
Bảy Cung & Tâm Lý Con Người



Giới thiệu tâm lý học nội môn

1. Tổng quan

2. Bảy cung và tâm lý con người

3. Các vấn đề tâm lý

2



Tài liệu tham khảo

3

❖Tài liệu Khóa Great Quest - trường Morya
Federation, từ lời giảng của Chân Sư DK 
qua các sách của Alice Bailey.

❖Trang minhtrietmoi.org
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Bảy Cung

Bảy Nguyên Mẫu Vũ Trụ
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“Bốn cung thứ yếu cuối cùng phải hoà nhập vào cung 3, và tất cả năm cung
sau đó cuối cùng phải nhập vào cung 2 và cung 1. Tất cả các cung này hay
các cách thức Hiện Tồn (Being) đều là những trạng thái hoặc các cung phụ
của Cung Bác Ái Vũ Trụ thứ hai và của Lửa.” (Cung và Điểm Đạo, 459-462)
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“Thượng Đế là Tình Thương
và Thượng Đế là Ngọn Lửa
thiêu rụi” có thể diễn đạt cách
khác: Chân thần vừa là Bác Ái
– Minh Triết (phương diện
thứ hai), vừa là Ý Chí- Quyền
Lực. “Lửa này được truyền
năng lượng bằng tình thương,
đã đốt sạch mọi tính chất của
phàm ngã, chỉ chừa lại một
công cụ được tinh luyện, được
nhuốm màu bằng cung linh
hồn và không cần đến sự hiện
hữu của một linh hồn thể nữa”

(Trích bình giảng của Thầy Michael Robbins, đoạn sách Cung và Điểm Đạo, trang 459-462)
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▪ Dù Chân Thần của một người thuộc một
trong Ba Cung Trạng Thái, nhưng trong 
Bản Chất nó chịu ảnh hưởng của Cung 1-
Ý Chí Quyền Lực.

▪ Dù cho Linh Hồn của một người có thể
chịu ảnh hưởng của một trong bảy cung
nhưng bản chất linh hồn luôn luôn “được
cai quản bởi phương diện Cung 2 - Bác
Ái Minh Triết của tất cả bảy cung”. 

(Trích bình giảng của Thầy Michael Robbins, 
đoạn sách Cung và Điểm Đạo, trang 459-462)
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Ba Định Luật Chính của Vũ Trụ

❖ Định Luật của Trạng Thái 1 – Định Luật Tổng Hợp

(the Law of Synthesis): chi phối hoạt động tinh thần, thúc đẩy

các Chân Thần đi vào biểu hiện, sau đó thu rút chúng, hòa trộn

và tổng hợp chúng lần nữa với nguồn cội tinh thần. Ở cấp độ cá

nhân, định luật này bắt đầu chi phối khi con người tiến vào Con 

Đường Điểm Đạo.

❖ Định Luật của Trạng Thái 2 – Định Luật Hấp Dẫn (the Law 

of Attraction). Chi phối hoạt động linh hồn, thanh luyện hình

tướng và làm tiến hóa tâm thức. Chi phối mọi dạng mối quan hệ

ở mọi cấp độ. Liên quan đến Định Luật của Tình Thương - định

luật của cõi cảm dục, làm tiến hóa ham muốn và tình thương

phàm ngã thành tình thương của linh hồn. Thánh Đoàn và các

Chân Sư vận dụng định luật này.



9

Ba Định Luật Chính của Vũ Trụ

❖ Định Luật của Trạng Thái 3 – Định Luật Tiết Kiệm (the Law of 

Economy): là định Luật Thích Ứng trong thời gian và không gian. Đây là

định luật chi phối vật chất. Hình tướng được vận dụng dưới định luật

này để làm cho nó thích hợp với các nhu cầu của linh hồn.
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❖ Khi thiết lập biểu đồ cung nên bắt đầu từ ngoài vào trong, 
từ thể xác tiến đến phàm ngã và linh hồn.
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Cung 1 – Ý Chí và Quyền Lực

▪ Cung một là năng lượng của ý chí, quyền lực và nghị lực. Nó được kết
nối với sinh lực sống, sự khởi đầu, lực đẩy. Nó phá vỡ cái cũ và dọn
đường cho cái mới. Những người thuộc cung này có một sức mạnh cá
nhân mạnh mẽ có thể được sử dụng cho điều thiện lành hay xấu ác.

▪ Những người cung một sẽ luôn luôn tiến lên phía trước trong bất kỳ
đường tuyến nào mà họ đang làm việc. Họ là những nhà lãnh đạo bẩm
sinh, người đứng đầu trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.
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Cung 1 – Ý Chí và Quyền Lực

❖ Điểm mạnh là sức mạnh, lòng can đảm, kiên định, trung thực, không

sợ hãi, năng lực lãnh đạo, khởi xướng, năng lực tổng hợp và tập trung

hóa, tính độc lập, tách rời.

❖ Quyền linh từ “Tôi khẳng định Sự Thật” (I assert the Fact)sẽ tăng

cường phẩm tính tích cực của sức mạnh cung 1.
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Cung 1 – Chuyển hóa tinh thần

▪ Tính xấu phải loại bỏ là sự tự cao, tham vọng, dã tâm, cứng rắn, kiêu

căng, mong muốn kiểm soát người khác, cứng đầu, và nóng tính.

❖ Chủ âm tích hợp “Bao gồm” (Inclusiveness) sẽ giúp cân bằng cung 1

và làm mềm dịu bớt tính cứng rắn của nó.

❖ Đức tính cần nuôi dưỡng là sự dịu dàng, khiêm tốn, thông cảm bao

dung, và kiên nhẫn.

❖ Chìa khóa chuyển hóa: Sức mạnh của tình thương (The Power of

Love)

❖ Phương châm sống: “Không phải ý muốn của con mà hãy để

Thiên Ý của Người được thực thi.” (Not my will but thy will be done).
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Cung 2 – Bác Ái và Minh Triết

▪ Cung hai thể hiện phẩm tính Thiêng Liêng của Tình Thương và mong
muốn tri thức thuần khiết, chân lý tuyệt đối. Những người cung này
đều rất yêu thương, chấp nhận, chu đáo, thân thiện và có trách nhiệm.

▪ Cung hai có tài xử trí khéo léo và tầm nhìn xa, có thiên hướng về giáo
dục và chữa lành.
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Cung 2 – Bác Ái và Minh Triết

❖ Điểm mạnh là sức mạnh chữa lành và cứu rỗi bằng tình thương, bình

tĩnh, thanh thản, kiên nhẫn, bao dung, thấu cảm, minh triết, trực giác.

❖ Quyền linh từ “Tôi nhìn thấy Ánh Sáng Vĩ Đại Nhất” (I see the

Greatest Light) sẽ tăng cường phẩm tính tích cực của sức mạnh cung

2.
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Cung 2 – Chuyển hóa tinh thần

▪ Tính xấu phải loại bỏ là quá dính mắc vào vật chất và các mối quan hệ;

hoặc lạnh lùng về trí tuệ, coi thường hạn chế trí tuệ ở người khác.

❖ Chủ âm tích hợp “Tập trung hóa” (Centralisation) sẽ giúp cân bằng

và củng cố sức mạnh cung 2.

❖ Đức tính cần nuôi dưỡng ở những người dạng Bác Ái là tính độc lập

và sức mạnh nội tâm (nội lực); ở những người dạng Minh Triết là tình

thương, lòng từ bi và tính vô kỷ, vị tha.

❖ Chìa khóa chuyển hóa: Tách rời và vô kỷ (Detachment and

Selflessness)

❖ Phương châm sống: “Tình thương là tâm thức nhóm” (Love is

group consciousness).
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Cung 3 – Hoạt động thông tuệ

▪ Đây là cung của nhà tư tưởng trừu tượng, triết gia, nhà siêu hình, người
mộng mơ lý tưởng và nhà lý thuyết. Trí tưởng tượng phong phú và xuất
sắc ở môn toán cao cấp. Có thể nhìn thấy mọi mặt của một câu hỏi một
cách rất rõ ràng.

▪ Kiên trì, có khả năng giữ một cái gì đó và không buông bỏ cho đến khi
hoàn thành. Cầu toàn. Những người “hoàn thành hiệu quả mọi việc”.
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Cung 3 – Hoạt động thông tuệ

❖ Điểm mạnh là thông tuệ, năng lực tập trung vào nghiên cứu triết học,

sáng tạo, tư duy trừu tượng, khả năng lên kế hoạch, lập chiến lược,

hiểu và giải thích các kiểu mẫu phức tạp, lý thuyết hóa, suy đoán, kỹ

năng giao tiếp, ngôn ngữ, kiên nhẫn, thận trọng. Kỹ năng kinh doanh và

điều hành. Giỏi về tài chính, tiền bạc. Nhà từ thiện.

❖ Quyền linh từ “Tôi chính là mục đích” (Purpose itself I am) sẽ tăng

cường phẩm tính tích cực của sức mạnh cung 3.
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Cung 3 – Chuyển hóa tinh thần

▪ Tính xấu phải loại bỏ là sự kiêu ngạo về trí tuệ, lạnh lùng, sự tách biệt,

không chính xác trong chi tiết, thiếu kỷ luật, đãng trí, cứng đầu, ích kỷ, và

hay chỉ trích.

❖ Chủ âm tích hợp “Tĩnh lặng” (Stillness) sẽ giúp cân bằng và làm tĩnh

lại cung 3.

❖ Đức tính cần nuôi dưỡng là sự thông cảm, khoan dung, thành thật

chính trực, chính xác, tập trung, tư duy cởi mở, tĩnh lặng, thấu cảm, bao

dung.

❖ Chìa khóa chuyển hóa: Hoạt động sáng tạo thuận theo Thiên Cơ

(Creative Activity in correspondence with the Divine Plan)

❖ Phương châm sống: “Lao động là tình yêu biểu hiện” (Work is love

made visible).
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Cung 4 – Hài Hòa qua Xung Đột

▪ Cung tranh đấu với các đặc tính tương phản, đối lập nhau, tinh thần chiến

binh, đau đớn, đa cảm. Khi cung này bị chi phối bởi bản ngã thấp - phàm

ngã, thì sự xung đột và sự tàn phá sẽ nảy sinh. Khi cung này được chi phối

bởi bản thể cao hơn hay linh hồn, sự hòa hợp xảy ra.

▪ Cung của nghệ thuật và vẻ đẹp, hài hòa. Nhiều màu sắc và cảm xúc, kịch

tính cho đến khi có thể đạt được sự quân bình trí tuệ, và cân bằng.
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❖ Điểm mạnh là sự trưởng thành về tâm linh và tâm lý qua các khủng

hoảng và đấu tranh, tinh thần chiến binh, nghĩa khí chống lại bất công,

sức mạnh hòa giải, trực giác, óc tưởng tượng, khiếu thẩm mỹ, khả năng

ứng tác, sáng tạo, thiên hướng nghệ thuật, âm nhạc hay giải trí.

❖ Quyền linh từ “Hai hòa nhập với Một” (Two merge with One) sẽ

tăng cường phẩm tính tích cực của sức mạnh cung 4.

Cung 4 – Hài Hòa qua Xung Đột
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▪ Tính xấu phải loại bỏ là nhiều lo nghĩ, làm đau đớn, giáo điều, cảm xúc

thất thường, lười biếng, thiếu kỷ luật nội tâm, ích kỷ.

❖ Chủ âm tích hợp là “Kiên định” (Steadfastness) sẽ giúp cân bằng và

điều hòa cung 4.

❖ Đức tính cần nuôi dưỡng là tính chính xác, tự tin, hòa hợp, hợp nhất

nội tâm, trong sạch, tự chủ, tĩnh lặng, kiên định.

❖ Chìa khóa chuyển hóa: Chấm dứt xung đột cảm xúc và phát triển

trực giác (End the emotional struggle and develop intuition ).

❖ Phương châm sống: “Hai là một, không có chiến tranh” (The two

are one, there is no war).

Cung 4 – Chuyển hóa tinh thần
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▪ Cung của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và nghiên cứu. Họ có trí tuệ sâu

sắc và thích độ chính xác tuyệt vời của từng chi tiết. Trung thực, đầy tri

thức và thực tế, cung của nhà hóa học, kỹ sư, bác sĩ phẫu thuật…

▪ Khả năng đi rất sâu vào trọng tâm của vấn đề, xuyên thấu vào bản chất cốt

lõi của nó.

Cung 5 – Trí cụ thể và tri thức
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❖ Điểm mạnh là cách tiếp cận khoa học dựa trên dữ kiện thực tế, năng

khiếu toán học, kỹ thuật và cơ khí. Trí tuệ phân tích, sáng suốt, sắc bén,

tập trung, thông minh, phân biện, chính xác trong tư duy và hành động.

Sức mạnh khám phá qua nghiên cứu, điều tra và thí nghiệm. Vô tư

khách quan, thẳng thắn, độc lập.

❖ Quyền linh từ “Ba trí tuệ hợp nhất” (Three minds unit) sẽ tăng

cường phẩm tính tích cực của sức mạnh cung 5.

Cung 5 – Trí cụ thể và tri thức
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Cung 5 – Chuyển hóa tinh thần

▪ Tính xấu phải loại bỏ là sự tập trung trí tuệ hẹp hòi (thiển cận), chủ

nghĩa duy vật, tính chia rẽ.

❖ Chủ âm tích hợp “Minh Triết” (Wisdom) sẽ giúp cân bằng và phân tán

sự tập trung quá thiển cận và chi tiết của cung 5.

❖ Đức tính cần nuôi dưỡng là sự tôn kính, tình yêu thương, tâm trí cởi

mở, thấu cảm.

❖ Chìa khóa chuyển hóa: Knowing God in your mind (Hiểu biết

Thượng Đế trong tâm trí).

❖ Phương châm sống: “Tri thức chân thật là tình thương thấu hiểu

và sâu sắc” (True knowledge is insightful love).
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▪ Tràn đầy nhiệt huyết sùng kính. Cảm xúc và niềm tin mạnh mẽ đến đối

tượng mà họ tôn thờ. Rất kết nối với tiềm thức. Có khả năng vượt ra khỏi

sự tập trung vào các vấn đề thế tục của đời sống hướng tới các lý tưởng.

▪ Biểu hiện cao cả trên cung này là những vị thánh. Biểu hiện thấp là sự mù

quáng và cuồng tín.

Cung 6 – Dâng hiến và lý tưởng
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❖ Điểm mạnh là lòng hiến dâng nhiệt thành, hy sinh quên mình, lý tưởng

siêu việt, ý chí kiên định, nhất tâm, yêu thương, dịu dàng, trực giác,

trung thành, sùng kính, tinh thần lạc quan. Khiêm tốn sâu sắc, thuần

khiết, thánh thiện.

❖ Quyền linh từ “The Highest Light controls” (Ánh Sáng cao cả nhất

chế ngự) sẽ tăng cường phẩm tính tích cực của sức mạnh cung 6.

Cung 6 – Dâng hiến và lý tưởng
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▪ Tính xấu phải loại bỏ là niềm tin chia rẽ và hạn chế, bè phái, cuồng tín,

thành kiến, ghen tuông, lệ thuộc quá mức vào người khác, thiên vị.

❖ Chủ âm tích hợp “Tiết độ” (Moderation) sẽ giúp cân bằng cung 6 và

giúp dừng lại tính vội vàng mù quáng thiếu suy nghĩ.

❖ Đức tính cần nuôi dưỡng là bao dung, tĩnh lặng, cân bằng, lẽ thường.

❖ Chìa khóa chuyển hóa: Bao dung yêu thương (Loving tolerance).

❖ Phương châm sống: “Linh hồn là vị thầy thực sự của đời tôi” (The

soul is the true master of my life).

Cung 6 – Chuyển hóa tinh thần
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▪ Chỉn chu, tuân thủ theo luật, cung bảy “hoàn thành mọi thứ một cách
chuẩn mực và theo trình tự.“ Hợp nhất Tinh Thần và Vật Chất, giúp cho
tinh thần được biểu lộ vào thế giới vật chất. Cung của người tổ chức
cộng đồng, hoặc thẩm phán tòa án, pháp sư hay thầy cúng.

▪ Cung bảy biểu hiện thấp là mê tín và bị ảnh hưởng bởi các điềm báo, các
giấc mơ và hiện tượng tâm linh. Ở biểu hiện tiến hóa cao, người cung
bảy luôn làm điều đúng, nói điều đúng, vào đúng thời điểm, do đó thành
công lớn về mặt xã hội.

Cung 7 – Trật Tự, Nghi Lễ và Huyền Thuật
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❖ Điểm mạnh là năng lực lập kế hoạch, tổ chức, hiện thực hóa và làm

việc trên cõi vật chất. Hoàn thiện hình thể, thiết kế, cải cách và chuyển

hóa. Hiểu và thực thi luật. Điều phối nhóm. Năng lực tổng hợp. Nhạy

bén về nhịp điệu và thời điểm. Quyền năng của nhà huyền thuật. Kiên

trì, can đảm, lịch sự, cực kỳ cẩn thận trong từng chi tiết.

❖ Quyền linh từ “The Highest and Lowest meet” (Cái cao nhất và cái

thấp nhất gặp nhau) tăng cường tính tích cực của sức mạnh cung 7.

Cung 7 – Trật Tự, Nghi Lễ và Huyền Thuật

Kofi Annano



31

▪ Tính xấu phải loại bỏ là kiêu căng, phán xét hời hợt dựa trên vẻ ngoài,

cố chấp, bè phái, cưỡng chế quy tắc, luật lệ, quá cầu toàn. Nghi lễ phô

trương, nghiện các hiện tượng huyền bí. Ham quyền năng hắc thuật.

❖ Chủ âm tích hợp “Tái định hướng” (Re-orientation) sẽ giúp cân bằng

cung 7.

❖ Đức tính cần nuôi dưỡng là nhận thức được sự hợp nhất, tâm trí rộng

mở, khoan dung, khiêm nhường, dịu dàng và yêu thương.

❖ Chìa khóa chuyển hóa: Đời sống tập thể theo nghi thức (Ritualised

group life).

❖ Phương châm sống: “Trên sao dưới vậy” (As above so below).

Cung 7 – Chuyển hóa tinh thần



Cấu trúc cung cá nhân – Hồ sơ nhận diện cá nhân PIP

▪ Xác định biểu đồ cung cá nhân sử dụng cả lý trí và trực giác.

▪ PIP III (Personal Identity Profile) – Hồ sơ nhận diện cá nhân được

Thầy Hiệu Trưởng trường Morya Federation cùng các cộng sự thiết kế

như một công cụ hỗ trợ cho việc phân tích, xác định biểu đồ cung và

năng lượng ảnh hưởng lên phàm ngã và Linh Hồn.

▪ Giới thiệu: https://www.moryafederation.com/pipiii

▪ Link tải phần mềm PIP III mới nhất: 

http://www.astrolog.org/morya/pip3.htm

▪ Phiên bản tiếng Việt:

http://www.astrolog.org/morya/pip3viet.exe
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Lý thuyết về các nhánh cung phụ

Thầy Michael D. Robbins: “Tại sao nhiều người có bản tính hoàn toàn

đối lập lại được thấy ở trong cùng một cung. Ví dụ, có thể nào những triết

gia trừu tượng vĩ đại (như Einstein) và những vị tổng giám đốc điều hành

tầm cỡ (như J.P Morgan hay John D. Rockerfeller) đều được quy định chủ

yếu bởi cung 3?

Từ một số phát biểu và gợi ý của Chân sư Tây Tạng, cũng như từ những

kết luận của tiến sĩ Roberto Assagioli trong cuốn sách Phân loại tâm lý

tổng hợp của ông, và từ những bằng chứng thực tế mà Viện Nghiên Cứu

Bảy Cung đã thu thập thông qua một công cụ phân tích được gọi là Hồ sơ

đặc tính cá nhân, điều rõ ràng là mỗi cung có thể được chia làm hai (và có

thể là ba) loại nhỏ.
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Lý thuyết về các nhánh cung phụ

…Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các nhánh cung không có nghĩa cố định hay cứng nhắc, mà

thực tế mỗi cá nhân không thể (và không nên) bị giới hạn chặt chẽ trong một dạng nào.

Mỗi cá nhân có Cung linh hồn thuộc một cung nhất định nào đó, cuối cùng cũng sẽ

hấp thu mọi phẩm chất của cung đó, tuy nhiên trong một kiếp sống hay trong một

loạt kiếp sống, sự nhấn mạnh sẽ nhằm vào các phẩm tính của nhánh cung này hay

nhánh cung kia. Ví dụ như cung hai là cung của Bác ái và Minh triết. Linh hồn ban đầu

có thể thiên về con đường Bác ái hoặc con đường Minh Triết, nhưng cuối cùng những linh

hồn thuộc con đường Bác ái sẽ phải học hỏi sự Minh triết, và những linh hồn đã có Minh

triết sẽ phải phát triển Bác ái. Trong bản chất, Bác ái và Minh triết không thể tách rời.

Tuy nhiên, có những điểm nhấn mạnh mà nhà tâm lý học nội môn cần xem xét trong khi

cố gắng giúp đỡ mọi người làm rõ đặc tính và các bản chất các hệ năng lượng trong họ.

Luôn nhớ, việc phân định này là một sự đơn giản hoá; và mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng

nó cũng có thể là công cụ hữu ích cho các cá nhân muốn đạt được hiểu biết

sâu sắc hơn về bộ máy năng lượng của mình, cũng như về cách mà họ có thể tiến hoá một

cách khoa học hơn.” (Michael D. Robbins)
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Cung 1 – Ý Chí – Quyền Lực. Mục đích. Kiến tạo. Hủy diệt.
A: Nhấn mạnh sự kiên định và bền bỉ, không bao giờ bỏ cuộc. Là chỗ dựa
vững chắc. 

B: Nhấn mạnh sự tự do và giải phóng năng động. Hủy diệt những điều
kiện ngăn chặn biểu đạt tự do của lực sống. Giải phóng tinh thần khỏi ngục
tù vật chất.

Cung 2 – Bác Ái – Minh Triết. Kết nối bao gồm. Thu hút từ tính.
A: Nhấn mạnh sự thấu hiểu đầy tình thương. Ấm áp, thu hút, toả sáng, 
đầy lòng từ ái và thấu hiểu. Hoạt động thông qua sức mạnh của tình thương 
chân thành, thuần khiết, chữa lành và giáo dục

B: Nhấn mạnh minh triết và sự thấu hiểu hoàn toàn, điềm nhiên, không
xúc cảm bằng 2A.

Các nhánh cung
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Cung 3 – Thông tuệ linh hoạt. Thích ứng. Sáng tạo.

A: Nhấn mạnh tư duy trừu tượng và lý giải sáng tạo, thiên về tất cả các
hình thức học thuật cao cấp, đặc biệt là toán học cao cấp, tư duy triết học
sâu sắc, và bất cứ sự theo đuổi nào về các lý thuyết trong tự nhiên. Tầm nhìn
về cuộc sống rộng mở và độc lập, nhưng cũng có thể rất thiếu thực tế đối với
các hoạt động cụ thể, dễ trở nên “đắm chìm trong suy tưởng”. Lãnh vực trí
tuệ và các quá trình tâm trí hoàn toàn thu hút họ.

B: Nhấn mạnh hoạt động và thích nghi, có thể vô cùng thực tế, thích vật
chất và là bậc thầy xử lí, thao túng trên thương trường. “Người làm chủ trò
chơi”, khả năng “chơi trò chơi” một cách khéo léo, thông minh, linh hoạt và
thích ứng tốt—thay đổi khi cần thiết.

Các nhánh cung
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Các nhánh cung

Cung 4 – Hài hòa qua xung đột. Mỹ Lệ. Hợp nhất. Nhạy cảm.

A: Nhấn mạnh việc tạo ra hài hòa và mỹ lệ. Nhà trung gian hòa

giải. Cân bằng, luôn có khả năng nhìn thấy hai mặt của vấn đề và hóa

giải những đối cực thành một tổng hợp uyển chuyển.

B: Nhấn mạnh vào xung đột. Đấu tranh liên tục, lưỡng lự, không

chắc chắn, và trải nghiệm các trạng thái tương phản, các trạng thái

cảm xúc khác nhau, cuộc sống đầy màu sắc của những thay đổi kịch

tính. Mục tiêu tiến hoá là tìm ra một trung tâm kiên định trong bản

thân để không phải liên tục dao động giữa các thái cực.
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Các nhánh cung

Cung 5 – Khoa học cụ thể. Khoa học. Phân tích. Trí tuệ. 

A: Nhấn mạnh tri thức hiện thực và độ chính xác cao. Có xu hướng

tìm đến sự thật, sự chính xác, tài liệu và kiểm chứng các kiến thức

thực tế. Trí thức tột bậc và cách miêu tả rõ ràng.

B: Nhấn mạnh thử nghiệm thực tế và phát minh về mặt kĩ thuật. 

Kỹ thuật viên. Thông minh về kỹ thuật ứng dụng. Thực tiễn trong ứng

dụng.
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Các nhánh cung

Cung 6 – Dâng hiến hay lý tưởng trừu tượng. Kiên định.
A. Nhấn mạnh sự sùng tín và muốn được dẫn dắt. Dễ tiếp thu. Thụ
động. Trung thành. Chờ đợi để được lấp đầy. Tĩnh lặng. Sùng kính. Ảnh
hưởng dịu dàng.
B. Nhấn mạnh nguyện vọng nồng nhiệt và lý tưởng đầy nhiệt
huyết. Nhiệt huyết rực lửa. Dâng hiến hướng tới những lý tưởng. Chí
nguyện mạnh mẽ. Hung hăng. 

Cung 7 – Trật tự nghi lễ. Huyền thuật tập thể. Tổ chức.
A. Nhấn mạnh việc bảo toàn các hình thái và cấu trúc đã được
thiết lập. Tính tổ chức cao.  Bảo thủ, nguyên tắc, tuân theo luật lệ, quy
định. Giám sát và duy trì trật tự. Tỉ mỉ trong hành động.
B. Nhấn mạnh sự sáng tạo và tái tổ chức các hình thể và cấu trúc. 
Tìm kiếm một cách sáng tạo để thể hiện các ý tưởng trong những hình
thức mới hơn là tuân theo tiền lệ, sáng tạo các nguyên tắc tổ chức mới.
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Phụ Lục 1

Xác định cấu trúc cung cá nhân

Trích từ các webinar của Cô Leoni Hodgson và Cô BL, 
trường Morya Federation. 
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Nội dung phần này trích từ các webinar của Cô BL và Cô Eva Smith, 
trường Morya Federation. 
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Cung Dĩ thái-thể xác - 3 hay 7
Ngoại trừ đệ tử có thể có bất kỳ cung nào

Loại xác thân của bạn, cách bạn di chuyển, những thói quen hàng ngày mà bạn

thích nhất.
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Cung thể cảm xúc – 2 hay 6
ngoại trừ đệ tử có thể có bất kỳ cung nào

Cách bạn thể hiện cảm xúc
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Cung Trí tuệ – 1, 4 hay 5
Ngoại trừ các đệ tử có thể có bất kỳ cung nào

Cách con người suy nghĩ, xử lý thông tin và giao tiếp.
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Cung Phàm ngã (nếu có)

có thể là bất kỳ cung nào. Đó là cách mà ta khẳng định uy quyền, cách mà ta kiểm soát

hoàn cảnh và những người khác.
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Cung Linh hồn
có thể là bất kỳ cung nào, nhưng chỉ thể hiện rõ khi đã có sự tiếp xúc với linh hồn. Xác

định dễ dàng nhất bằng cách tìm kiếm nghề nghiệp của trái tim, bằng cách đọc các nội

dung của trái tim: "Điều gì làm cho lòng bạn vui sướng"
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Phụ Lục 2

Luận giải hồ sơ cấu trúc cung

Tham khảo từ sách “Soul, Psychology & Raja Yoga”, Leoni Hodgson, 2021
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Luận giải hồ sơ cấu trúc cung

❖Mục tiêu: Hài hòa và tích hợp các cung của phàm ngã, sau đó đưa

Cung Phàm Ngã vào chỉnh hợp hài hòa với Linh Hồn.

➢ Giúp mọi người hiểu bản thân về mặt năng lượng

➢ Cách hài hòa các năng lượng mất cân bằng

➢ Cách tích hợp các trường năng lượng của họ để trở nên chỉnh hợp

hơn về mặt tinh thần và hiệu quả hơn trong công việc phụng sự.
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Luận giải hồ sơ cấu trúc cung

1. Xác định cung có vấn đề:

▪ Luôn có một thể mà cung của nó mạnh nhất, thống trị theo một cách

tiêu cực và cản trở tiến bộ tinh thần.

➢ Đối với đa số mọi người đó là cung thể cảm xúc, một số ít hơn có thể

gặp vấn đề chính với cung thể trí.

➢ Với những người có tính thống trị, đó sẽ là cung phàm ngã. Nếu cung

phàm ngã đã hình thành, nó sẽ tranh đấu với cung linh hồn để kiểm

soát đời sống.

▪ Khi đã xác định được (cung), sử dụng chủ âm tích hợp để cân bằng

nó.
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Luận giải hồ sơ cấu trúc cung

2. Xác định và phát huy cung cao hơn:

▪ Xác định cấp độ tâm thức (cung) cao nhất mà một người đang hoạt động

tích cực (trụ) ở đó và khuyến khích phát triển cung/thể này.

▪ Khi Cung Phàm Ngã đã hình thành, trí tuệ sẽ thức tỉnh nhưng vất vả

kiểm soát thể cảm xúc. Khuyến khích lựa chọn một mục tiêu khả thi, sau

đó đặt việc đạt được mục tiêu đó là ưu tiên hàng đầu. Chúc mừng/ăn

mừng khi thành công. Rồi tiếp tục đặt mục tiêu khác và lặp lại quá trình.

Khi thành công, điều này sẽ tích hợp phàm ngã.

▪ Nếu Cung Phàm Ngã đã rõ rang và đang kiểm soát đời sống, thì linh hồn

cũng sẽ hoạt động. Xác định Cung Linh Hồn và đưa nó vào sự chú ý.

Nhấn mạnh việc Cung Linh Hồn cần được tăng cường (qua quyền linh

từ).
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