THỂ XÁC KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGUYÊN KHÍ (PRINCIPLE)
Xin Thầy giải thích câu nói “thể xác không phải là một nguyên khí” (the body is
not a principle).
Vâng, thể xác không phải là một nguyên khí. Nó đã được rèn luyện và bồi đắp trong
thái dương hệ trước đây, và không còn là trọng tâm của Hành Tinh Thượng đế và
Thái dương Thượng đế trong thái dương hệ-hướng linh hồn này. Do đó, những gì đã
được tập trung nhiều vào trong quá khứ và đã được đưa đến tình trạng hoàn chỉnh,
không còn nhận được sự chú ý của Đấng tối cao nữa, mà trở thành một cơ chế tự
động. Và nếu chúng ta tập trung vào những lĩnh vực mà các Đấng Thông Tuệ cao
hơn đang tập trung vào, cơ thể vật lí sẽ tự chăm sóc bản thân nó một cách khôn
ngoan. Do đó, đó là vấn đề của sự tập trung của Đấng Vĩ Đại.
Có lẽ vì tôi có bốn hành tinh trong Kim Ngưu, do đó tôi thực sự hiểu toàn bộ vấn đề
của Kim Ngưu và nó liên quan đến thể chất như thế nào. Nhưng cũng nên nhớ rằng
ánh sáng của Chân thần liên quan trực tiếp đến Kim Ngưu, và nó là Mẹ của Ánh
sáng, và nếu chúng ta tiêu diệt hình tướng và mang lại ánh sáng, Kim Ngưu sẽ tham
gia vào đây vì đó là Biển Ánh sáng và sự chiếu sáng vĩ đại.
Nếu bạn đi đến trang 259 và các trang tiếp theo của quyển A Treatise On Cosmic
Fire, bạn sẽ thấy tất cả các cách khác nhau mà Chân sư DK xem xét các nguyên khí
của chúng ta. Tất cả tuỳ thuộc quan điểm mà chúng ta đang sử dụng, vào thực thể
có liên quan. Thực thể càng cao, nguyên khí càng vĩ đại, điểm tập trung mà thực
thể đó tập trung vào càng lớn. Do đó, hãy nhìn vào cơ thể của bạn, nó hoạt động tự
động đúng cách. Vào thời Lemuria, điều này đã được nâng cao hơn nữa thông qua
một quá trình điểm đạo trong đó việc vận dụng các năng lượng vật chất một cách
có ý thức, và bây giờ nó chỉ là một bộ máy tự động. Công việc của chúng ta là tập
trung nhiều hơn vào thể dĩ thái và để thể dĩ thái chăm sóc hoạt động của thể xác.
Đó là những gì tôi có thể nói vào lúc này.
Và tôi phải nói thêm điều này, và bạn hãy nghĩ về nó. Hành Tinh Thượng đế của
chúng ta, theo một cách nào đó, không tập trung vào 18 cõi phụ thấp của thái
dương hệ. Đó là cơ thể vật chất dày đặc của Ngài và nó đã được đưa đến một tình
trạng nhất định mà Ngài không còn cần phải tập trung vào đó nữa, mà tập trung
vào cái gì đó thực sự là một nguyên khí. Và liên quan đến Thái dương Thượng đế
của chúng ta, ngay cả cõi giới linh hồn (cõi Thượng Trí) cũng không được coi là một

nguyên khí, 21 cõi phụ bên dưới cấu thành cơ thể vật chất dày đặc của Ngài, của
Thái dương Thượng đế. Và nếu chúng ta có thể tiếp tục đến với những Đấng Cao Cả
ngày càng vĩ đại hơn, chúng ta sẽ thấy rằng toàn bộ cõi vật lí vũ trụ, từ quan điểm
của Đấng Cao cả đó, không phải là một nguyên khí. Vậy điều gì xảy ra? Nó liên quan
đến trọng tâm của một Thực Thể cụ thể.

