TRẢ LỜI CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG VỀ HITLER
Ghi chú: Trong các webinar của mình, Thầy Hiệu trưởng thường trả lời các câu hỏi
của các học viên, và những câu trả lời đó thật sự hữu ích với học viên chúng ta. Tôi
sẽ lần lượt trích dịch những câu trả lời nào mà tôi thấy thiết thực và hữu ích nhất.
Bài đầu tiên sẽ là câu trả lời về Hitler. Các bài sau sẽ là các câu trả lời về Forces và
Energies, về mantram Lead us, về Dweller on The Threshold… Tôi sẽ trích dịch
từng câu trả lời một để các bạn dễ đọc và dễ “thẩm thấu hơn”
.
Trong một webinar về ảo cảm (Webinar số 151) một học viên đã hỏi Thầy Hiệu
trưởng về Hitler, và câu hỏi là Hitler ở vào giai đoạn tiến hoá nào trước khi chệch
vào con đường tả đạo. Sau đây là tóm tắt câu trả lời của Thầy Hiệu trưởng.
Hitler có lẽ ở xung quanh lần điểm đạo thứ hai trước khi chệch bước vào con đường
tả đạo. Về Hitler, không có quá nhiều vở kịch xung quanh y, nhưng nếu bạn muốn
có một thể loại đọc kinh dị, bạn có thể đọc quyển sách tựa đề The Spear of Destiny1,
và quyển sách này liên quan đến huyền thoại mà nhà soạn nhạc Wagner đã dựa
vào để tạo ra một số vở opera nhất định, và trong trường hợp này là vở opera
Parsifal, vở opera thực sự mang màu sắc Thiên chúa giáo của ông.
[Ghi chú của người dịch. Nhân vật chính trong vở opera là Klingsor, một nhà tà
thuật độc ác. Y thề sẽ tiêu diệt các Hiệp sĩ của Hội Bàn Tròn (Knights of the Grail)
vì đã từ chối y khi y muốn tham gia cùng với họ, do các Hiệp sĩ biết lối sống tội lỗi
và trác táng của y. Klingsor sống trong lâu đài đối diện ngọn núi tại Monsalvat, nơi
các Hiệp sĩ trú ngụ, và y đã lập nên một khu vườn ma thuật, và trong ngôi vườn đó,
y huấn luyện các cô gái xinh đẹp (Flower Maidens) bằng sức mạnh ma thuật của y

để quyến rũ các Hiệp sĩ Hội Bàn Tròn.
Hiệp sĩ quan trọng nhất là Amfortas đến lâu đài của Klingsor với ý định tiêu diệt
Klingsor, mang theo Thánh giáo, ngọn giáo đã đâm vào hông của đức Jesus. Nhưng
Amfortas đã bị Kundry, cô gái do Klingsor sai khiến, quyến rũ. Và trong khi Kundry

1

Tác phẩm của Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny: The Occult Power Behind the Spear. Sách

kể về ngọn giáo theo truyền thuyết đã đâm vào mạn sườn của đức Jesus. Theo sách, cây giáo được
tẩm bùa chú, và được sở hữu bởi Herod, truyền đến Hitler, và những người sở hữu nó có thể thống
trị những người khác.

quyến rũ Amfortas, Klingsor đã lấy cắp ngọn giáo và dùng nó để đâm Amfortas,
tạo một vết thương khủng khiếp cho Amfortas mà sẽ không bao giờ lành.
Sau đó, Klingsor nhìn thấy Parsifal, một hiệp sĩ khác, đến, và biết rằng thanh niên
này sẽ là người chữa lành cho Amfortas. Y triệu tập Kundry và ra lệnh cho cô giúp

y trong việc ngăn chặn Parsifal phá vỡ kế hoạch của y, quyến rũ Parsifal để trở
thành nô lệ cho Klingsor mãi mãi. Nhưng Kundry không thành công trong nỗ lực
quyến rũ Parsifal, và khi Klingsor tiến lên với ngọn giáo và ném vào Parsifal. Nhưng
trước sự kinh hoàng của Klingsor, ngọn giáo bay lơ lửng trên không phía trên
Parsifal, và Parsifal đã nắm giữ được ngọn giáo, làm một dấu hiệu của Thánh giá
tại đó. Khi đó Klingsor và lâu đài của y biến mất]

Vì vậy, trong phong cách nhạc kịch opera, bạn sẽ thấy Klingsor cầm giáo và hát lên
những điều nhất định về mình, về cách y sẽ kéo tất cả các Hiệp sĩ xuống, và theo
tác giả Trevor Ravenscroft, Klingsor được cho là Hitler. Và ngay cả với tên Trevor
Ravenscroft ta cũng thấy có âm hưởng của cung 7.
The Spear of Destiny là một cuốn sách hay. Nó đã được viết rất lâu, khá kinh dị,
nhưng nó mang lại cho bạn một cách tiếp cận lịch sử đằng sau những gì có thể là
một tiền kiếp của Hitler. Hitler là một điểm đạo đồ bậc thấp, và ông ta đã chệch
hướng. Hitler có cung mọc Libra, và với Libra, bạn có thể đưa ra một lựa chọn giữa
con đường Tả Đạo hay Con đường Chánh Đạo. Có thể ngay cả Chân sư DK cũng
không chắc Hitler sẽ chọn gì, mặc dù y đã từng có một sự nghiệp vô cùng tồi tệ
trong nhiều tiền kiếp do ích kỷ. Nhưng cuối cùng, y đã chọn con đường Tả Đạo dưới
cung mọc Libra.
Tôi cũng suy nghĩ nhiều về biểu tượng Sabian trong lá số của Hitler. Hai nhà chiêm
tinh học rất thông minh, Trove Mark Jones và Dane Rudyard, cho rằng các biểu
tượng Sabian thực sự có giá trị, và chúng là kho báu cổ của người Chaldean. Trong
lá số chiêm tinh của Hitler, Uranus nằm ở 19°29 của Libra, và biểu tượng Sabian
của góc độ đó là “a Jewish rabbi”—một giáo sĩ Do Thái—biểu tượng cho ý thức phân
biệt chủng tộc, minh hoạ cho vai trò của Hitler và nỗi ám ảnh của y. Và, theo Chân
sư DK, Hitler có lẽ là một nhân vật nổi bật trong những nhân vật đã xuất hiện ở
Atlantis, dẫn đầu phe tả đạo trong trận chiến Kurukshetra. Vâng, đó là một tác
phẩm và một vở nhạc kịch hấp dẫn …

