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Giới thiệu tâm lý học nội môn
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2. Bảy cung và tâm lý con người

3. Các rối loạn tâm lý
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Giới thiệu tâm lý học nội môn

▪ Hạn chế của tâm lý học truyền thống cũng như mọi khía cạnh

khác của xã hội là việc thiếu nhận thức về linh hồn/tinh thần

hay chiều kích tâm linh của con người cũng như thiếu tri thức

về các quy luật vũ trụ tác động đến sự phát triển tinh thần.

▪ Toàn bộ hiểu biết về tâm lý học sẽ hoàn toàn thay đổi khi linh 

hồn được tích hợp vào một cách đúng đắn. Tâm lý học sẽ đóng

vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của tâm thức

thời đại mới.

▪ Làn sóng mới của tương lai sẽ là nghiên cứu về tâm lý học siêu 

hình hay tâm lý học tâm linh, tâm lý học linh hồn, tâm lý học nội

môn (spiritual psychology, soul psychology, transpersonal 

psychology…).
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Các tiền đề cơ bản của tâm lý học tinh thần

▪ Con người như tiểu vũ trụ là một phần của đại vũ trụ. 

▪ Trong đại vũ trụ (macrocosm) cũng như trong tiểu vũ trụ

(microcosm), Bảy Cung là các nguyên mẫu vũ trụ tạo

thành nền tảng cho sự phát triển của linh hồn.

▪ Con người là một tam nguyên (trinity): thân thể - linh hồn –

tinh thần. Ba phần này của bản thể được trải nghiệm tuần tự

trong chu kỳ sự sống dài trên Trái Đất và phải được hợp

nhất trên hành trình của linh hồn qua sự mở rộng tâm thức. 

▪ Hành trình linh hồn này có những giai đoạn nhất định mà

mỗi người sẽ đi qua trong nhiều kiếp luân hồi tái sinh. 
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Đọc thêm - Hành trình của linh hồn – Các giai đoạn trên đường đạo tại:  
https://www.minhtrietmoi.org/WPress/cac-giai-doan-cua-duong-dao/

Tâm lý học tinh thần

nghiên cứu con đường

dẫn tới tự nhận thức, 

tự tri và tự thực

chứng (Bát Chánh

Đạo, Raja Yoga, Minh 

Triết Thiêng Liêng...). 



Các tiền đề cơ bản của tâm lý học tinh thần

▪ Nhị nguyên linh hồn – phàm ngã gợi nên sự chia rẽ

trong tâm thức mà cần phải được hợp nhất. Đây là

nguyên nhân của tất cả những vấn đề tâm lý và gần như

đa số những vấn đề thể chất của con người.

▪ Con người có các vận cụ (các thể), và giữa các thể cũng

có sự chia rẽ mà y phải hợp nhất qua quá trình tích hợp. 
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▪ Tất cả các bệnh tật, vấn đề và mâu thuẫn là những khủng hoảng của linh

hồn bởi vì Trái Đất là trường học nơi linh hồn tự tỉnh thức về chính

mình qua trải nghiệm cuộc sống.

▪ Các vấn đề tâm lý được xem xét dưới góc độ Năng Lượng. Nhiệm vụ là cân

bằng và hài hòa các năng lượng của chúng ta, mà sau đó nó sẽ hài hòa tất

cả các mối quan hệ bên ngoài.



Tâm lý học nội môn

▪ Tâm lý học nội môn nghiên cứu các khoa học tinh thần:

➢ Cấu tạo con người và hành trình linh hồn: Sự mất cân bằng trong thể

dĩ thái và các luân xa xuất hiện ở các giai đoạn khác nhau trên con 

đường tiến hóa gây ra sự mất cân bằng trong tâm lý và cơ thể. 

➢ Bảy Cung: hiểu được bản chất con người và nguyên nhân nội tại của

những phản ứng khác biệt.

➢ Chiêm Tinh Học Nội Môn: bản thiết kế gốc của tâm lý một người và

mục đích của linh hồn. 

Với kiến thức tâm lý học truyền thống, cộng thêm tri thức nội môn, việc

chẩn đoán các rối loạn tâm lý sẽ chính xác hơn.
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Mục tiêu của tâm lý học nội môn

1. Kết nối linh hồn và phàm ngã của chủ thể

▪ Minh Triết Thiêng Liêng về tái sinh, nghiệp quả, luân hồi…

▪ Con đường tu dưỡng nội tâm dẫn đến đời sống khỏe mạnh và hạnh

phúc. Thiền nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, tinh thần.

▪ Sự thuần khiết, vẻ đẹp và sức mạnh của bản thể nội tại trong mỗi

người.
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Mục tiêu của tâm lý học nội môn

2. Nâng cao khả năng đứng trong bản thể tinh thần

▪ Tái định hình lại đời sống. Vẻ đẹp và sự thiêng liêng của linh hồn và

định mệnh tinh thần tuyệt vời phía trước. 

▪ Chúng ta ở đây để học tập, vì thế thất bại là bình thường và là một

phần tự nhiên của quá trình trưởng thành trong tinh thần (thu đạt

thêm nhiều minh triết). 

▪ Giải thích nội môn về xung đột và nỗi đau nội tâm. Đồng nhất với

phàm ngã dẫn đến những cảm giác yếu ớt và tự ti. Khi sự đồng hóa

được tách rời khỏi phàm ngã và tái chỉnh hợp với linh hồn, với vẻ

đẹp, tình thương, từ bi và minh triết thì không còn khổ đau. Chính

linh hồn đã khởi xướng quá trình khủng hoảng vì nó tìm cách tích

hợp. 12



Mục tiêu của tâm lý học nội môn

2. Nâng cao khả năng đứng trong bản thể tinh thần

▪ An trú trong hiện tại (vd. quan sát hơi thở) và định hướng đến

tương lai. Khuyến khích chủ thể gặp vấn đề tâm lý nuôi dưỡng một

quan điểm sống rộng mở hơn và/hoặc tham gia một nhóm chia sẻ

cùng lý tưởng.

▪ Nhấn mạnh rằng sức mạnh chữa lành nằm trong nội tại. Chúng ta 

là linh hồn với tất cả quyền năng tinh thần và sức sáng tạo. 

▪ Khuyến khích các hoạt động thể chất với nỗ lực sáng tạo tích cực và

hoàn thành từng nhiệm vụ một trước khi bắt đầu cái khác. Điều này

giúp khôi phục lại cân bằng.
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Mục tiêu của tâm lý học nội môn

2. Nâng cao khả năng đứng trong bản thể tinh thần

▪ Khủng hoảng là cơ hội để trưởng thành và tiến bộ. 

➢Đặc biệt trong các giai đoạn độ tuổi 28 – 30, 42 – 45 và 57 – 59 (Thổ

Tinh/Lord of Karma/Thần Nghiệp Quả quá cảnh), khi chúng ta đi qua 

những trải nghiệm nghiệp quả, phải đối diện với những hậu quả từ

các quyết định của mình. 

➢Nếu chúng ta trốn tránh những trách nhiệm quan trọng của đời sống

hoặc đã sống chưa trung thực hay ảo tưởng, chúng ta sẽ phải chịu

trách nhiệm cho điều đó. 

➢Linh hồn sử dụng những giai đoạn này như là cơ hội để đưa cuộc

sống trở lại đúng hướng.
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Mục tiêu của tâm lý học nội môn

3. Giúp mọi người tìm ra lĩnh vực phụng sự của linh hồn

▪ Khám phá điều người ta thực sự muốn làm là gì (nghề nghiệp hay dự án 

hữu ích).

▪ Với những người tiến hóa về tinh thần, xác định cung linh hồn và nghề 

nghiệp liên quan mà chủ thể được thu hút mạnh mẽ về nó.

---
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Chúng ta không cần phải là một chuyên gia tâm

lý để đưa ra lời khuyên hay hỗ trợ tinh thần, chỉ

đơn giản hồi đáp như một người bạn tốt với

người gặp vấn đề hay người tìm kiếm sự hướng

dẫn.



7 Cung – Chìa khóa nội môn để hiểu tâm lý con người

▪ Hãy là chính mình! - Ta thực sự là ai? 

▪ Niềm vui và trách nhiệm tinh thần lớn nhất của chúng ta là trở về với

con người thật của chính mình, nghĩa là thể hiện đầy đủ nguyên 

mẫu/bản sắc tinh thần của chúng ta. Định mệnh của chúng ta là biểu

hiện như một Chân Ngã, và sau này còn là CHÂN THẦN. Nhiệm vụ của

tâm lý học nội môn là giúp chúng ta tự thực chứng điều này.

▪ Khoa học Bảy Cung cung cấp một cái nhìn sâu sắc để hiểu về bản chất

con người, nâng cao nhận thức về bản thân và người khác và giúp ta 

biết cách tích hợp phàm ngã.
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Tầm quan trọng của 7 cung trong tâm lý học

“Tôi đã đưa ra nhiều thông tin về chủ đề này, và đã cố gắng để cho thấy

tầm quan trọng của giáo lý này từ góc độ tâm lý học, bởi vì tâm lý học

mới đang hình thành. Nếu giáo huấn huyền bí sau rốt được trình bày cho

công chúng, nó sẽ được đưa ra theo các đường lối tâm lý học, vì giáo lý

nội môn theo ý nghĩa đầy đủ và sâu sắc nhất của nó có liên quan đến

khía cạnh tâm thức của con người và Thượng Đế.” (Alice Bailey, Cung

và Điểm Đạo, trang 251-252)
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18(Hình ảnh: Tài liệu MF Great Quest)
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(Hình ảnh: Tài liệu MF Great Quest)
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“Một Sự Sống tìm cách mở rộng, như phần khởi đầu của Thiên Cơ.

Ban đầu Sự Sống đó biểu đạt trong tam nguyên như là Sự Sống, Phẩm

Tính và Vẻ Ngoài (Hình Tướng) – hay Chân Thần, Linh Hồn, và Phàm

Ngã; Ý Chí, Bác Ái và Thông Tuệ.

Bảy cung là biến phân đầu tiên của tam nguyên thiêng liêng này. Từ ba

cung chính, bốn cung phụ khai mở làm hiển lộ bản chất thất phân của

thiên tính.

Nhưng bảy phát tỏa này đến từ một nguồn xoáy lực trung tâm, và vì thế

chúng là bảy phương diện của một toàn thể và do đó liên quan với nhau.”

(Sarah McKechnie, 

www.lucistrust.org/arcane_school/talks_and_articles/the_science_the_seven_rays)
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“Mỗi một cung trong bảy cung vĩ đại có một hình thức giảng giải chân lý cho
nhân loại, như là cách đóng góp độc đáo của nó, nhưng chỉ trong sự tổng
hợp của chúng, ta mới hiểu được bản chất của Đấng Duy Nhất, của Thượng
Đế.” (Alice Bailey)

…Các năng lượng phát tỏa từ “trái tim mặt trời” (hiểu về mặt nội môn) quét
qua khắp các hành tinh trong bảy dòng chảy vĩ đại và tuôn đổ vào linh hồn
con người, tạo ra cái mà chúng ta gọi là nhận thức. Bảy dạng năng lượng
này tạo ra bảy dạng linh hồn hay bảy cung. Những biến thể khác biệt này
giống như màu sắc đi qua lăng kính khi chiếu vào ánh sáng mặt trời.”

(Sarah McKechnie, 

www.lucistrust.org/arcane_school/talks_and_articles/the_science_the_seven_rays)
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Ba Cung Trạng Thái Chính

1. Chúa Tể Quyền Lực hay Ý Chí: là Đấng cai trị sự sống và cái
chết, kiến tạo và hủy diệt. Một quyền năng vô biên, cứng rắn, mãnh
lực nảy mầm mạnh mẽ, để gieo giống cho cuộc sống mới. Chuyển
động xô thẳng về phía trước trong không gian.

2. Chúa Tể Bác Ái-Minh triết: Ngài quan hệ chặt chẽ với tim của
Thượng Đế, hiện thân của tình yêu thuần khiết. Cung mạnh nhất
trong bảy cung, là cung Thái Dương Thượng Đế của chúng ta. Ý
muốn của Thượng Đế tự biểu lộ qua Cung hai, nhuốm màu và điều
khiển mọi tâm thức trong mọi hình tướng của mọi giới trong thiên
nhiên.

3. Chúa Tể Thông Tuệ Linh Hoạt: Hoạt động của Ngài được liên
kết chặt chẽ hơn với vật chất. Năng lượng trí tuệ không giới hạn,
không bị kiềm chế; phong phú, dễ thích ứng, và nhân lên một cách
nhanh chóng. Sự thông tuệ nguyên thủy được tìm thấy nơi mọi chất
liệu – trong phàm ngã. Các cung thứ cấp là những biểu lộ của cung
thứ ba này.

1
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4
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6
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Bốn Cung Thuộc Tính Thứ Cấp

4. Chúa Tể của Hài Hòa, Thẩm Mỹ và Nghệ Thuật: Ngài tạo ra vẻ
đẹp, kết hợp các âm thanh, màu sắc và lời nhạc để thể hiện ý định
của Thượng Đế trên trái đất.

5. Chúa Tể của Tri Thức Cụ Thể và Khoa Học: Ngài liên lạc chặt
chẽ với thể trí của Thượng Đế. Sự khai mở tâm thức nơi con người
là do ảnh hưởng của cung này. Ảnh hưởng của Ngài đang gia tăng
quyền lực.

6. Chúa Tể của Sùng Tín và Lý Tưởng: mãnh lực cung này, cùng
với cung hai, là một biểu lộ chân thật và sống động bản chất thiêng
liêng. Ảnh hưởng của vị Chúa thứ sáu đang suy yếu.

7. Chúa Tể của Trật Tự Nghi Lễ hay Huyền Thuật: cung này bây
giờ đang bắt đầu nắm quyền khi chúng ta tiến vào Thời Đại Mới –
Thời Đại Bảo Bình.

1
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4
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Phẩm tính của 7 Cung

Cung 1. Ý chí, biểu đạt mục đích thiêng liêng.

Cung 2. Bác ái, biểu đạt phẩm tính thiêng liêng.

Cung 3. Trí tuệ, phản chiếu của Trực giác.

Cung 4. Hài hòa qua xung đột.

Cung 5. Kiến thức hay khoa học, dẫn tới sự phát tỏa.

Cung 6. Lý tưởng, thiết lập hình mẫu thiêng liêng.

Cung 7. Nghi thức hay tổ chức, biểu hiện hóa Thiêng Liêng.

(Alice Bailey, Tâm lý học nội môn II, trang 101 )



25
(Tài liệu MF Great Quest)
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▪ Nhóm Tinh Thần - Cung cứng 1, 7 cung cấp

sức mạnh và ý chí, tinh thần lãnh đạo với tầm

nhìn tổng hợp. Cung 1 hoạt động ở quy mô lớn

hơn Cung 7.

▪ Nhóm Linh Hồn - Cung mềm 2, 4, 6 cảm thụ, 

nuôi dưỡng, liên quan đến sự phát triển và biểu

đạt các phẩm tính linh hồn, sự tự tri, các mối

quan hệ, sức khỏe và giáo dục, tình thương và

minh triết. 

▪ Nhóm Trí Tuệ - Cung cứng 3, 5 truyền tải trí

tuệ của Thượng Đế, nâng cao khả năng tư duy và

lý trí của chúng ta.

Nhóm các cung
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Các Cung và Thái Dương Hệ

▪ Có bảy thái dương hệ tiến triển mà phàm ngã nhập thế sẽ tiến hóa

thông qua đó. 

➢ Các phàm ngã trên Trái Đất đang tiến hóa thông qua thái dương hệ

thứ hai, hoạt động dưới cung hai. 

➢ Thái dương hệ đầu tiên đã hoạt động dưới cung ba. 

➢ Thái dương hệ tiếp theo sẽ hoạt động dưới cung một.
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Các Cung và Thái Dương Hệ

Còn có bảy

thái dương hệ

trong khu vực

thiên hà này

mà Trái Đất

và thái dương

hệ của chúng

ta là một phần

trong đó…

Structure of the universe as portrayed by the New Revelation 
[Albert Hoffmann. STRUCTURE OF THE UNIVERSE. 2020.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02458481/document]
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7 Cung và 7 Cõi giới

(Hình ảnh: Duane Carpenter, light-weaver.com)
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Âm Nhạc Cung 1
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Âm Nhạc Cung 2
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Âm Nhạc Cung 3
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Âm Nhạc Cung 4
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Âm Nhạc Cung 5
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Âm Nhạc Cung 6
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Âm Nhạc Cung 7
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“Dùng ánh sáng màu. Những loại ánh sáng này được chiếu vào cơ thể
của người đệ tử, tạo tiến trình thải bỏ tạp chất và đồng thời kích thích
các nguyên tử. Việc này chỉ có thể được thực hiện khi có thêm kiến thức
về các Cung. Khi đã biết được cung của một người thì có thể kích thích y
bằng cách dùng màu sắc của chính y, dùng màu bổ túc của y để thu nạp
những chất mới, và dùng màu tương khắc để thải bỏ những chất bất hảo.

Sự kích thích bằng âm nhạc. Một số âm thanh có thể làm tan rã và đổ
vỡ. Một số âm thanh khác lại kích thích và thu hút. Khi biết được âm khóa
của cuộc sống hành giả, biết được âm thanh mà y ứng đáp, thì có thể
dùng âm thanh để tinh luyện. Hiện nay, tất cả những gì người phụng sự
có thể làm là chú tâm vào những điều chính yếu nói trên và tìm cách tiếp
xúc với những rung động thanh cao.”

(Alice Bailey, Thư về Tham Thiền Huyền Môn, Thư X – Thanh luyện các thể, trang 336)

Bảy cung và ứng dụng với màu sắc và âm thanh
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Cung Luân xa Tuyến nội tiết Cơ quan Hành tinh

1 Vương miện Tuyến Tùng Não Vulcan Pluto

2 Tim TuyếnỨc Tim Jupiter Sun

3 Cổ họng Tuyến Giáp Thanh quản, phổi Saturn Earth

4 Gốc T. Thượng Thận Cột sống Mercury Moon

5 Ajna Tuyến Yên Mắt, tai, mũi Venus

6 Tùng thái dương Tuyến Tụy Dạ dày, gan, mật Mars Neptune

7 Xương cùng Tuyến Sinh dục Cơ quan sinh sản Uranus

7 Cung và các luân xa, hành tinh tương ứng

(Source: http://www.mermaid-uk.net/Esotericrayschakras.htm)
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Giới Cung Biểu đạt

Khoáng vật
7. Tổ chức lễ nghi
1. Ý chí - Quyền lực

Phóng xạ
Nguồn năng lượng (quặng mỏ)

Thực vật
2. Bác ái – Minh Triết
4. Vẻ đẹp – Hài hòa
6. Dâng hiến lý tưởng

Từ tính thu hút
Màu sắc hài hòa
Tăng trưởng hướng về Ánh Sáng

Động vật
3. Khả năng thích ứng
6. Dâng hiến

Bản năng
Tính thuần phục (domesticity)

Nhân loại
4. Hài hòa qua xung đột
5. Tri thức cụ thể

Trải nghiệm, trưởng thành
Trí tuệ

Linh Hồn
5. Tri thức cụ thể
2. Bác ái – Minh Triết

Nhân cách (Personality)
Trực giác

Sinh mệnh
hành tinh

6. Dâng hiến đến ý tưởng
3. Thông tuệ linh hoạt

Thiên Cơ (The Plan)
Công việc sáng tạo

Sinh mệnh
Thái Dương

1. Ý chí – Quyền lực
7. Huyền thuật – Nghi lễ

Thiên Trí (Universal Mind), Ý chí
Nghi lễ tổng hợp

(Patrick Westfall tổng hợp từ Tâm lý học nội môn I, Alice Bailey)
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Cung Đá quý

Cung 1 Kim cương

Cung 2 Sapphire – Lam ngọc

Cung 3 Emerald – Ngọc lục bảo

Cung 4 Jasper – Ngọc bích đỏ

Cung 5 Topaz – Hoàng ngọc

Cung 6 Ruby – Hồng ngọc

Cung 7 Amethyst – Thạch anh tím

(Phillip Lindsay, Walter Pullen)
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Cung Biểu đạt hoàn thành Ảnh hưởng chính đến

Cung 1. Ý chí
Linh hồn cung 1

Ở căn chủng thứ 7
Hoàn thành Thiên Cơ

Giống dân phụ thứ 1 và thứ 7

Cung 2. Bác ái-Minh Triết
Linh hồn cung 2

Ở căn chủng thứ 6
Trực giác hoàn hảo

Giống dân phụ thứ 2 và thứ 6

Cung 3. Thông tuệ
Linh hồn cung 3

Ở căn chủng thứ 5
Aryan-Trí tuệ hoàn hảo

Giống dân phụ thứ 3 và thứ 5

Cung 4. Hài hòa
Linh hồn cung 4

Ở căn chủng thứ 4
Atlantean-Cảm xúc hoàn thiện

Giống dân phụ thứ 4 và thứ 6

Cung 5. Tri thức
Linh hồn cung 5

Ở căn chủng thứ 3
Lemurian-Thể xác hoàn thiện

Giống dân phụ thứ 5 và thứ 3

Cung 6. Dâng hiến
Linh hồn cung 6

Ở căn chủng thứ 2 Giống dân phụ thứ 6 và thứ 2

Cung 7. Nghi lễ
Linh hồn cung 7

Ở căn chủng thứ 1 Giống dân phụ thứ 7 và thứ 1

(Patrick Westfall tổng hợp từ Tâm lý học nội môn I, Alice Bailey)
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▪ Cung 1 không trong chu kỳ biểu hiện.

▪ Cung 2 đi vào biểu hiện từ năm 1575.

▪ Cung 3 đi vào biểu hiện từ năm 1425.

▪ Cung 4 từ từ đi vào biểu hiện sau năm 2025.

▪ Cung 5 đi vào biểu hiện từ năm 1775.

▪ Cung 6 đang nhanh chóng ra khỏi biểu hiện. 

Nó bắt đầu ra khỏi từ năm 1625.

▪ Cung 7 đi vào biểu hiện từ năm 1675.

Cung trong chu kỳ biểu hiện

(Tâm lý học nội môn I, Alice Bailey)
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Quốc gia Cung phàm ngã Cung Linh Hồn

Ấn Độ 4 1

Trung Quốc 3 1

Đức 1 4

Pháp 3 5

Anh Quốc 1 2

Ý 4 6

Hoa Kỳ 6 2

Nga 6 7

Úc 5 4

Tây Ban Nha 7 6

Brazil 2 4

(Alice Bailey, Tâm lý học nội môn I, trang 382)

Cung của một số quốc gia lớn
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Các cung đang ảnh hưởng đến nhân loại

1. Cung của thái dương hệ

2. Cung của Đức Hành Tinh Thượng Đế Trái Đất.

3. Cung của chính giới nhân loại.

4. Cung đặc thù của chủng tộc

5. Các cung chi phối bất kỳ chu kỳ cụ thể nào.

6. Cung của quốc gia

[* Cung của Chân Thần]

7. Cung của Linh Hồn hay Chân Ngã.

8. Cung của phàm ngã.

9. Các cung chi phối:

a. Thể trí

b. Thể cảm dục

c. Thể xác.

(Tâm lý học nội môn I, Alice Bailey, trang 430)
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▪ Cung 2 là cung chủ yếu của thái dương 

hệ chúng ta. Vì vậy bất cứ cung nào mà

chúng ta có thể ở trên đó, chúng đều là

cung phụ của Cung bác ái-minh triết. 

➢ Sự biểu lộ của BÁC ÁI và MINH TRIẾT 

là mục tiêu của vạn vật trên Trái Đất

– bất kể chúng ta đang ở trên cung nào, 

chúng ta cũng phải thể hiện tính chất

đó.

Các cung đang ảnh hưởng đến nhân loại
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▪ Cung chân thần không thay đổi qua các kiếp sống và
chỉ thuộc một trong 3 cung trạng thái chính. 

▪ Linh hồn của chúng ta có thể ở trên bất kỳ cung nào. Nhưng nếu bạn
đang trên Thánh Đạo, cung linh hồn của bạn sẽ là 1, 2 hoặc 3; hoặc
bạn sẽ đang chuyển sang một trong ba cung này từ các cung thuộc
tính 4, 5, 6, 7.

▪ Cung Phàm ngã có thể là bất kỳ cung nào và khác cung linh hồn. Cung 
này chỉ xuất hiện khi con người đã đạt được một trình độ tiến
hoá nhất định, thể trí đã phát triển và con người bắt đầu tư duy, thể
trí bắt đầu kiểm soát thể cảm xúc và thể xác. Con người không còn
hành động theo cảm xúc, dục vọng, đòi hỏi xác thân, mà bắt đầu trở
thành một phàm ngã tích hợp. Ba hạ thể đã gắn kết vào nhau thành
một thể thống nhất.

Các cung cá nhân



Các cung cá nhân

▪ Ở người chưa tiến hóa, các cung thể xác, thể tình cảm, thể trí chiếm ưu 

thế. Khi phàm ngã phát triển và tích hợp thì cung phàm ngã trở nên 

chiếm ưu thế và các cung của ba thể thấp trở thành cung phụ của nó.

▪ Khi người đó tiếp tục tiến hóa, y bắt đầu trở nên phân cực hơn trong 

linh hồn. Một trận chiến xảy ra giữa phàm ngã và linh hồn. Khi linh hồn

bắt đầu chiếm ưu thế và giành chiến thắng, người đệ tử bắt đầu đạt

được khả năng làm chủ phàm ngã, lúc này cung phàm ngã trở thành

cung phụ của cung linh hồn.

▪ Quá trình này tiếp tục cho đến sau cuộc điểm đạo thứ ba, cung chân 

thần bắt đầu tuôn đổ vào. Khi người đệ tử học hỏi để trở nên phân cực

trong chân thần, cung linh hồn trở thành cung phụ của cung chân thần.
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Cung Lĩnh vực ngành nghề

1 Chính trị gia, nhà huyền bí, lãnh đạo, người thám hiểm, nhà điều hành, 
nhà quản lý, nhà độc tài

2 Thầy giáo, nhà chữa lành, nhà hiền triết, người phụng sự, học giả, nhà
từ thiện, nhân văn, nhà văn, diễn giả, phát thanh, truyền hình

3 Triết gia, nhà tổ chức, nhà chiêm tinh, nhà kinh tế, sử gia, tài chính, 
thương mại, kinh doanh và kinh tế

4 Nghệ sĩ, nhà hòa giải, kiến trúc sư, nhà thơ, nhà tâm lý học, nhạc sĩ, 
nhà xã hội học

5 Nhà khoa học (bao gồm cả y học và tâm lý học), nhà nghiên cứu, nhà
giả kim, kỹ sư, nhà phân tích, nhà phát minh, kỹ thuật viên

6 Nhà truyền giáo, nhà thần bí, mục sư, tín đồ, nhà diễn thuyết (hùng
biện), nhà tư tưởng, triết gia

7 Người kiến tạo (xây dựng), quản lý hành chính, thiết kế, nhà cách
mạng, nhà huyền thuật, nhà huyền bí
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