và vị trí của nó là ở Cự Giải. Ở đây, tôi nghĩ từ hạnh phúc là điểm nổi bật, và nó
có nghĩa là quan tâm, chăm sóc đến mọi người như thể họ là trong gia đình, có
thể đối xử với họ như thể họ là người thân của mình.
Tôi không muốn đi sâu vào toàn bộ lá số ở đây, nhưng một điểm khác cũng đáng
quan tâm, Trái đất là chủ tinh nội môn của Nhân Mã, ở Kim Ngưu, cùng với sao
Thiên Vương, đối đỉnh với Mặt trời. Nó hàm ý một cuộc cách mạng tiềm ẩn hơn,
một sự biến đổi thực sự ở con người này, thoạt tiên xuất hiện với Mặt trăng đó ở
Kim Ngưu vốn bướng bỉnh, chống lại thay đổi và không dễ dàng thay đổi.
Những từ khoá với Cung Mọc Nhân Mã (từ bảng của Chân sư DK là) Người Chỉ
Đạo của Con Người (Director of Men), Sự Nhất Tâm, Kiên Định, Một Cách Tiếp
Cận Có Định Hướng.
Với Mặt trời Hổ Cáp, đó là chiến binh, người chiến đấu, xung đột với tính hai
mặt, và ông nói, đây là trận chiến cho Linh Hồn nước Mỹ, và sâu thẳm trong tâm
ông tin tưởng vào điều đó. Ở ông, Tôi không nhìn thấy một kẻ cơ hội. Tôi nhìn
thấy ông như một người đang trong độ chín mùi của quá trình rèn luyện nhờ
trải qua đau khổ, và đã đến lúc xuất hiện ra.
Nhưng tất cả không phải đều là màu hồng. Bạn có thể rất khó để thay đổi với
Mặt trăng ở Kim Ngưu. Bạn có thể mưu mẹo, lên kế hoạch, và có thể lừa dối với
Mặt trời ở Hổ Cáp. Bạn cũng có thể sử dụng sức hút tự nhiên của mình để thu hút
mọi người vì sự hài lòng của riêng bạn, chứ không phải vì họ. Với Nhân Mã, luôn
có yếu tố “nhảy vọt trước khi nhìn”. Đó là sự liều lĩnh. Và tất cả điều đó sẽ xuất
hiện nơi một người mà những tính chất tiêu cực đó cộng hưởng, tìm được lối ra.
Nhưng chúng ta nhận ra rằng đau khổ đã làm công việc của nó với ông.
Điều này không có nghĩa là sự hoàn hảo theo bất kỳ cách nào, nhưng đồng thời
nó có nghĩa là một số tật xấu của thuỷ quái Hydra đã được vượt qua, vượt qua
nhờ đau khổ và sự khiêm tốn. Nhưng sự khiêm tốn lại chính là vấn đề với năng
lượng Sư Tử. Ở Leo trong biểu đồ trước, không có sự khiêm tốn. Có một sự biến
dạng, chủ nghĩa vị ngã và ích kỷ chiếm vị trí trung tâm của sân khấu. Nhưng
trong trường hợp của ông, đau khổ đã hoàn thành công việc của nó. Linh hồn

đang lên tiếng và có một cuộc chiến cho linh hồn của quốc gia Song Tử đó—Hoa
Kỳ, với Song Tử cai quản phàm ngã, mà tổng thống Donald Trump đại diện. Vì
vậy, sự giác ngộ và sự kiên định của Kim Ngưu.
Với ông, Mặt trăng che giấu hành tinh nào? Mặt trăng luôn che giấu một hành
tinh khác. Suy đoán của tôi là Joe Biden là có mối quan hệ tự nhiên với Vulcan,
nhưng thực sự Mặt trăng che giấu sao Hải Vương, hành tinh mang tính chất
nhạy cảm sâu sắc với người khác, rất nhiều đau khổ đang diễn ra ở đó, và trong
trường hợp của ông, tôi nghĩ Mặt trăng che giấu sao Hải Vương.
Khi nói đến dấu hiệu Mặt trời, chúng ta hãy xem sao Hỏa là chủ tinh của Hổ Cáp
ở đâu. Chúa ơi, sao Hỏa cũng ở trong Hổ Cáp! Phẩm chất của Hổ Cáp sẽ trở nên
rất mạnh. Sao Diêm Vương ở trong cung Sư Tử, vì vậy, cả hai dấu hiệu đó phải
được chú ý, cả Sư Tử và Hổ Cáp. Nhưng với Mars và Scorpio, đó thực sự là chiến
binh, nhưng chiến binh đàng hoàng.
Một điểm thật thú vị là các hành tinh cao nhất trong lá số của ông là Chiron và
Neptune. Chiron cách Thiên đỉnh khoảng 19 độ, Sao Hải Vương cách Thiên đỉnh
khoảng 18 độ về phía đối nghịch. Do đó, có thể xem Thiên đỉnh là điểm giữa
(midpoint) của Chiron, nhà chữa lành và Neptune, bác ái. Do vậy, khi ông nói,
“Hãy đến với nhau. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó” là thể hiện của Chiron và
Neptune, một câu nói rất “cung 2”. Nó hoàn toàn khác với sự chia rẽ và chinh
phục.
Các bạn cũng lưu rằng Chiron rất gần Nút Bắc (La Hầu), có nghĩa là đây là những
gì ông bắt buộc phải làm, vì North Node, “Long Thủ”, là nơi bạn đồng hóa cái
mới. Và điều thực sự hấp dẫn là Chiron cũng là người Thầy, vị Huấn Sư vĩ đại, và
Chiron ở 29° của Leo, đúng trên vị trí Ascendant của tổng thống Trump, với độ
lệch tối đa một hoặc hai độ. Vì vậy, đây chính là người sẽ dạy một bài học với tư
cách là giáo viên, và người học sẽ là người có cung mọc Leo 29 độ.
Vậy tam giác của ông thể hiện ra như thế nào? Ông có bướng bỉnh tuân theo các
nguyên tắc của mình không (Mặt trăng trong Kim Ngưu)? Vâng, Ông ấy biết một
ít về tâm lý học, và cơ bản được sinh ra trong decade Cự Giải của dấu hiệu Hổ
Cáp, nghĩa là ông nhìn mọi người như một gia đình rộng lớn hơn, và chúng ta có
thể nói, “Hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này”. Đó là một thái độ nội tại sâu sắc,
trái ngược lại sự liều lĩnh trong lá số Donald Trump. Ở đây, chúng ta có mục tiêu
là sự thật và cân bằng với mọi người càng nhiều càng tốt.
Đó là tam giác chính yếu trong lá số chiêm tinh mà bạn cần lưu ý. Tất nhiên ,có
những tam giác khác ở đây, nhưng bạn luôn có thể tin tưởng vào Mặt trăng, Mặt
trời, và Cung Mọc như một tam giác phải được xem xét cẩn thận để tìm hiểu xem
người chủ lá số hướng về. Với lá số của Joe Biden, đó là con đường hướng tới sự
thật. Ở lá số kia (Donald Trump), chúng ta dường như có một loại chủ nghĩa vị

kỷ dối trá (duplicitous egotism), phải được bảo vệ bằng mọi giá. Chúng ta có thể
nói đó là một “cái tôi giả tạo” (fake self). Một phần của cái tôi là thật, và một cái
tôi được tạo thành hoặc cái tôi khác [phàm ngã] xuất hiện dưới dấu hiệu Song
Tử.
Vâng, đó là những nét cơ bản về hai lá số. Tôi không khảo sát toàn bộ lá số, nhưng
tôi đang cố gắng chỉ ra tam giác và một vài đặc điểm của nó. Tôi muốn chỉ nói
thêm rằng, Xử Nữ, nếu được sử dụng theo nghĩa tiêu cực, rất phân biệt đối xử,
theo nghĩa tách biệt người này với người kia, người này tốt, người kia xấu, người
này được mong muốn, người này không được mong muốn. “Tại sao những người
ở Na Uy không đến và di cư đến Hoa Kỳ?”3. Vâng, bởi vì họ là người Bắc Âu và họ
giàu có. Đó là phân biệt đối xử với người da màu và phân biệt đối xử với phụ nữ.
Trong lá số chiêm tinh của Biden, chúng ta thấy điều ngược lại. Tâm lý của ông
có nhiều nữ tính, chấp nhận và bao gồm, cũng nhiều như “sự loại bỏ” (exclusive)
trong lá số của Donald Trump. Sao Mộc trong cung Cự Giải này khiến Joe Biden
rất bao dung và bao gồm, và đặc biệt là các vấn đề phụ nữ trở nên rất mạnh mẽ,
và tôi nghĩ, nếu ông thắng cử, anh ấy sẽ thực sự trở thành Tổng thống cho mọi
người và sẽ duy trì sự cân bằng nhất định mà không có thể có trong trường hợp
kia [Donald Trump].
Tại sao tôi lại nói về Hoa Kỳ nhiều như vậy? Tôi là người Mỹ, và bởi vì cuộc bầu
cử này có thể rất quan trọng đối với việc nền dân chủ hay sự chuyên quyền sẽ
chiến thắng, như Chân sư DK đã nói, cuộc chiến cho dân chủ sẽ diễn ra ở Hoa Kỳ,
và những lời của Ngài có tính chất tiên tri. Bây giờ, nhiều người nói, nếu bốn năm
nữa như thế này, và chúng ta chắc chắn đánh mất nền dân chủ của mình.
Đây là lá số tiến trình của Joe Biden, một số điều rất hứa hẹn ở đây. Ông cao tuổi
nhưng ông ấy có sức mạnh của mục đích chứ không chỉ sức mạnh của phàm ngã
phía sau ông. Mặt trăng tiến trình của ông ở Song Ngư, chính xác đồng vị với sao
Kim, vì vậy một lần nữa ông đang giải quyết các vấn đề của Thái dương Thiên
Thần, đối cực cao cặp đối cực. Linh hồn thực sự đang tỏa sáng, và điều thú vị là
Sao Hải Vương, hành tinh của lòng bác ái, ở ngay đỉnh nhà thứ tư vào thời điểm
này, và đây thường được cho là đất nước của bạn, nhà của bạn.

Trump mong muốn có nhiều Na Uy hơn đến Hoa Kỳ thay vì các quốc gia châu Phi: “Tại sao
chúng tôi muốn tất cả những người từ châu Phi đến đây? Họ là những quốc gia đáng sợ ... Chúng
ta nên có nhiều người hơn đến từ Na Uy. "
3

Trên lá số của Biden, chúng ta thấy một cấu hình T-square bao gồm Mặt trời /
Sao Kim, Chiron và Sao Thiên Vương. Chiron ở nhánh ngắn của chữ T, và Chiron
rất quan trọng trong lá số Nhân Mã. Do đó, húng ta có thể nói rằng ông thực sự
có khả năng cung cấp tư tưởng cần thiết để mang lại một tầm nhìn lớn hơn và
một mức độ chữa lành nào đó. Ông có thể thực hiện một sự chuyển hoá liên quan
đến Thái dương Thiên Thần, liên quan đến nguyên mẫu là Sao Thiên Vương, và
tất cả tập trung ngay vào Chiron [đỉnh của chữ T] rất quan trọng này, trong nhà
9, nhà của triết học hoặc nhà của quan điểm cao siêu, và đó là điều ông phải làm,
vì nó là North Node. Vì vậy, khi ông nói về việc tập hợp mọi người lại với nhau
để thảo luận và chữa lành, và tất cả những điều như thế, ông có ý đó, và tôi nghĩ
ông có khả năng làm được điều đó. Như Chân sư DK đã nói, rất nhiều đau khổ
đang chờ sẵn với Hoa Kỳ, và tôi nghĩ, chúng ta đang bước vào điều đó.
T- Square bao gồm trục nút, trục nghiệp quả trong đó, cộng với sao Thiên vương
đối diện với sao Kim và Mặt trời, và đó là một phần của tai nạn đã giết chết vợ và
con của ông. Sao Hỏa trong Hổ Cáp và sao Diêm Vương vuông góc với nhau, vì
vậy, cái chết đã xảy ra.
Đó là một lá số của sự chuyển hoá, và nếu có ai đó đã học được nhiều điều thông
qua đau khổ, thì đó chính là con người này. Và tôi nghĩ, chúng tôi đang nói về
với một người trong phạm vi điểm đạo dự bị [điểm đạo 1 và 2]. Với Donald
Trump, ông vẫn còn đang hướng đến đó. Ông chưa trải qua đủ đau khổ và tòa
tháp của ông chưa bị sụp đổ, sự thất bại và sụp đổ một ngày nào đó có thể khiến
ông trở thành người chí nguyện.

Chúng ta có hai lá số tử vi khá chính xác cho hai người này, và thậm chí cách Joe
Biden nói lắp cũng là Cung Mọc Nhân Mã. Bạn thấy đó, có những yếu tố chiêm
tinh mà bạn không thể né tránh được, nhưng tôi sẽ nói với bạn rằng tôi thực sự
phấn khởi khi nhìn thấy mặt trời và sao Kim đồng vị ở góc độ cuối cùng của Hổ
Cáp, vì nó có nghĩa là Ánh sáng ở nơi tối tăm, và một số người nói , được rồi,
chúng ta sẽ ở một nơi rất tăm tối vào tháng 11. Họ có xu hướng nhìn theo cách
đó, và có thể nó sẽ như vậy.
Tôi muốn nói thêm một điều. Chúng ta biết rằng cung 4 là cung của sự thống
khổ và đau đớn. Vì vậy, có thể không gì đáng ngạc nhiên khi thấy trong lá số của
Biden có ba dấu hiệu truyền dẫn cung 4, tất cả chúng đều có một điểm quan
trọng. Kim Ngưu có Mặt Trăng, Hổ Cáp, nguồn cung cấp chính của cung 4, có Sao
Hỏa, Sao Thủy, Mặt Trời, Sao Kim. Đó là ánh sáng Hổ Cáp. Dấu hiệu cuối cùng
truyền dẫn cung 4 là Nhân Mã và đó là cung mọc. Vì vậy, ít nhất về mặt chiêm
tinh, Joe Biden có cung 4 của sự đấu tranh nội tâm, đặc biệt là khi nó liên quan
đến Hổ Cáp. Trên toàn bộ biểu đồ, mọi thành phần của tam giác cung 4 đều có
một hành tinh quan trọng hoặc điểm Mọc trong đó, và nó có nghĩa là trận chiến
đang diễn ra, xung đột với sự tính hai mặt, giữa cao và thấp, và sự hòa giải của
hai đối cực bằng cách sử dụng cung 4.
Bạn hãy nhìn vào tiểu hành tinh mẹ (mother asteroid) ở dưới cùng của lá số, nó
gần như xuất hiện chính xác với đỉnh nhà 4. Nó liên quan với ngôi nhà, gia đình,
quốc gia, và đây là tiểu hành tinh mẹ, chăm sóc, trông nom, bảo vệ ở dấu hiệu
Song Ngư. Một lần nữa, đây là con người thực sự quan tâm đến đất nước của
mình. Điều này quá rõ ràng. Ông và vợ đã trả khoảng 300 000 đô la tiền thuế, và
đó là một hành động thực sự của lòng yêu nước, dù đó cũng là tuân theo luật
pháp. Nhưng người đứng đầu chính phủ chỉ trả 750 đô la, và có lẽ chỉ làm vậy vì
mục đích bề ngoài, và đó không phải là lòng yêu nước gì cả. Và theo ông ta, đó là
thông minh. Do đó, có sự khác biệt lớn trong bản chất tình thương, và Joe Biden
đi trước trong bản chất tình yêu.
Cá nhân còn lại thì khoa trương, đạo đức giả, và đầy tính vị kỷ. Nhưng chủ nghĩa
gia đình mới nổi bật nhất. Gần đây có thông tin rằng Donald Trump muốn con
gái mình tranh cử chức Phó Tổng Thống, và đó không chỉ là một câu chuyện vì
không ai dám viết một câu chuyện như thế trừ phi có sự thật trong đó. Có một
sự mù quáng ở đó, và những ai đi theo con đường tả đạo của sự ích kỷ phải rất
cẩn thận, vì như Chân sư DK nói, các Chúa tể của Chủ nghĩa duy vật đang đi thật
xa đến vùng đất xa xôi, vì họ là những người mù, và đó là tình huống mà chúng
ta gặp phải.

Chúng ta có thể xem xét từng hành tinh một theo cách như thế, nhưng một
trong những người bạn của tôi, một nhà chiêm tinh thực sự giỏi, anh ấy đã sống
ở Berkeley, tôi không rõ lắm, 50 năm hay gì đó, nói, Donald Trump có một lá số
thực sự may mắn, và tôi đã để ý xem xét điều đó. Sao Mộc tam hợp với Mặt trời,
Nút Bắc và sao Thiên Vương, và điều đó nói lên sự may mắn, và chúng ta đã thấy
biết bao nhiêu chuyện xảy đến những người khác lại không xảy đến cho ông,
nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là tôi hi vọng nó sẽ không quá may mắn vì
Hoa Kỳ là một dự án của Thánh đoàn, và nó không thể, và không được bị hư hoại
bởi những người đại diện cho phía bên kia, và thậm chí không biết đến nó. Sự
khác biệt trong quá trình tiến hóa là điều rất rõ ràng. Không ai biết được ai đã
có nhiều kiếp sống hơn ai, nhưng về phương diện đường tiến hoá mà họ nhắm
đến có một sự tương phản rõ ràng. Bạn có thể thấy khá rõ sự hung hăng
(aggression), bạn có thể thấy sự giàu có, bạn có thể thấy sự lừa dối (deception).
Bạn có thể thấy những rắc rối mà ông ta gặp phải với phụ nữ. Và về cơ bản, bạn
có thể thấy chủ nghĩa vị kỷ (egoism), bạn có thể thấy tất cả điều đó, và nó rất
hữu ích để biết.
Ngoài ra, hãy nhìn vào biểu đồ ngày 3 tháng 11 và khoảng thời gian sau đó, nó
sẽ rất hữu ích. Nếu Biden thắng cử, anh ấy sẽ có một khoảng thời gian dài khó
khăn vì tất cả các góc hợp vuông với các hành tinh trong cung Scorpio của ông.
Vì vậy, đó sẽ là một thử thách lớn, nhưng đó sẽ là những thử thách về của Con
Đường Đệ Tử. Cá nhân còn lại đang được kiểm tra để liệu xem ông có thể trở
thành ngay cả một người chí nguyện hay không, và vẫn còn một chặng đường dài
nữa mới đạt được khả năng đó.
Cảm ơn các bạn đã ở tham dự buổi webinar, và đã có một chút thay đổi trong
chương trình của chúng ta, nhưng tôi nghĩ nó có thể rất phù hợp với những gì
chúng ta đã trải qua về cơ bản hiện tại. Tôi không biết có bao nhiêu bạn đang đọc
các phản hồi về điều này. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều bình luận kinh hãi với
những gì đã diễn ra, và họ coi đó là một nỗi xấu hổ lớn cho nhân loại, cho Hoa
Kỳ, và tôi nghĩ là như vậy. Một nhóm khác xem đó là màn tranh luận tốt nhất
mà Tổng Thống đã từng thể hiện. Do đó, rõ ràng là chúng ta có những vấn đề liên
quan đến nhận thức. Nhưng bằng cách nào đó, nghiệp quả của tất cả những điều
này đang xảy ra, và chúng ta có thể hi vọng rằng những ai gần với Thánh đoàn
hơn sẽ chiếm ưu thế. Trận chiến này trong phàm ngã của Hoa Kỳ vẫn chưa kết
thúc, và tôi nghĩ trận chiến còn tiếp tục gần 100 năm nữa. Có vẻ đó là một thời
gian dài, nhưng cuối cùng, vào năm 2117 về mặt kỹ thuật, theo Chân sư Tây
Tạng, Thời đại ảo Bình sẽ bắt đầu khi điểm phân đỉnh đi vào độ 30 của Bảo Bình.
Cung sáu sẽ tạm thời rút lui, dấu hiệu Song Ngư sẽ được biến mắt trong một thời

gian dài, và khi đó chúng ta sẽ bắt đầu thấy nền văn minh Bảo Bình có thể sẽ như
thế nào.

