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Các hành tinh

Thái dương hệ bao gồm mặt trời và các hành tinh nằm gần như trong cùng một mặt phẳng. 
Trái đất và các hành tinh quay quanh mặt trời theo những chu kỳ khác nhau, nhanh nhất là

Thuỷ tinh 88 ngày (ngày trái đất), và lâu nhất là Diêm Vương Tinh 248 năm.
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Các hành tinh

Khoảng cách từ Mặt Trời và chu kỳ quỹ đạo của các hành tinh



7

Các hành tinh cá nhân Các hành tinh xã hội Các hành tinh thế hệ
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Các vị trí tướng, tù, vượng, tử của các hành tinh

Dấu hiệu
Phẩm chất

được củng cố
(Tướng)

Năng lượng
gây tổn hại

(Tù)

Sức mạnh tăng
cường (Vượng)

Năng lượng
bị hạ thấp

(Tử)

Mặt trời Sư Tử Bảo Bình Bạch Dương Thiên Bình
Mặt trăng Cự Giải Ma Kết Kim Ngưu Hổ Cáp

Thủy tinh
Song Tử
Xử Nữ

Nhân Mã
Song Ngư

Bảo Bình Sư Tử

Kim tinh
Kim Ngưu
Thiên Bình

Hổ Cáp
Bạch Dương

Song Ngư Xử Nữ

Hỏa tinh
Bạch Dương Hổ

Cáp
Thiên Bình
Kim Ngưu

Ma Kết Cự Giải

Mộc tinh
Nhân Mã
Song Ngư

Song Tử
Xử Nữ

Cự Giải Ma Kết

Thổ tinh Ma Kết
Cự Giải
Sư Tử

Thiên Bình Bạch Dương

Thiên Vương tinh Bảo Bình Sư Tử Hổ Cáp Kim Ngưu
Hải Vương tinh Song Ngưu Xử Nữ Cự Giải Ma Kết

Diêm Vương tinh Hổ Cáp Kim Ngưu Bạch Dương Thiên Bình



Hành tinh thánh thiện và không thánh thiện

▪ Các hành tinh thánh thiện (sacred planets) được xem như đã tích hợp

hay có các quá trình chỉnh hợp nội tâm (linh hồn) với hiện hữu vật chất

của chúng. Ta có thể xem chúng như là thanh khiết hơn và cung cấp các

điều kiện thúc đẩy sự phát triển tinh thần.

▪ Các hành tinh không thánh thiện (non-sacred planets) chưa xây dựng

được kết nối đó (vd Trái Đất, nơi đời sống con người đa số rõ ràng vẫn

chưa chỉnh hợp với các mối quan tâm của hành tinh). Ta có thể xem

như chúng trọng trược (denser) hơn và gắn với nghiệp quả hơn.

▪ Trong lá số nội môn, các hành tinh thánh thiện được xem như trợ giúp

quá trình song song của sự tích hợp cá nhân và tập thể ở con người.

Trong khi các hành tinh không thánh thiện quan tâm đến đời sống trong

tam giới thấp (hạ trí, cảm xúc và vật chất).
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Hành tinh thánh thiện và không thánh thiện

“Về căn bản, có thể nói rằng một hành tinh được xem như “thánh thiện”

(“sacred”) khi Sự Sống tâm linh linh hoạt của nó đã nhận được năm trong

số các cuộc điểm đạo vũ trụ chính; và một hành tinh “không thánh thiện”

(non-sacred) là hành tinh mà Đức Hành Tinh Thượng Đế của nó không

nhận được các cuộc điểm đạo này…

Tác dụng của các ảnh hưởng của một hành tinh thánh thiện hoặc một hành

tinh không thánh thiện thì rất khác nhau, vì một đàng sẽ tác động trước

tiên đến sự sống trong ba cõi thấp; trong khi một hành tinh thánh thiện sẽ

giúp trong các tiến trình tác động đến sự dung hợp của linh hồn và xác

thân, của tâm thức và hình tướng; nó cũng sẽ tạo ra sự thúc đẩy nhanh trực

giác (hồn tinh thần, spiritual soul) vốn là trạng thái thấp của Monad (Chân

Thần)”. (EA 504-506)
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Liên hệ giữa 7 hành tinh thánh thiện (sacred planets) và các
dấu hiệu hoàng đạo qua cung năng lượng
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Liên hệ giữa các hành tinh chưa thánh thiện (non-sacred planets) 
và các dấu hiệu hoàng đạo qua cung năng lượng

https://esotericastrology.org
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Cung Mọc – Mục đích linh hồn



Cung Mọc – Mục đích linh hồn

▪ Điểm Mọc là độ của hoàng đạo đi lên trên đường chân trời phía đông

vào thời điểm sinh ra, được coi là thiêng liêng vì về mặt huyền linh,

bình minh và ánh sáng đang lên báo trước sự tiếp cận vinh quang của

Thiêng Liêng.

▪ Trước khi nhập thế, linh hồn chọn một dấu hiệu cung Mọc cụ thể sẽ

giúp chúng ta thực hiện bước tiếp theo trong sự phát triển tinh thần

của mình.

❖Mục đích của linh hồn: Phát triển các phẩm chất của dấu hiệu cung

Mọc và theo đuổi các mục tiêu phụng sự liên kết với dấu hiệu cung

Mọc. Những phẩm chất cung Mọc khi được phát triển sẽ mang lại sự

hài hòa giữa linh hồn và phàm ngã.
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Cung Mọc – Mục đích linh hồn

▪ Một phần mục đích của linh hồn là loại bỏ sự kiểm soát năng lượng khỏi

phàm ngã (Mặt trời) thông qua điểm Mọc. 

➢ Đồng hóa nhiều hơn với các phẩm chất của Dấu hiệu Mọc hơn là với các

phẩm chất của Dấu hiệu Mặt trời. Vd, nếu chúng ta có Mặt trời Sư Tử và

Mọc Cự Giải, chúng ta nên trở thành Cự giải hơn và ít Sư Tử hơn - nhạy

cảm hơn và ít hống hách hơn. 

▪ Cung linh hồn, sức mạnh của linh hồn, hoạt động thông qua dấu hiệu

cung Mọc, tô màu cho biểu hiện của nó. 

➢ Vd, Cung Linh hồn là Cung 2 - Bác ái và Minh triết và dấu hiệu Mọc là Hổ

Cáp, thì bác ái và minh triết sẽ được thể hiện với cường độ sâu sắc; nếu

dấu hiệu cung Mọc là Song Tử, thì minh triết và bác ái sẽ được truyền

đạt một cách dễ dàng và trôi chảy.
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Cung Mọc – Mục đích linh hồn

▪ Hành tinh cai quản cung Mọc về mặt huyền linh, là chủ tinh nội

môn của lá số. Nó mang mục đích của linh hồn. Ngôi nhà của nó là nơi 

linh hồn mong muốn được hoạt động rất nhiều, nơi mà mục đích của

linh hồn phải được thể hiện, nơi chúng ta phải đấu tranh để tồn tại và

hoạt động như một linh hồn.

➢ Ở cấp độ ngoại môn, phàm ngã sử dụng các mãnh lực cung Mọc để

theo đuổi các mục tiêu vật chất. 

➢ Ở cấp độ nội môn, người đệ tử sử dụng các mãnh lực cung Mọc để thể

hiện mục đích của linh hồn. 

➢ Ở cấp độ huyền giai, điểm đạo đồ sử dụng các mãnh lực cung Mọc để

phụng sự thế gian.
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Cung Mọc Bạch Dương
▪ Mục đích của Linh Hồn ở dấu hiệu này được biểu tượng bởi

câu châm ngôn “Tôi tiến đến và từ cõi trí tôi cai trị”. Tâm

trí phải được phát triển và sử dụng để kiềm chế những

xung động tình cảm hung hăng. Ham muốn quyền lực và

kiểm soát cá nhân phải được chuyển hóa thành chí nguyện

phụng sự đại nghĩa. Phàm ngã phải khép mình vào sự kiểm

soát của Linh Hồn.

▪ Đây là công việc của Thủy Tinh, chủ tinh nội môn của Bạch

Dương và của lá số. Nhà của nó cho thấy nơi tâm trí có thể

được phát triển, và nơi minh triết được tìm thấy. Những

phẩm chất trong dấu hiệu hoàng đạo của nó đại diện cho

những đức hạnh cần được nuôi dưỡng, và rồi chúng phải

được biểu đạt thông qua nhà của Hỏa Tinh để đối trọng với

mãnh lực tiêu cực của thể cảm dục. 17



Cung Mọc Bạch Dương

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển một nhà lãnh đạo trí tuệ và kỷ

luật với lòng dũng cảm vô cùng, một người sẽ khởi xướng

tiến bước về phía trước khi những người khác còn sợ làm

vậy. Một linh hồn sẽ khởi xướng những chương trình và

những sự nghiệp phụng sự đại nghĩa, và người sẽ phá hủy

tất cả mọi trở ngại ngăn cản sự biểu hiện của chúng.

▪ Phẩm chất cần được nuôi dưỡng: Cung 1—những kỹ năng

lãnh đạo, lòng dũng cảm và học cách đứng một mình, đứng

kiên định vì chân lý và duy trì luật lệ. Cung 7 - phát triển các

kỹ năng tổ chức, hành chính và quản lý hiệu quả, những tài

năng về con người và xây dựng đội nhóm, đưa sự chú ý vào

chi tiết, tất cả hướng đến mục tiêu cuối cùng của những mục

tiêu biểu hiện thành công trên cõi hồng trần.
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Cung Mọc Kim Ngưu

▪ Mục đích của Linh Hồn được biểu tượng hóa trong câu

châm ngôn “Tôi nhìn thấy và khi mắt được mở ra, tất cả

là ánh sáng”. Đây là một hướng dẫn để trở nên tự ý thức

(“Tôi nhìn thấy”).

▪ Đôi mắt và tư tưởng phải được nâng lên một cấp độ cao

hơn, và tự kỷ luật phải được áp dụng để những ham muốn

của phàm ngã được chuyển hóa thành chí nguyện cho đời

sống tinh thần.

▪ Đây là nhiệm vụ của Vulcan, chủ tinh nội môn của Kim

Ngưu và của lá số. Vẽ nó lên trên Mặt Trời. Những đặc tính

tiêu cực của cả dấu hiệu Mặt Trời và Kim Tinh cần được

thanh luyện để sự rõ ràng cần thiết của tâm thức có thể nổi

lên.
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Cung Mọc Kim Ngưu

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển một người đệ tử không bị

phiền nhiễu bởi rung động thấp, và có thể kiên trì tỏa chiếu

ánh sáng của lý trí vào những nơi tăm tối. Một người tạo ra

vẻ đẹp và sự hài hòa khi anh ta hay cô ta dịch chuyển qua

đời sống. Những sức mạnh tự nhiên về sự bền bỉ và kiên

trì, tính thực tiễn, và lòng trung thành kiên định cần được

sử dụng cho mục đích cao cả này.

▪ Những phẩm chất cung cần được nuôi dưỡng để đạt được

mục tiêu này là những phẩm chất của Cung 4 của Sự Hài

Hòa qua Mâu Thuẫn, cung của vẻ đẹp. Hãy học cách thản

nhiên với tình cảm, những kỹ năng giải quyết mâu thuẫn,

theo đuổi một thú tiêu khiển hay một ngành nghề sáng tạo

để nuôi dưỡng và biểu đạt cái đẹp.
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Cung Mọc Song Tử

▪ Mục đích của Linh Hồn được biểu tượng hóa trong câu

châm ngôn “Tôi nhìn thấy cái ngã khác của tôi, và trong

sự suy tàn của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và bừng

sáng”.

➢Mục tiêu là tách rời tâm thức khỏi sự nông cạn của Phàm

ngã và thay vào đó đồng nhất với tình yêu và vẻ đẹp của

Linh Hồn.

➢Đạt được bằng việc giữ cho tâm trí kiên định trong ánh

sáng để cho nó có thể được chiếu sáng bởi vẻ đẹp của Linh

Hồn. Tâm trí đã rèn luyện sau đó được sử dụng để quan sát

phàm ngã và từ chối năng lượng của nó để cho những xung

động và ham muốn của nó dần chết đi.
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Cung Mọc Song Tử

➢ Đó là nhiệm vụ của Kim Tinh, chủ tinh nội môn của Song

Tử và của lá số. Những phẩm chất dấu hiệu hoàng đạo của

nó đại diện cho những đức hạnh cần được nuôi dưỡng, và

nhà của nó cho thấy nơi tình yêu thương với trí tuệ có thể

được phát triển, tìm thấy và biểu đạt, để làm viên mãn mục

đích của linh hồn.

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển một Thiên Sứ của Thánh

Thần, một người đệ tử là một kênh dẫn trong suốt cho tình

yêu thương thiêng liêng và minh triết, và người sẽ truyền

thông Những Giáo Lý Minh Triết đến với quần chúng và thu

hút nhiều người đến Đường Đạo.

▪ Những phẩm chất phải phát triển là của Cung 2 của Bác Ái

và Minh Triết.
22



Cung Mọc Cự Giải
▪ Mục đích của Linh Hồn được biểu tượng hóa trong câu

châm ngôn “Tôi xây dựng một ngôi nhà được thắp sáng

và ngụ trong đó.” Một tâm thức được thắp sáng, tự do khỏi

sự kiểm soát của tình cảm. Những bức tường bảo vệ ngăn

trở sự tuôn chảy của tình yêu thương phải được dỡ xuống,

và tâm thức phải được rèn luyện để tự làm đầy nó với

những suy nghĩ tích cực và tràn đầy ánh sáng. Điều này đạt

được bằng cách phát triển những sức mạnh của trí tuệ

thông qua học tập, rèn luyện, v.v…, và thanh luyện phàm

ngã thông qua tham thiền.

➢ Mục tiêu tối hậu là để phát triển trực giác— món quà cao

nhất mà Hải Vương Tinh có thể ban tặng, đó là cái mà “ngôi

nhà được thắp sáng” thực sự liên hệ tới. Đây là nhiệm vụ

của chủ tinh lá số Hải Vương Tinh 23



Cung Mọc Cự Giải

➢Những phẩm chất dấu hiệu của Hải Vương Tinh là những

đức hạnh cần nuôi dưỡng, nhà của nó là nơi mà hành trình

truy cầu tinh thần nên được theo đuổi, và nơi có thể tìm

thấy sự hướng dẫn tinh thần và cảm hứng. Vẽ Hải Vương

Tinh lên trên Mặt Trời và Mặt Trăng, làm hiển lộ Hải Vương

Tinh đối với những người đã sẵn sàng đón nhận mãnh lực

thanh luyện của nó.

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển một Người Mang Ánh Sáng

bước đi tự do khỏi thế giới của ảo tưởng, một người đệ tử

trí tuệ, sống một đời sống trật tự, và người sẽ nuôi dưỡng

quần chúng trong những nỗ lực của họ để tăng trưởng về

tâm linh. Những phẩm chất cần phát triển là những phẩm

chất của Cung 3 và Cung 7.
24



Cung Mọc Sư Tử
▪ Cung mọc Sư Tử báo hiệu cho một sự phát triển lớn trong

tâm thức. Một số người chí nguyện tiến hóa có thể đã đón

nhận kỳ Điểm Đạo lần thứ nhất. Mục đích của Linh Hồn

được biểu tượng hóa trong câu châm ngôn “Tôi là Cái Đó,

và Cái Đó là Tôi”—tâm thức phải được nâng lên từ Phàm

ngã đến Linh Hồn và ổn định trong trung tâm cao hơn đó.

▪ Sự chiếu sáng của Linh Hồn rồi sẽ thấm nhuần bản chất

cảm dục, làm thanh luyện nó để cho nó có thể mang những

rung động phát tỏa từ trái tim. Cuối cùng, tâm thức trở

thành một nguồn tỏa sáng rạng rỡ của tình yêu thương và

minh triết, và một phước lành cho tất cả những ai đón

nhận tia sáng của nó.

▪ Đây là việc của Hải Vương Tinh, chủ tinh nội môn của Sư

Tử và của lá số. Vẽ nó lên trên Mặt Trời. 25



Cung Mọc Sư Tử
➢Những đặc tính tiêu cực của Sư Tử và dấu hiệu hoàng đạo

của Mặt Trời phải được thanh luyện để chúng không cản

trở dòng chảy của tình yêu thương, và rồi được thay thế với

những phẩm chất cao cả và tinh tế hơn của chúng. Sự nhạy

cảm và lòng từ bi phải được nuôi dưỡng và biểu đạt thông

qua nhà của Mặt Trời để hiện thực hóa một phương diện

quan trọng của Mục Đích Linh Hồn.

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển Trái Tim Sư Tử, người dẫn dắt

nhân loại đến với Thượng Đế. Một người đệ tử minh triết

và trí tuệ, người sẽ chiến đấu để giữ vững những nguyên

tắc cao cả và luật lệ lớn hơn, và người sẽ hướng dẫn và cai

quản dưới ấn tượng của Ý Chí Thiêng Liêng.

▪ Phẩm chất phải phát triển là của Cung 1 và Cung 5.
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Cung Mọc Xử Nữ

▪ “Tôi là mẹ và con. Tôi là Thượng Đế, tôi là vật chất”. Vạn

vật trong vũ trụ đều là những hình tướng khác nhau được

tạo bởi Thượng Đế và thông qua đó mà Thượng Đế thực

hiện mục đích của Ngài. Người chí nguyện phải phát triển

nhận thức này, vượt qua những tư tưởng định kiến và các

thái độ duy vật, rèn luyện trí tuệ để nhìn thấy điều tốt đẹp

trong những người khác và nhìn thấy vượt ngoài hình

tướng đến tận linh hồn bên trong. Công việc thanh luyện

này cần thiết để tâm thức Christ (bác ái và minh triết) có

thể tự biểu lộ qua trái tim. Người đệ tử tỏa sáng thiện tính

nội tâm lên tất cả những gì họ chạm tới. Sử dụng sức mạnh

Vulcan để trở thành “người bảo vệ” mọi người, nhà lãnh

đạo và chuyên gia trong ngành của họ.
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Cung Mọc Xử Nữ

▪ “Thiên tính Christ trong bạn, niềm hy vọng vinh quang”

Tia sáng Christ thiêng liêng bên trong phải được nuôi

dưỡng thông qua cầu nguyện và tham thiền, và những

trường thể xác, thể tình cảm và thể trí phải được thanh

luyện để sự tỏa rạng thiêng liêng bên trong có thể tỏa chiếu

qua phàm ngã và thấm nhuần vào đời sống.

➢Khi đời sống vật chất được thanh luyện, tâm thức và nhận

thức mở rộng.

▪ Đây là công việc của Vulcan—vẽ nó lên trên Mặt Trăng, chủ

tinh nội môn của Xử Nữ. Mãnh lực rực lửa của nó sẽ đốt

cháy những tạp nhiễm âm tính cổ xưa khỏi thể cảm dục—

được biểu tượng hóa bởi dấu hiệu Mặt Trăng.
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Cung Mọc Xử Nữ

➢Khi những phản ứng đầy sợ hãi này bùng phát, một nỗ lực

quyết tâm cần được thực hiện để trở nên phân biện và linh

hoạt hơn trong nhà của Mặt Trăng, để hoàn thành Mục

Đích của Linh Hồn.

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển một Người Phụng Sự Thượng

Đế tận tâm, một người đệ tử với trí tuệ vượt trội, người

cam kết và tận tụy với việc phụng sự những lý tưởng cao cả

nhất, và người lan tỏa tình thương Đấng Christ trong việc

phụng sự nhân loại.

▪ Những phẩm chất cần phát triển là những phẩm chất của

Cung 2 Bác Ái và Minh Triết, và Cung 6 của Sùng Tín và Lý

Tưởng.
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Cung Mọc Thiên Bình

▪ Mục đích của Linh Hồn “Tôi lựa chọn con đường nằm

giữa hai lực tuyến lớn”. Chọn con đường trung đạo, điều

độ, tiếp cận đời sống và tất cả các mối quan hệ thông qua

sự đàm phán và hợp tác, để có được hòa hợp và cân bằng.

➢ Đạt được bằng việc tham thiền về những vấn đề của chân

lý, lòng trung thực và sự chính trực, và nỗ lực sống hướng

đến những lý tưởng này. Việc xem xét kỹ lượng các động cơ

để bảo đảm rằng ta công bằng và cân bằng là quan trọng.

➢ Tâm trí phải được chuyển hóa để cân bằng và yên tĩnh,

thông thái và phân biện, vươn lên trên xung đột, tìm nền

tảng trung gian ở giữa các đối cực, và truyền thông từ cấp

độ cao cả đó với sự sâu sắc và thẳng thắn lớn hơn, để hoàn

thành mục đích của linh hồn. 30



Cung Mọc Thiên Bình

▪ Thiên Vương Tinh - chủ tinh nội môn của lá số, đẩy con

người ra khỏi sự do dự, buộc lựa chọn và cung cấp một

khởi đầu mới, một cách thức hiện hữu mới.

➢ Đòi hỏi một cách tiếp cận sâu sắc và trí tuệ hơn, và quyết

định rõ ràng minh bạch.

▪ Dấu hiệu của nó đại diện cho những phẩm chất cần được

nuôi dưỡng và biểu đạt, thông qua chính nhà của nó và nhà

của Kim Tinh, để đem lại sự hòa hợp và cân bằng lớn hơn

trong mối quan hệ.
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Cung Mọc Thiên Bình

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển một người trọng tài cho Hòa

Bình và Hòa Hợp trên Thế Giới,

➢ Người đệ tử cân bằng trong tâm trí và tinh thần, có trí tuệ

phát triển và được rèn luyện, với cảm giác nhạy bén và tinh

tế về đúng và sai theo Luật Cao Cả, và kỹ năng trong ngoại

giao, tư vấn và hòa giải mâu thuẫn.

▪ Những phẩm chất cần được phát triển là những phẩm chất

của Cung 3.
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Cung Mọc Hổ Cáp

▪ Cung Mọc Hổ Cáp báo hiệu một sự mở rộng tâm thức quan

trọng trong đời sống, với một vài linh hồn được thử thách

để cho kỳ Điểm Đạo lần thứ 2.

▪ Mục đích của Linh Hồn “Tôi là chiến binh, và từ chiến

trường, tôi xuất hiện trong chiến thắng”. Trận chiến là

giữa tâm thức hòa nhập với Linh Hồn và con thủy quái của

sự lừa dối và ảo tưởng. Tâm trí phải được giải phóng khỏi

những tác động méo mó của nó để những sức mạnh của nó

có thể được đưa vào dưới sự kiểm soát của Linh Hồn và

được sử dụng cho đại nghĩa.

▪ Điều này đạt được bằng việc học cách giữ cho tâm trí kiên

định trong ánh sáng của Linh Hồn, và áp dụng sự tỏa chiếu

này để thanh luyện bản chất cảm dục. 33



Cung Mọc Hổ Cáp

▪ Khi sự minh bạch rõ ràng của tâm trí đã đạt được thì Thủy

Tinh trao ban món quà cao cả nhất của nó cho con người—

trực giác.

▪ Hỏa Tinh cai quản cả ở hai cấp độ ngoại môn và nội môn,

biểu tượng cho trận chiến khốc liệt giữa phàm ngã và Linh

Hồn để giành quyền kiểm soát tâm thức.

➢Nỗ lực cần được thực hiện để áp dụng kỷ luật với những

đặc tính tiêu cực của Hổ Cáp và dấu hiệu hoàng đạo của

Hỏa Tinh, khi chúng nổi lên. Những đặc tính này phải được

thay thế bởi những phẩm chất tích cực để đạt được mục

đích của Linh Hồn.
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Cung Mọc Hổ Cáp

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển một Chiến Binh Ánh Sáng, một

đệ tử trí tuệ, người sẽ chiến đấu để tiêu diệt những kiểu

mẫu làm hạn chế bên trong phàm ngã (chủ yếu là ở bên

trong thể cảm dục), và rồi chiến đấu chống lại tất cả những

điều xấu xa trên thế giới.

▪ Những phẩm chất phải được phát triển là những phẩm

chất của Cung 4 Hài Hòa qua Xung Đột, đôi khi còn được

gọi là Cung Chiến Tranh.
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Cung Mọc Nhân Mã

▪ Mục đích của Linh Hồn “Tôi nhìn thấy mục tiêu, tôi đạt

đến mục tiêu đó, và rồi tôi thấy một mục tiêu khác”.

▪ Nhiệm vụ là kiềm chế những xung động hoang dã, kỷ luật

những thèm khát, và rèn luyện những ham muốn để hướng

đến thành khao khát những phần thưởng và lợi ích trên

Con Đường cao thượng, (từng mục tiêu một).

▪ Điều này đạt được bằng cách lấp đầy tâm trí với những suy

nghĩ tuyệt vời, thu thập qua những cuốn sách truyền cảm

hứng, những vị thầy và tham thiền.

▪ Tràn đầy chí nguyện, bản chất cảm dục rồi sẽ hỗ trợ nhiệt

tình việc tìm Đạo (search for the Path), một mục tiêu quan

trọng cho Linh Hồn.
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Cung Mọc Nhân Mã

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển một Người Hướng Dẫn Con

Người, một người đệ tử là một người tư duy với tầm nhìn,

một người thầy, và nhà tiên tri. Một người mà tiêu điểm tập

trung của họ được giữ kiên định hướng đến lý tưởng cao

cả, và người hướng dẫn những người tìm kiếm trên Con

Đường Tinh Thần.

▪ Những phẩm chất cần phát triển là những phẩm chất của

Cung 4 của Sự Hài Hòa qua Mâu Thuẫn, Cung 5 của Trí Cụ

Thể, và Cung 6 của Sùng Tín và Lý Tưởng.
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Cung Mọc Ma Kết

▪ Đây là dấu hiệu biểu thị cho “sự điểm đạo” (mở rộng tâm

thức), và rất ít linh hồn tiến hóa có thể đạt đến kỳ Điểm

Đạo lần thứ 3.

▪ Mục đích của Linh Hồn “Lạc trong ánh sáng siêu nhiên,

nhưng tôi quay lưng lại với ánh sáng đó”. Mantram liên

hệ đến sự giác ngộ khai sáng khi Linh Hồn tỏa chiếu ngập

tràn tâm thức, một trải nghiệm ở đời sống tương lai đối với

phần lớn mọi người. (Chuyện kể khi Moses lên đỉnh núi Sinai

và trở xuống, toàn thân và khuôn mặt ông đều biến đổi, biểu

tượng của kỳ điểm đạo lần 3. Chìm trong Ánh sáng Siêu

Nhiên là biểu tượng của lần điểm đạo thứ 3, và sau đó người

điểm đạo đồ quay lưng lại để đi về thế gian, cứu giúp nhân

loại.]
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Cung Mọc Ma Kết

▪ Nhưng phàm ngã Ma Kết sẽ không bắt đầu di chuyển

hướng đến mục tiêu này, cho đến khi một khủng hoảng lớn,

thường liên quan đến việc mất đi vị thế hay tài chính, hay

những vấn đề đạo đức nghiêm trọng được trải nghiệm.

▪ Trong giai đoạn tiếp theo của sự suy xét hồi tưởng và phân

tích về đời sống, cơ hội sẽ được cung cấp để đưa ra lựa

chọn đúng đắn, để hành động với chính trực, để quỳ gối

khiêm tốn trước Thiêng Liêng và bắt đầu leo đỉnh núi tâm

linh. Đời sống này cung cấp một cơ hội cho Linh Hồn để đạt

mục tiêu này.

▪ Thổ Tinh cai quản Ma Kết ở cả hai cấp độ phàm ngã và Linh

Hồn, biểu thị cho trận nội chiến diễn ra bên trong khi công

việc sửa sai được nỗ lực tiến hành
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Cung Mọc Ma Kết

▪ Thổ Tinh sử dụng Luật Nhân Quả để phá vỡ ý chí phàm

ngã, buộc người vi phạm quỳ gối—điều này sẽ có khuynh

hướng diễn ra ở nhà của Thổ Tinh. Để thể hiện rằng những

bài học cần thiết đã được học xong, những phẩm chất của

Ma Kết và của dấu hiệu Thổ Tinh cần được nuôi dưỡng, và

biểu đạt.

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển một Nhà Quản Lý Thiên Cơ.

Một người đệ tử là một nhà lãnh đạo được tôn kính, trí tuệ

cao, có kỹ năng điều hành và tổ chức đáng kể, và là người

thành công trong lãnh vực nghề nghiệp lựa chọn. Rồi sử

dụng tất cả những điều này để phụng sự nhân loại.

▪ Những phẩm chất cần phát triển thuộc Cung 1, Cung 3 và

Cung 7.
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Cung Mọc Bảo Bình

▪ Mục đích của Linh Hồn “Tôi là nước của sự sống, tuôn đổ

cho những người đang khát”. Nước trong trường hợp này

biểu thị cho tình yêu thương tinh thần và minh triết, tìm

kiếm đường vào thông qua trái tim và tâm trí con người.

Nhưng trong nhiều trường hợp, một bức tường thành của

những niềm tin cứng nhắc cản trở dòng chảy này phải

được phá vỡ, để tình thương có thể được đón nhận, và lan

truyền đến cộng đồng rộng lớn hơn.

▪ Đây là nhiệm vụ của Mộc Tinh. Nó biểu tượng cho sự hiện

diện của một vị thầy hay những giáo lý nhân từ, và những

trải nghiệm thiện lành và truyền cảm hứng sẽ mở rộng tâm

trí và trái tim, hợp nhất hai phương diện này để chúng hoạt

động như một nhất thể và cung cấp kênh dẫn cần thiết cho

tình thương thiêng liêng.. 41



Cung Mọc Bảo Bình

▪ Dấu hiệu của Mộc Tinh đại diện cho những phẩm chất cần

được nuôi dưỡng, và đến lượt chúng những phẩm chất này

cần được biểu đạt qua nhà của nó, và tối đa hóa những

phước lành và tình yêu thương mà mãnh lực thiện lành này

đem đến.

▪ Mục tiêu cao cả là phát triển một Người Phụng Sự Thế Giới.

Một đệ tử có kỹ năng trong các môn khoa học, người là một

nhân tố của bác ái và minh triết tuôn đổ từ Người Mang

Nước (nguyên khí Christ), và là một nhà hảo tâm và nhà cải

cách xã hội.

▪ Những phẩm chất cần phát triển là những phẩm chất của

Cung 5 của Trí Cụ Thể và Khoa Học.
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Cung Mọc Song Ngư

▪ Mục đích của Linh Hồn “Tôi rời nhà Cha, và khi quay

trở lai, tôi cứu vớt”. Đây là một giai đoạn tiến hóa rất

cao, và liên hệ đến sự tự hy sinh và phụng sự của điểm

đạo đồ. Nhưng đây là một mục tiêu phổ quát và đối với

phần đông nó sẽ chỉ được hiện thực hóa trong một tái

sinh tương lai.

▪ Mục tiêu hiện tại là xóa bỏ ảo tưởng và khuynh hướng mơ

mộng khỏi tâm thức, và học cách phân biện hơn—nhờ

thế giải phóng năng lượng để phụng sự cộng đồng theo

những cách thức thực tiễn và cần thiết.

▪ Đây là công việc của Diêm Vương Tinh, chủ tinh nội môn

của Song Ngư với mục tiêu là phá hủy sự nắm giữ của bản

chất cảm dục làm suy yếu tâm thức.
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Cung Mọc Song Ngư

➢Thường thì điều này xảy ra về mặt tâm lý khi chúng ta

trưởng thành qua trải nghiệm.

➢Nhưng trong những trường hợp cực đoan nó có thể có

nghĩa là sự phá hủy hoàn toàn đời sống như nó đã được

biết và những trải nghiệm tình cảm, và đôi khi là đau

thương—bằng cách đó buộc người ta đi vào một chiều

hướng mới.

➢Những nỗ lực nghiêm khắc cần được thực hiện để loại trừ

những kiểu mẫu tiêu cực, những sự nghiện ngập, và

những dính mắc được đại diện bởi những đặc tính tiêu

cực của Song Ngư và dấu hiệu hoàng đạo của Diêm Vương

Tinh.
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Cung Mọc Song Ngư

▪ Những phẩm hạnh của Song Ngư và dấu hiệu của Diêm

Vương Tinh phải được nuôi dưỡng và biểu đạt.

▪ Mục tiêu tối hậu là thanh trừ những cản trở tình yêu

thương để cho sự hiện diện của Tinh Thần có thể xuất

hiện.

▪ Những phẩm chất cần phát triển là những phẩm chất của

Cung 2 Bác Ái Minh Triết, và Cung 6 Sùng Tín và Lý

Tưởng.
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Mặt Trời – Phàm Ngã



Mặt Trời – Phàm Ngã

▪ Mặt Trời quyền năng và tỏa sáng nhất trên bầu trời khi nhìn từ Trái Đất,

và luôn có một ảnh hưởng lớn đến với nhân loại. Biểu thị cho sức mạnh,

uy nghi oai phong và vinh quang, và thường được tôn thờ như một Đấng

Thần Linh quan trọng.

▪ Về mặt nội môn, Chúa Tể của Mặt Trời là một Đấng Hiện Hữu Vũ Trụ

được biết đến một cách trìu mến như là Bậc Đại Nhân của các Thiên

Đàng. Ngài là Thái Dương Thượng Đế, Thượng Đế biểu hiện trong hệ mặt

trời, đại diện cho Mặt Trời Trung Tâm Duy Nhất. Tất cả mọi đời sống với

quỹ đạo quay quanh trong vòng ảnh hưởng của Mặt Trời tồn tại và đón

nhận những dưỡng chất và những nguyên tố cần cho sự sống trên cả các

cấp độ vật chất và tinh thần.
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Mặt Trời – Phàm Ngã – Linh Hồn – Tinh Thần

▪ Mặt Trời có bản chất tam phân (Tinh Thần, Linh Hồn, Phàm Ngã) như tất

cả mọi đời sống trong vũ trụ.

➢ Phương diện tinh thần của nó được gọi là Mặt Trời Tinh Thần Trung

Tâm, và khi Điểm Đạo đồ tiếp cận lần điểm đạo thứ ba, thì Mặt Trời làm

hiển lộ mãnh lực này thông qua Thiên Vương Tinh, đem đến những sự

thức tỉnh tinh thần cần thiết trong tâm thức.

➢ Phương diện linh hồn của Mặt Trời được gọi là Trái Tim Mặt Trời, và

mãnh lực này được giải phóng thông qua Hải Vương Tinh khi gần đến

lần điểm đạo thứ hai.

➢Phương diện phàm ngã của Mặt Trời được gọi là Mặt Trời Vật Chất, và

trong lá số sinh, nó là đại diện chủ yếu của tâm thức phàm ngã.
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Mặt Trời – Phàm Ngã

▪ Trong lá số sinh (natal chart), Mặt Trời che khuất những mãnh lực cao

hơn, nó hoạt động như một màn che những mãnh lực quyền năng hơn

mà sẽ được hiển lộ khi phàm ngã được kiểm soát. Vulcan được hiển lộ

đối với người bình thường (và cũng đối với những ai tiếp cận Đường

Đạo), Hải Vương Tinh được hiển lộ cho các bậc đệ tử, và Thiên Vương

Tinh đối với những Điểm Đạo đồ.

▪ Mặt Trời là trái tim của lá số đối với những linh hồn trên Thập Giá Biến

Đổi, những người vẫn đang phát triển phàm ngã. Dấu hiệu hoàng đạo mà

Mặt Trời ở trong đó, những góc chiếu và nhà của nó hiển lộ chương trình

phát triển mà Linh Hồn muốn đạt được trong kiếp sống hiện tại (những

kiểu mẫu tiêu cực phải vượt qua, và những phẩm chất mới cần phải phát

triển và biểu đạt để tích hợp và tăng cường phàm ngã, và cũng thanh

luyện phàm ngã, đưa nó đến với việc hợp nhất với Linh Hồn. 49
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Mặt Trăng – Bản năng vô thức



Mặt Trăng – Bản năng vô thức

▪ Mặt Trăng đại diện cho các trí tuệ bản năng và nguyên thủy—“các nguyệt

tinh quân” khởi sinh từ chính bản thân hình tướng. Mỗi thể của con

người—thể xác, thể cảm dục, và thể trí, có vị tinh linh nguyệt tinh quân

chúa tể của riêng nó, và đó chính là trí tuệ tập thể dưới nhân loại của

chính bản thân thể đó.

▪ Ở cấp độ phàm ngã và tâm lý học, Mặt Trăng đại diện cho một “hình tư

tưởng cổ xưa nhất” (EA 13), và “đó là quá khứ” (EA 19). Hành vi vô thức

và tư tưởng tiêu cực tự động (tập kết hay ngũ uẩn trong Phật giáo hay

samskaras trong Raja Yoga), làm sống động phàm ngã để nó có thể suy

nghĩ, cảm nhận và phản ứng theo một kiểu mẫu định trước, hoàn toàn vô

thức—được cai quản bởi Mặt Trăng. Những kiểu mẫu mang tính hủy diệt

từ quá khứ, can thiệp vào hiện tại và giam cầm linh hồn.
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Mặt Trăng – Tù ngục của linh hồn

▪ Mặt Trăng che khuất những mãnh lực cao cả hơn: trong lá số sinh, nó

hoạt động như một màng che cho những mãnh lực mạnh mẽ nhất, mà

chúng sẽ được hiển lộ khi những bản năng thấp kém được kiểm soát.

▪ Vulcan sẽ hiển lộ đối với người bình thường (và cũng đối với những

người tiếp cận Đường Đạo), Hải Vương Tinh được hiển lộ đối với người

đệ tử, và Thiên Vương Tinh với các Điểm Đạo đồ.

▪ Trên Con Đường Điểm Đạo, Mặt Trăng—che khuất một hành tinh thiêng

liêng (có lẽ là Thiên Vương Tinh) sẽ hoạt động tích cực tại thời điểm kỳ

Điểm Đạo lần thứ 3, cùng với Hỏa Tinh. Những mãnh lực của hai hành

tinh này biểu thị cho Kẻ Chặn Ngõ, khởi sinh từ trong “lòng của vật chất”,

để tiến hành chiến tranh với Linh Hồn.
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Mặt Trăng – Cảm xúc

▪ Khi Linh Hồn chiến thắng, theo ý nghĩa, phàm ngã bị “móc ruột”, và điều

này được biểu tượng bởi việc Mặt Trăng không còn che khuất mà làm

hiển lộ Thiên Vương Tinh. Cấu trúc của Phàm ngã vẫn còn tồn tại, nhưng

sự sống sử dụng nó giờ đây là Tinh Thần.

▪ Khi những mãnh lực đằng sau Mặt Trăng được hiển lộ, con người không

còn bị thống trị bởi những bản năng mà:

➢là một người chí nguyện hay người đệ tử dự bị đang thanh luyện phàm

ngã (Vulcan hiển lộ).

➢là một người đệ tử đang phát triển tâm thức Linh Hồn và tình thương

bác ái (Hải Vương Tinh hiển lộ).

➢là một Điểm Đạo đồ đang vận dụng quyền năng tinh thần (Thiên Vương

Tinh hiển lộ).
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Thủy tinh – Tư duy và giao tiếp



Thủy tinh – Tư duy và giao tiếp

▪ Sao Thủy là sứ giả (người đưa tin) và đại diện cho trí tuệ ở tất cả các cấp

độ. Đó là trí trừu tượng của Thượng đế, trí trực giác nhanh chóng và hạ

trí cụ thể. Sao Thủy cũng là cầu nối giữa thượng trí và hạ trí –

antahkarana hay sợi dây tâm thức, kết nối ánh sáng được xây dựng bởi

thiền sinh và cho phép các thông điệp từ Thiên Trí truyền đến não bộ.

▪ Cung 4 của Sự hài hòa thông qua Xung đột chảy qua sao Thủy. Ở cấp độ

ngoại môn, Cung 4 gây ra xung đột về mặt trí tuệ; ở những người chí

nguyện và đệ tử, Cung 4 rèn luyện sự hài hòa về trí tuệ; ở cấp độ huyền

giai, Cung 4 mang lại trực giác.

▪ Sao Thủy cai quản Song Tử và Xử Nữ ở cấp độ ngoại môn, Bạch Dương ở

cấp độ nội môn và Hổ Cáp ở cấp độ huyền giai.
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Thủy tinh – Tư duy và giao tiếp

▪ Nhiệm vụ chính của sao Thủy là khai mở quyền năng của thể trí và mang

lại sự giác ngộ.

➢ Điều này bắt đầu với trí cụ thể và sự phát triển của chức năng xây dựng

tư duy phân tích và hình tư tưởng.

➢ Sự giác ngộ xảy ra bằng cách chỉnh hợp thể trí với linh hồn trong tham

thiền, cầu nguyện hoặc thông qua các nỗ lực tinh thần khác.

➢ Khi thể trí giác ngộ, Chủ thể Tư tưởng (Thinker - sao Kim) đã khai mở

quyền năng của mình và nhận thức được Thiên cơ nằm dưới mọi trải

nghiệm trần thế.
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Kim tinh – Tình yêu và trí tuệ



Kim tinh – Tình yêu và trí tuệ

▪ Kim tinh là chủ tinh, chi phối Kim Ngưu và Thiên Bình ở cấp độ công

truyền; là chủ tinh nội môn (bí truyền) của Song Tử và chủ tinh huyền

giai của Ma Kết.

▪ Cung 5 của Trí cụ thể và Khoa Học chảy qua Kim tinh.

▪ Công việc quan trọng và mạnh mẽ nhất mà Kim tinh thực hiện với con

người, là sự phát triển và mở rộng tâm thức – trong hoa sen chân ngã,

trong thể trí chúng ta, và trong não và hệ thần kinh.

▪ Kim Tinh là đại diện chủ yếu của tâm thức linh hồn. (Mặt trời đại diện

cho tâm thức phàm ngã, và Mặt trăng đại diện cho phần vô thức. Ở một

vòng xoắn cao hơn, Mặt trời đại diện cho tâm thức tinh thần).

▪ Kim Tinh đại diện cho Thái Dương Thiên Thần và Hoa Sen Chân Ngã.
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Kim tinh – Tình yêu và trí tuệ
▪ Kim Tinh đại diện cho các Thái Dương Thiên

Thần, những vị tạo ra ngã tính (tâm thức biết

nhận thức), các Agnishvattas, đại thiên thần

Trí Tuệ, tác nhân kiến tạo thể nhận thức của

con người (hoa sen chân ngã).

▪ Kim Tinh tượng trưng cho hoa sen chân ngã.

Ngã thức phát triển từ hoa sen chân ngã (linh

hồn thể, thể nguyên nhân, linh hồn hiện

thân); 9 hạt giống được trồng bởi các thiên

thần. Hoa sen chân ngã là kho lưu trữ của tất

cả các phẩm chất mà chúng ta hoạch đắc qua

nhiều kiếp luân hồi của chúng ta, mà về bản

chất chúng ta nhận dạng là “Tôi”.
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Kim tinh – Tình yêu và trí tuệ

▪ Trước khi sự phát triển bắt đầu, hoa sen là

một nụ không màu. Khi chúng ta phát triển

các khả năng, các kỹ năng và tài năng của

mình, các cánh hoa mở ra.

▪ Kiến thức hoạch đắc qua các thời đại được

lưu trữ trong các cánh hoa kiến thức.

▪ Những tính chất bác ái mà ta phát triển

được lưu trữ trong những cánh hoa bác ái.

▪ Những tính chất hy sinh mà chúng ta

phát triển được cất giữ trong những

cánh hoa hy sinh.
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Kim tinh – Tình yêu và trí tuệ

▪ Kim Tinh là đại diện của tình yêu và các

mối quan hệ trên mọi cấp độ.

▪ Ở cấp độ thấp là tình dục và ham muốn.

▪ Ở cấp độ cao là bác ái thiêng liêng.
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Kim tinh – Tình yêu và trí tuệ

▪ Kim Tinh tượng trưng cho Nguyên khí Trí Tuệ – tâm trí và thông tuệ. Trí

cụ thể (Thủy tinh) là bộ máy tư duy, phân tích mà chúng ta sử dụng để

xây dựng tư tưởng và ý tưởng. Chúng ta dành nhiều kiếp sống để phát

triển nó. Ở mức độ cao hơn, khi linh hồn bắt đầu soi sáng tâm trí, nó trở

nên khôn ngoan và toàn diện, bắt đầu suy nghĩ một cách thông minh và

với tình yêu (Kim Tinh).

▪ Kim Tinh đại diện cho sự xuất hiện của nguyên khí bác ái qua năng lực

chỉ đạo của thể trí. Kim tinh và Thủy tinh đều tượng trưng cho trí tuệ:

Thượng trí, Trí cụ thể, Thông tuệ.

▪ Thủy tinh là trí tuệ-minh triết – Kim tinh là bác ái-minh triết. Thủy tinh

là ánh sáng trực giác – Kim tinh là ánh sáng của thể trí. Thủy tinh là

nguyên khí soi sáng, khai mở thể trí; Kim tinh là nguyên khí trí tuệ.
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▪ Chỉ có ở Thủy tinh

➢Trí trừu tượng.

➢Thủy tinh chiếu sáng và giải phóng thể trí.

▪ Chỉ có ở Kim tinh

➢ Tượng trưng cho linh hồn và Thái Dương Thiên Thần.

➢ Sự pha trộn của bác ái và tri thức.

➢ Sự kết hợp của tâm và trí.

➢ Sự xuất hiện của nguyên khí bác ái qua năng lực điều khiển của thể trí.

Kim tinh – Tình yêu và trí tuệ
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Rose of Venus - Vũ điệu của Kim tinh và Trái Đất xoay quanh Mặt Trời (8 năm) 
Video by Francesco Carpinteri

https://www.youtube.com/user/smerald2000
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Rose of Venus - Vũ điệu của Kim tinh và Trái Đất xoay quanh Mặt Trời (8 năm) 
Video by Francesco Carpinteri

https://www.youtube.com/user/smerald2000
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Trái Đất – Trải nghiệm phát triển tâm thức nhóm

▪ Về mặt nội môn, Trái đất là thể vật chất của

Hành tinh Thượng đế.

▪ Trái đất chỉ bắt đầu ảnh hưởng đến tâm

thức trên Con đường Phát triển Tinh thần.

▪ Trái đất cai quản Nhân Mã ở cấp độ nội môn

và Song Tử ở cấp độ huyền giai.

▪ Cung 3 của trí thông tuệ - linh hoạt chảy qua

Trái đất.
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Trái Đất – Trải nghiệm phát triển tâm thức nhóm

▪ Mục đích của Trái đất là cung cấp một trường

hành động, trong đó, thông qua trải nghiệm

cùng với những người khác, chúng ta phát

triển tâm thức nhóm (tâm thức linh hồn) và

học cách nghĩ đến lợi ích của toàn thể lớn hơn.

▪ Trở thành tâm thức nhóm xảy ra khi tâm thức

cá nhân của chúng ta mở rộng và kết hợp với

tâm thức của những linh hồn có chung lý tưởng

và giá trị. Nhờ đó, tâm thức vượt từ Giới nhân

loại sang Giới linh hồn. Trái đất là nơi huấn

luyện cho sự phát triển này.
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Trái Đất – Trải nghiệm phát triển tâm thức nhóm

▪ Tâm thức nhóm phát triển thông qua sự phá ngã chấp/phi tập trung

(decentralisation) của phàm ngã, được đại diện bởi Mặt trời. Trái đất

trong biểu đồ sinh nằm trong dấu hiệu và nhà hoàn toàn đối diện với

Mặt trời.

➢Trau dồi những phẩm tính của dấu hiệu của Trái đất hỗ trợ sự phá ngã

chấp này. Nó cân bằng các mãnh lực của chúng ta. Nó chuyển trung tâm

đồng hóa của chúng ta khỏi bản ngã mang tính cá nhân hóa sang linh

hồn, vốn có tâm thức nhóm một cách tự nhiên.
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Hỏa tinh – Dục vọng và nhiệt huyết



Hỏa tinh – Mãnh lực cảm dục

▪ Trong huyền linh học, sao Hỏa là tác

nhân thấp của mãnh lực cung 6 bốc lửa,

xúc cảm và sùng tín.

▪ Sao Hỏa cai quản Bạch Dương và Hổ

Cáp ở cấp độ ngoại môn, Hổ Cáp ở cấp

độ bí truyền, Nhân Mã ở cấp độ Huyền

Giai.

▪ Cung 6 của Sùng Kính - Chủ nghĩa Lý

Tưởng chảy qua sao Hỏa.

▪ Phương diện thấp của Sao Hỏa đại diện

cho những cảm xúc ích kỷ, ham muốn

và ham muốn động vật của phàm ngã.
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Hỏa tinh – Dục vọng

▪ Sao Hỏa cai quản cơ thể vật lý, năm giác quan và cùng cai

quản thể cảm dục với Sao Hải Vương.

▪ Ham muốn không nảy sinh trong thể xác mà trong

bản chất dục vọng-cảm xúc. Thể xác giống như một

chiếc ô tô được điều khiển. Người lái xe trong hầu hết

các trường hợp là sao Hỏa. Nhưng nó cũng có thể là linh

hồn và đó là mục tiêu trên Đường Đạo.

▪ Thể tình cảm (xúc cảm và ham muốn) trong hầu hết các

trường hợp có tác động mạnh nhất đối với thể xác. Nhà

huyền linh học xem thể xác chỉ là một cỗ máy, do bản

tính cảm dục làm cho hoạt động, và được thể sinh lực

tiếp cho năng lượng.
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Hỏa tinh – Nhiệt huyết lý tưởng

▪ Chiến tranh gây ra xung đột và đau khổ, và kết

quả là mọi người học cách hành động cẩn thận

hơn trong hiện tại để tránh nỗi đau trong tương

lai, sự thanh luyện nội tâm diễn ra.

▪ Khi đó, phương diện cao của sao Hỏa xuất hiện.

Bản chất cảm xúc và Luân xa tùng thái dương

được thanh lọc, mãnh lực cảm xúc được chuyển

hướng lên trên để chảy qua luân xa tim.

▪ Sao Hỏa bí truyền (nội môn), khát vọng về lối

sống và sinh hoạt cao cả hơn được sinh ra và

bước tới— mãnh lực của chủ nghĩa lý tưởng và

sự tận tâm cao cả.
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Hỏa tinh – Nhiệt huyết lý tưởng

▪ Phương diện cao của Sao Hỏa là người chí nguyện

dũng cảm hoặc chiến binh chiến đấu cho lý tưởng

cao hơn và để đi vào cõi tâm linh. Nó xuất hiện trên

sân khấu cuộc đời để bước vào trận chiến với tất cả

những gì cản trở mục tiêu này.

▪ Sự kiểm soát có ý thức Sao Hỏa, của bản chất dục

vọng, là một bước tiến hóa quan trọng.

➢Điều này xảy ra khi trí tuệ sống động và đủ mạnh

để kiểm soát đời sống tình cảm, chí nguyện đã nảy

sinh trong tim, và khi linh hồn đang hoạt động

trong đời sống và đang nỗ lực để kiểm soát dục

vọng.
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Mộc tinh – Bác ái và Minh triết



Mộc tinh – Bác ái và Minh triết

▪ Cung của Mộc tinh là Cung 2 Bác ái và Minh triết, năng

lượng nhân từ và tử tế của Thượng Đế, mang lại phước

lành và phần thưởng, may mắn.

▪ Mộc tinh hợp nhất trái tim và tâm trí và cho phép chúng

ta phát triển từ ích kỷ thành vị tha và từ độc hại thành

vô tổn hại, dẫn đến sự hợp nhất giữa phàm ngã và linh

hồn. Nhà của Mộc tinh cho thấy nơi chúng ta có thể nhận

được tình yêu thương vô điều kiện, sự chấp nhận và

những lời chúc phúc.

▪ Mộc tinh cai quản Nhân Mã và Song Ngư ở cấp độ ngoại

môn, Bảo Bình ở cấp độ nội môn và Xử Nữ ở cấp độ

huyền giai. Mộc Tinh mở rộng những gì nó chạm vào.
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Thổ tinh – Chúa Tể Nghiệp Quả



Thổ tinh – Chúa tể nghiệp quả
▪ Thổ tinh là Chúa tể của Nghiệp quả, Đấng sắp đặt

nghiệp quả và yêu cầu trả đầy đủ mọi khoản nợ và do

đó, là Đấng xét xử chúng ta trong cuộc đấu tranh để

hiện tồn. (Tuy nhiên, luật này chỉ (bắt đầu) hoạt động ở

cấp độ phàm ngã, khi trí thông tuệ hoạt động và biết

phân biệt đúng sai).

▪ Thổ tinh đại diện cho Kiến trúc sư vĩ đại của Vũ trụ.

Ngài là người giám sát thực hiện Kế hoạch của các Chân

sư (những vị hướng dẫn và bảo vệ nhân loại, chống

chọi với cái ác và ngăn chặn những thế lực ác độc đang

âm mưu làm hại nhân loại). Tất cả chúng ta sẽ là Chân

sư trong tương lai và Thổ tinh − thông qua nghiệp quả,

đang chuẩn bị nhiệm vụ tương lai này cho chúng ta.
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Thổ tinh – Chúa tể nghiệp quả
▪ Thổ tinh củng cố và làm chúng ta mạnh mẽ, cho chúng

ta cơ hội thể hiện sự lựa chọn sáng suốt và quyết định

đúng đắn qua nghịch cảnh. Thổ Tinh mang lại cơ hội

điểm đạo, bằng cách đưa đời sống phàm ngã phù hợp

với luật thiêng liêng và sửa chữa bất kỳ sự mất cân

bằng nào trong quá khứ.

▪ Thái độ của chúng ta với Thổ tinh quyết định vị trí của

chúng ta trên đường Đạo (xem nghịch cảnh và hoàn

cảnh khó khăn là cơ hội để phát triển và tiến lên phía

trước chứ không phải là thảm họa).

▪ Thổ tinh cai quản Ma Kết và Bảo Bình ở cấp độ ngoại

môn, Ma Kết ở cấp độ nội môn và Thiên Bình ở cấp độ

huyền giai.
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Thổ tinh – Chúa tể nghiệp quả

▪ Thổ tinh cai quản Luân xa Cổ Họng mà qua đó hạ trí thể

hiện mãnh lực của nó. Sự kết hợp giữa Thổ tinh với thể

trí là lý do mà Thổ tinh yêu cầu chúng ta phải suy nghĩ

cẩn thận và đưa ra những lựa chọn đúng đắn về mặt

đạo đức. Thổ tinh theo dõi lời nói của chúng ta một

cách cẩn thận.

▪ Khi chúng ta tuân theo Thổ tinh và bắt đầu suy nghĩ với

khả năng phân biện thông minh và tham gia vào các dự

án sáng tạo, mãnh lực ham muốn vốn bình thường hạ

xuống để nuôi sống lực luân xa xương cùng-tình dục,

nay bắt đầu chảy lên và chảy ra qua Luân xa Cổ Họng.

Đây là bước quan trọng đầu tiên trong sự phát triển

tinh thần.
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Thiên Vương Tinh – Người thức tỉnh



Thiên Vương Tinh – Người giải phóng

▪ Thiên vương tinh: Đức Chúa Cha. Tâm thức tinh thần.

Cai quản Con đường Huyền linh, nơi tiến bộ tinh thần

được thực hiện thông qua nghiên cứu khoa học, có

thể bắt đầu sống một cuộc sống huyền linh và hiểu

biết thiêng liêng có thể thay thế cho cảm nhận thần

bí.

▪ Cai quản cấp độ huyền giai đối với Luân xa Vương

miện, trung tâm đại diện cho Chân thần hoặc cung

lửa tinh thần.

▪ Mặt trời Tinh thần Trung tâm (khía cạnh thứ nhất

của Thượng Đế) sử dụng Thiên Vương Tinh để phân

phối mãnh lực tinh thần cho con người.
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Thiên Vương Tinh – Người giải phóng

▪ Trong lá số, Thiên vương tinh đại diện cho

quyền năng của sức mạnh tinh thần để phá vỡ

các mô hình kết tinh giữ linh hồn bị ràng buộc

trong thời gian và không gian, để giải phóng

linh hồn tiến về phía trước trên Con đường

Tiến hóa.

▪ Thiên vương tinh cai quản Bảo Bình ở cấp độ

ngoại môn, Thiên Bình ở cấp độ nội môn, Bạch

Dương và Bảo Bình ở cấp độ huyền giai.

▪ Cung thứ 7 của Nghi Lễ, Trật tự và Huyền thuật

chảy qua Thiên vương tinh.

83



84

Hải Vương Tinh – Tình thương tinh thần



Hải vương tinh – Tình thương tinh thần

▪ Neptune là vị thần của nước, người cai quản

đại dương cảm xúc và toàn bộ Cõi Cảm dục.

▪ Ở cấp độ thấp, trong quần chúng − những

người vẫn bị kiểm soát phần lớn bởi đời sống

tình cảm; Hải vương tinh đại diện cho hiệu

ứng ảo cảm của cõi cảm dục. Thuốc giải là sự

phân biện và lương tri lẽ thường.

▪ Chức năng cao hơn của Hải vương tinh là tinh

chỉnh bản chất cảm dục và chuyển hóa ham

muốn cảm xúc thành khát vọng tình thương,

kích thích những tầm nhìn và lý tưởng về một

cách sống cao cả hơn, tái định hướng cuộc

sống. 85



Hải Vương Tinh – Tình thương tinh thần

▪ Người chí nguyện thần bí xuất hiện − một

người sùng đạo, người tiếp cận tính thiêng

liêng thông qua cảm nhận và trái tim. Điều

này là cần thiết trước khi bước vào Con

đường huyền bí (của ý chí và trí tuệ). Tình

thương phải hiện diện để sử dụng an toàn

quyền năng của Thượng Đế.

➢Bước đầu tiên trên đường Đạo là kiểm soát

ham muốn vật chất, tiếp theo là thanh lọc và

kiểm soát cảm xúc. Đây là nơi mà Hải vương

tinh đi vào. Rung động của nó làm tan các tạp

chất cảm dục và làm dịu dòng chảy cảm dục

(nước). 86



Hải Vương Tinh – Tình thương tinh thần

➢Sau đó, lực mà trước đó đã đổ xuống qua luân

xa tùng thái dương (được cai quản bởi Hỏa

tinh và Hải vương tinh) để nuôi những ham

muốn thấp kém, được chuyển hướng lên Luân

xa Tim bởi rung động cao hơn của Hải vương

tinh.

➢Luân xa Tim mở ra, tình yêu bao gồm được

thể hiện và lần điểm đạo thứ 2 – linh hồn

kiểm soát cõi cảm dục, được thực hiện.

▪ Hải vương tinh cai quản Song Ngư ở cấp độ

ngoại môn. Cự Giải ở cấp độ nội môn và huyền

giai.
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Diêm Vương Tinh – Mũi tên Tử Thần



Diêm vương tinh – Mũi tên tử thần

▪ Diêm vương tinh cai quản sự ra đời của sự sống mới và

cả cái chết. Khi một hình tướng đã trở nên cứng nhắc,

bệnh tật, tàn tật, hỏng hóc; sức mạnh hủy diệt của

Diêm vương tinh mang lại cái chết, giải phóng linh hồn

khỏi vận cụ bị hư hại của nó.

▪ Nó là Mũi tên Tử thần và khi được bắn bởi linh hồn, cái

chết sẽ theo sau. Điều này có thể xảy ra trên các cấp độ

thể chất, tâm lý và trí tuệ. Những hình tướng cũ bị tiêu

diệt, buộc sự sống tinh thần trong đó phải đón nhận

một hình tướng mới, thậm chí là một kiếp tái sinh mới.

▪ Nhưng Diêm vương tinh không bao giờ phá hủy khía

cạnh tâm thức. Nó giải phóng tâm thức khỏi nhà tù của

nó để nó có thể tiến triển về phía trước và đi lên. 89



Diêm vương tinh – Mũi tên tử thần

▪ Với những người chí nguyện và đệ tử, nhiệm vụ của

Diêm vương tinh là phá hủy mọi chướng ngại ẩn giấu

trong vô thức, thanh tẩy mọi ràng buộc về quá khứ và

mọi trở ngại đối với việc mở rộng và phát triển linh

hồn.

▪ Diêm vương tinh đặc biệt hoạt động mạnh mẽ với tác

dụng thanh lọc (cùng Vulcan) ở lần điểm đạo thứ nhất,

khi Đức Christ (linh hồn bác ái và minh triết) được

sinh ra trong trái tim.

▪ Ảnh hưởng của Vulcan chạm đến tận sâu thẳm bản

chất của y, trong khi Diêm vương tinh kéo lên bề mặt

và phá hủy tất cả những gì cản trở ở những thể thấp.
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Diêm vương tinh – Mũi tên tử thần

▪ Trong quần chúng, Diêm vương tinh mang đến những

mảnh vụn hoặc rác rưởi tâm linh nằm trong khối vô

thức, những đặc điểm ám ảnh và ảo cảm.

▪ Diêm vương tinh là một Thần Rắn Chữa lành và nó giải

phóng cơ thể khỏi các chất độc gây nhiễm độc. Những

răng nanh của Diêm vương tinh mang nọc độc giúp

loại bỏ ảo tưởng. Khi nó cắn, nó buộc mọi người thoát

khỏi ảo tưởng đi vào ánh sáng của thực tế.

▪ Chỉ khi sự thật được nhìn thấy, được hiểu và được chấp

nhận, thì sự chữa lành thực sự mới có thể bắt đầu.
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Diêm vương tinh – Mũi tên tử thần

▪ Diêm vương tinh là bản ngã thay thế của Hỏa tinh và

có liên quan thông qua Cung 1 đến cả Luân xa gốc và

Luân xa Vương miện, và với Luân xa Tùng thái dương

qua Hổ Cáp. Trong cơ thể, điều này kết nối ham muốn

với sự thôi thúc sinh tồn nguyên thủy, do đó mang lại

cho chúng ta ý- chí- sống.

▪ Diêm vương tinh đồng cai quản Hổ Cáp (cùng Hỏa

tinh) ở cấp độ ngoại môn, Song Ngư ở cấp độ nội môn

và huyền giai.

▪ Cung 1 Ý chí-Quyền lực tuôn chảy qua Diêm vương

tinh
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Vulcan – Sự thanh luyện



Vulcan – Thần Lửa – Thợ rèn của Thượng Đế

▪ Vulcan là khía cạnh thanh luyện của linh hồn,

người thợ rèn đi vào những chiều sâu của

phàm ngã để tìm và quạt ngọn lửa tinh thần

tiềm ẩn trong tâm của mỗi người.

▪ Chức năng của Vulcan là thanh lọc thể cảm dục

để phá hủy tù ngục của linh hồn, và tạo ra một

viên ngọc đẹp từ khối đá xù xì của bản chất con

người thấp kém. Tuy nhiên, Vulcan chỉ hoạt

động khi một người đã bước lên đường

Đạo. Khi chưa đến lúc đó, thì mãnh lực của nó

bị che giấu, ảnh hưởng của nó bị chặn không

thể tiếp cận với người bình thường, vốn sẽ

không thể xử lý rung động bốc lửa của nó.
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Vulcan – Thần Lửa – Thợ rèn của Thượng Đế

▪ Khi mãnh lực của nó đi xuyên qua, nó mở ra

cho chúng ta những thách thức của Cuộc

Điểm Đạo thứ nhất – sự kiểm soát đối với các

ham muốn của thể xác.

▪ Vulcan cai quản Kim Ngưu và Xử Nữ ở cấp độ

nội môn, và cai quản Kim Ngưu ở cấp độ

huyền giai. Vulcan cai quản luân xa vương

miện trong các đệ tử.

▪ Cung Một của Ý Chí-Quyền Lực chảy qua

Vulcan.

▪ Vẽ Vulcan trên Mặt trời hoặc Mặt trăng trong

lá số sinh và giải thích như một tác nhân

thanh lọc. 95



❖ Các bài học Tinh Thần

▪ Giao Điểm Bắc – La Hầu (Rahu) – Long Thủ: Con đường phát
triển tương lai, tiếng gọi của số mệnh, điều cần phát triển.

▪ Giao Điểm Nam – Kế Đô (Ketu) – Long Vĩ: Quá khứ, tiền kiếp, 
tiềm năng được thừa hưởng, điều cần chuyển hóa.  
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Sơ đồ chủ tinh của các

dấu hiệu hoàng đạo

▪ Chủ tinh ngoại môn (phàm

ngã): Vòng tròn màu xám

trong cùng.

❖ Chủ tinh nội môn (đệ tử, 

người chí nguyện): Vòng

tròn màu xanh lá.

▪ Chủ tinh huyền giai (điểm

đạo đồ): Vòng tròn màu

vàng.

*Chủ tinh của một dấu hiệu là hành tinh có tác động
quan trọng nhất của dấu hiệu đó. Các dấu hiệu hoàng
đạo bộc lộ những phẩm chất, đặc điểm tương tự như 
chủ tinh của chúng.
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Tìm mục đích linh hồn cho kiếp sống

▪ Xác định Cung Linh Hồn (giả thiết) trong 7 Cung.

➢Chủ âm tích hợp giúp cân bằng.

➢Đức tính cần nuôi dưỡng.

➢Chìa khóa và mantram chuyển hóa.

▪ Xác định vị trí Cung Mọc, Mặt Trời, Mặt Trăng trong các dấu hiệu và các

nhà

▪ Xác định chủ tinh ngoại môn và nội môn Cung Mọc, Mặt Trời, Mặt Trăng

(có thể tổng hợp thông tin vào một bảng).
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Hành tinh Chủ tinh Dấu hiệu Nhà

Mọc
Chủ tinh ngoại môn
Chủ tinh nội môn

Kim tinh
Vulcan

Kim Ngưu
Nhân Mã
Hổ Cáp, (Bảo Bình*)

7
6 (10*)

Mặt Trời
Chủ tinh ngoại môn
Chủ tinh nội môn

(Hỏa tinh), Diêm Vương tinh
Hỏa tinh

Hổ Cáp
(Ma Kết), Hổ Cáp
Ma Kết

6
9, 6

9

Mặt Trăng
Chủ tinh ngoại môn
Chủ tinh nội môn

(Thổ tinh), Thiên Vương tinh
Mộc tinh

Bảo Bình
(Hổ Cáp), Nhân Mã
Ma Kết

10
6, 7

9

Ví dụ: Bảng các dấu hiệu Mọc, Mặt Trăng, Mặt Trời của Lan Nguyễn

*Xét thêm Vulcan tại vị trí Mặt Trăng



Tìm mục đích linh hồn cho kiếp sống

1. Mục đích Linh Hồn của tôi cho kiếp sống này là gì?

▪ Cung Linh Hồn (7 cung năng lượng)

▪ Dấu hiệu cung Mọc – chủ âm nội môn.

▪ Dấu hiệu của chủ tinh nội môn của cung Mọc (lá số).

▪ Nhà của chủ tinh nội môn của cung Mọc (lá số).

2. Những điểmmạnh và điểm yếu phàm ngã của tôi là gì?

▪ Dấu hiệu Mặt Trời.

▪ Nhà của Mặt Trời.

▪ Dấu hiệu chủ tinh ngoại môn của dấu hiệu Mặt Trời.

▪ Nhà của chủ tinh ngoại môn của dấu hiệu Mặt Trời.
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Tìm mục đích linh hồn cho kiếp sống

➢ Linh hồnmuốn tôi làm gì (với phàm ngã)?

▪ Dấu hiệu của chủ tinh nội môn của dấu hiệu Mặt Trời.

▪ Nhà của chủ tinh nội môn của dấu hiệu Mặt Trời.

3. Bản chất của “tù ngục giam cầm kiểu mẫu linh hồn” của tôi là gì?

▪ Dấu hiệu Mặt Trăng.

▪ Nhà của Mặt Trăng.

▪ Dấu hiệu của chủ tinh ngoại môn của dấu hiệu Mặt Trăng.

▪ Nhà của chủ tinh ngoại môn của dấu hiệu Mặt Trăng.

➢ Linh hồnmuốn tôi làm gì (để phá vỡ tù ngục này)?

▪ Dấu hiệu của chủ tinh nội môn của dấu hiệu Mặt Trăng.

▪ Nhà của chủ tinh nội môn của dấu hiệu Mặt Trăng. 103



Tìm mục đích linh hồn cho kiếp sống

4. Khảo sát nhà 10 và nhà 6 (sứmệnh/sự nghiệp và việc phụng sự)

▪ Cửa nhà (cusp) nằm trên dấu hiệu nào?

▪ Có những hành tinh nào trong nhà?

▪ Khảo sát MC (trường hợp MC không trùng với đỉnh nhà 10).

5. Khảo sát trục La hầu – Kế đô

➢ Con đường phát triển tương lai, tiếng gọi của số mệnh, điều tôi cần phát
triển là gì?

▪ Dấu hiệu và nhà của La hầu (North Node)

➢ Tiềm năng được thừa hưởng từ quá khứ và những điều cần chuyển hóa
của tôi là gì?

▪ Dấu hiệu và nhà của Kế đô (South Node)
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Phụ Lục 1

Nghề nghiệp qua các cung năng lượng



Năng khiếu của các cung năng lượng

Cung 1, Ý chí hay Quyền lực: lãnh đạo, quản lý, giám sát, chính trị gia,

huyền bí gia, nhà thám hiểm, nhà điều hành, giám đốc và nhà độc tài. Các

mãnh lực. Bất kỳ nghề nghiệp nào đòi hỏi quyền năng ý chí lớn lao, sức

mạnh và sức chịu đựng, khả năng vẫn kiên định khi đối mặt với mọi trở

ngại, khả năng hủy diệt nếu cần.

Cung 2, Bác ái Minh triết: các năng khiếu yêu cầu sự tế nhị, tầm nhìn xa,

sự thu hút cá nhân, sự ấm áp và quan tâm đối với người khác. Ví dụ: đại

sứ, nhà trị liệu tâm lý, giáo sư, nhà chữa trị, nhà giáo dục, hiền triết, học

giả và nhà nghiên cứu văn hóa.

Cung 3, Thông tuệ Linh hoạt: các năng khiếu của cung 3 yêu cầu sự khéo

léo và khả năng thích ứng về trí tuệ, một trí tuệ trong sáng, khả năng nói

với giọng nói của lý trí và sự thông minh, và tài tháo vát.
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Năng khiếu của các cung năng lượng

Cung 3, Thông tuệ Linh hoạt: Ví dụ: nhà chiến thuật, nhà chiến lược, nhà

hoạch định tài chính, người kinh doanh, nhà thầu, triết gia, chiêm tinh gia,

kinh tế gia và sử gia.

Cung 4, Hòa hợp qua xung đột: các năng khiếu của cung 4 yêu cầu sự tự

nhiên và sự sáng tạo của một hình thức về mỹ thuật, màu sắc hay sự hài

hòa nào đó. Ví dụ: nam, nữ nghệ sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, nhà môi giới, nhà thơ và

cố vấn.

Cung 5, Khoa học Cụ thể: Các năng khiếu của cung 5 đòi hỏi một trí tuệ

sắc sảo, sự chính xác một cách chi tiết, các kỹ năng khoa học và nghiên

cứu. Ví dụ: nhà khoa học, thợ điện, kỹ sư, nhà phân tích, kỹ thuật viên dữ

liệu, bác sĩ phẫu thuật, nhà nghiên cứu, nhà giả kim thuật, nhà phát minh

và kỹ thuật viên.
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Năng khiếu của các cung năng lượng

Cung 6, Sùng tín và Lý tưởng: Các năng khiếu của cung 6 đòi hỏi sự sùng

tín, sự cống hiến và phụng sự vị tha. Ví dụ: mục sư, thần bí gia, nhà truyền

giáo, tín đồ mộ đạo, người thuyết pháp, nhà hùng biện, quân nhân, y tá,

thư ký cá nhân, nhà từ thiện và người tham gia một cuộc vận động.

Cung 7, Nghi lễ Trật tự: các năng khiếu đòi hỏi khả năng và sự khéo léo

thực tế, các kỹ năng tổ chức, một khả năng tạo ra sự trật tự, và khả năng

biểu lộ các ý tưởng trên Cõi Trần. Ví dụ: người kinh doanh, người tổ chức,

thẩm phán, nhân viên pháp lý, kiến trúc sư, nhà xây dựng, nhà quản lý, nhà

thiết kế, nhà cách mạng, thuật sĩ, và thần bí gia.
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Phụ Lục 2

Nghề nghiệp qua các cung hoàng đạo



Năng khiếu của các cung hoàng đạo

Bạch Dương: các nghề nghiệp đòi hỏi óc sáng kiến, các ý tưởng, sự khéo

léo và sự nỗ lực về trí tuệ và thể chất. Ví dụ: nhà quản lý, lãnh đạo, giám

sát, quân nhân, chính trị gia, nhà hoạt động xã hội và nhà phẫu thuật.

Những năng khiếu Bạch Dương khác liên quan đến máy móc, kỹ thuật,

kim loại, các công cụ và các môn thể thao. Các nghề nghiệp nội môn: những

nghề chống lại điều ác vì điều thiện hảo cao cả cho tập thể, các chương

trình tiên phong đem lợi ích cho nhân loại, các chương trình khởi xướng

truyền đạt minh triết.

Kim Ngưu: các nghề nghiệp đòi hỏi sự tin cậy, sự ứng dụng và nhiệm vụ

thực tế. Ví dụ: tài chính, ngân hàng, kinh doanh và nông nghiệp. Cũng thế,

là các loại hình nghệ thuật và làm đẹp cảnh quan của trái đất. Các nghề

nghiệp nội môn: những nghề mang lại sự giác ngộ và ánh sáng cho thế

gian, chống lại cái ác vì điều thiện hảo cao cả cho tập thể.
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Năng khiếu của các cung hoàng đạo
Song Tử: bất kỳ nghề nghiệp nào trong kỹ nghệ truyền thông hoặc thông

tin. Ví dụ: việc giáo dục ở các trường trung học và đại học, hoặc việc báo

cáo về tình hình thế giới qua một bài bình luận về xã hội hoặc chính trị.

Các nghề nghiệp nội môn: truyền đạt Minh triết Muôn thuở, những nghề

huấn luyện và làm đẹp thể trí của con người, các khía cạnh học thuật và

đào tạo của nghệ thuật và khoa học nội môn, đặc biệt là khi nó liên quan

đến sự hợp nhất của linh hồn và phàm ngã.

Cự Giải: các nghề nghiệp liên quan đến việc nuôi dưỡng, chữa bệnh, các

vấn đề phụ nữ, các ngành kinh doanh dịch vụ, làm việc với công chúng nói

chung, đảm nhiệm các vị trí tổ chức và hành chính trong bất kì lĩnh vực

dịch vụ nào. Các nghề nghiệp nội môn: những nghề liên quan đến siêu hình

học, chữa bệnh tinh thần, chữa bệnh tình cảm, sự thanh luyện thể cảm

dục, việc vun bồi và đào tạo trí tuệ, nuôi dưỡng tinh thần Christ, và việc

cải thiện nền văn minh nói chung. 111



Năng khiếu của các cung hoàng đạo

Sư Tử: đây là một cung hoàng đạo của cương vị lãnh đạo:– nhà quản lý,

lãnh đạo, giám sát và tự làm chủ. Ngoài ra, là trung tâm của một tổ chức

hoặc làm việc với trái tim, chẳng hạn bác sĩ phẫu thuật tim, sự chăm sóc từ

ái cho trẻ em hoặc những linh hồn trẻ trung. Hải Sư cũng chi phối các lĩnh

vực sáng tạo – nghệ thuật, nhà hát, diễn xuất và khiêu vũ. Các nghề nghiệp

nội môn: chiến đấu cho các quyền con người và các điều kiện tốt hơn cho

quần chúng, chiến đấu chống lại cái ác và vì lợi ích tập thể cao cả, lãnh đạo

với sự tử tế và lòng từ bi.

Xử Nữ: các nghề nghiệp trong giáo dục, sức khỏe, công nghệ, và những

nghề đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết. Ví dụ: giáo sư, nhà phân tích, nhà

nghiên cứu, nhà khoa học, kỹ thuật viên, thủ thư, quản trị. Các nghề nghiệp

nội môn: công việc để phát triển linh hồn hay tâm thức Christ.
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Năng khiếu của các cung hoàng đạo

Thiên Bình: các nghề nghiệp dịch vụ pháp lý và những nghề liên quan

đến sự hòa giải, như dịch vụ ngoại giao, tư vấn, giải quyết xung đột và tư

vấn về quan hệ tình cảm. Các nghề nghiệp nội môn: truyền đạt Minh triết

Muôn thuở, vun bồi sự tài giỏi về trí tuệ, và sự quân bình và chỉnh hợp linh

hồn với phàm ngã.

Hổ Cáp: những nghề nghiệp liên quan đến cái chết, tình dục, khoa phẫu

thuật, quân đội, sự sinh sản, thế giới ngầm, vệ sinh môi trường, thủ đoạn

gian trá, thị trường chứng khoán, đầu tư, công đoàn và chính trị. Hổ Cáp

được liên kết với việc chữa bệnh và tâm lý học, thông qua Diêm vương

tinh. Các nghề nghiệp nội môn: nghiên cứu về sự biến đổi huyền bí của cá

nhân, nhà chữa trị/nhà tâm lý theo phép chuyển hóa hoặc bí truyền, chiến

đấu chống lại cái ác và vì sự thiện hảo cao cả của tập thể.
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Năng khiếu của các cung hoàng đạo

Nhân Mã: các nghề nghiệp có liên quan đến du lịch và sự mở rộng: – về

thể xác, về trí tuệ hoặc về tinh thần. Ví dụ: triết học, giảng dạy, tôn giáo,

giới học viện, các thư viện, xuất bản, các nghề nghiệp liên quan đến ngoại

quốc và người nước ngoài. Các nghề nghiệp nội môn: giảng dạy Minh triết

Muôn thuở, nâng tầm nhìn của con người lên đến những gì cao cả hơn.

Ma Kết: trong cung hoàng đạo thuộc về lãnh đạo này, các thí dụ về nghề

nghiệp là: quản lý, lãnh đạo, giám đốc điều hành, chính trị gia, luật sư, các

tổ chức dịch vụ và doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, các nghề nghiệp được liên

kết với đất đai, bất động sản, khai thác mỏ, khoáng sản, cái chết và thời

gian. Các nghề nghiệp nội môn: làm công việc của Chân Sư – nghĩa là, cải

thiện nền văn minh nói chung bằng việc quản lý và giám sát các dự án

nhân đạo, giảng dạy các định luật và phương pháp luận về điểm đạo.
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Năng khiếu của các cung hoàng đạo

Bảo Bình: các nghề nghiệp liên quan đến khoa học, công nghệ mới, hiện

đại, mới và khác thường. Ngoài ra, các nghề nghiệp cải thiện nền văn minh

nói chung, như công tác xã hội, cứu vớt, cải cách và nâng cao nhân loại.

Liên Hợp Quốc. Các nghề nghiệp nội môn: nghiên cứu, viết văn và giảng

dạy, các khoa học huyền bí.

Song Ngư: các nghề nghiệp liên quan đến bất kỳ lĩnh vực dịch vụ nào, đặc

biệt là trong lĩnh vực sức khỏe, tôn giáo, tâm linh và giáo dục. Sự thống trị

nội môn của Diêm vương tinh bao gồm các nghề nghiệp mang lại sự phá

hủy tất cả những gì gây cản trở cho sức khỏe tốt và hạnh phúc tinh thần.
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Phụ Lục 3

Năng khiếu liên quan các hành tinh



Năng khiếu của các hành tinh
Mặt Trời: tất cả những nghề nghiệp có tính cách lãnh đạo, chẳng hạn như

quản lý, những người có quyền thế, chủ tịch, người tổ chức, người cai trị,

người quyền quý, thẩm phán và giám đốc ngân hàng. Về mặt nội môn, việc

lãnh đạo những người khác một cách khôn ngoan và đầy thương yêu, đặc

biệt là những đứa trẻ và những linh hồn trẻ.

Mặt trăng (che khuất Hỏa vương tinh - Vulcan, Hải vương tinh hoặc

Thiên Vương tinh): một người lãnh đạo công việc nuôi dưỡng, tất cả

những nghề chăm sóc và chữa trị, người hoạt động về mặt siêu hình, công

việc tâm linh, sự thanh luyện thể cảm dục, nghệ thuật và âm nhạc trong

việc chữa bệnh, chính trị gia và nhà cải cách.

Hỏa vương tinh (Vulcan): tất cả những vai trò lãnh đạo trong bất kì lĩnh

vực dịch vụ nào, và những những nghề có liên quan đến chính trị và quân

đội, chiến đấu chống lại cái ác và sự đồi trụy, thanh lọc các ham muốn và

đời sống vật chất nói chung. 117



Năng khiếu của các hành tinh

Thủy tinh: tất cả những nghề trong việc truyền đạt và chia sẻ ý tưởng như

phiên dịch, phát hành sách báo, văn sĩ, diễn thuyết, nhà văn châm biếm,

nhà báo, phóng viên, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục, nhà môi giới, người

cố vấn và người giải quyết mâu thuẫn.

Kim tinh: chi phối những nghề trong các loại hình nghệ thuật, tài chính,

luật pháp, ngoại giao, tư vấn và trung gian. Về mặt nội môn, những nghề

nghiệp mang lại sự cải thiện và sự mỹ hóa thể trí, biểu lộ tình yêu thông

minh, trau dồi sự chỉnh hợp với linh hồn.

Trái Đất: tất cả những nghề liên quan đến dịch vụ thực tế được cung cấp

một cách thông minh và đẩy mạnh sự hòa hợp tập thể. Cung thứ ba bao

gồm các nghề nghiệp trong kinh doanh, thế giới của những ý tưởng, trau

dồi trí năng và triết học.
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Hỏa Tinh: những nghề được kết nối với sự cải thiện thể xác, chẳng hạn

như, thợ massage (body-worker), nhà phẫu thuật, các hoạt động thể chất,

lực sĩ điền kinh và huấn luyện viên thể thao. Những nghề này sử dụng tính

chất chiến binh của Hỏa Tinh cho điều thiện hảo cao cả, chẳng hạn như

khả năng lãnh đạo trong quân đội để chiến đấu chống lại cái ác và sự đồi

trụy mang tính toàn cầu. Ngoài ra, các nghề nghiệp sử dụng các kỹ năng kỹ

thuật của Hỏa tinh để giúp ích cho nền văn minh.

Mộc tinh: tất cả các nghề nghiệp trong giáo dục đại học, chữa bệnh, tôn

giáo, đẩy mạnh tình huynh đệ, minh triết và một ý thức về tính đại đồng và

đơn nhứt trong vạn vật. Ví dụ: nhà lãnh đạo tinh thần, nhà thuyết giáo,

giáo sư, người thuyết giảng đạo đức, người hoạt động từ thiện, nhà từ

thiện và triết gia.
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Thổ tinh: các vị trí điều hành, đặc biệt là trong chính phủ, các cơ quan có

thẩm quyền, và trong pháp luật và trật tự. Những nghề có liên quan với

việc tạo ra những sự cải tiến thiết thực cho các điều kiện của người già và

người bị giam giữ, và xây dựng các cấu trúc để cải tiến nền văn minh nói

chung. Trạng thái cung thứ ba Thổ tinh đưa vào các nghề nghiệp vốn trau

dồi trí năng và sự sáng chói về trí tuệ.

Thiên vương tinh: các nghề nghiệp liên quan đến khoa học và kỹ thuật,

và những nghề nghiệp đang đi tiên phong và mới mẻ, và những nghề

nghiệp cải thiện và cải cách nền văn minh theo những cách thức thiết

thực. Ví dụ: sóng radio, ti vi, máy tính, internet, điện lực, phát minh, hàng

không, thuật chiêm tinh, siêu hình học, các khoa học về con người và vũ

trụ học.
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Năng khiếu của các hành tinh

Hải vương tinh: tất cả nghề nghiệp dịch vụ và chăm sóc, y tế, tôn giáo và

tính chất tinh thần. Ví dụ: những nghề nghiệp tạo ra một sự mong mỏi đối

với những điều cao cả và tốt đẹp hơn, và xúc tiến những lý tưởng cao cả,

vốn thanh luyện tính chất cảm dục, thúc đẩy một trí tưởng tượng lành

mạnh thông qua âm nhạc, múa, thơ, nhà hát, nhiếp ảnh và phim ảnh.

Diêm Vương tinh: các vị trí quyền lực và quyền cai trị trong bất kỳ lĩnh

vực của dịch vụ nào, nhưng đặc biệt là trong chính trị, quân đội, pháp luật,

nghiên cứu, khám phá và tâm lý học. Ngoài ra, việc chiến đấu chống lại

điều ác và đưa những điều đồi trụy vào trong ánh sáng, vào trong tâm

thức công chúng, để phá hủy và chữa lành.
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And then the chart spoke....
I am a map, it said,
but not a compass.

A guidebook,
but not a guide.

In broad lines I sketch for you
a dozen aspects, roads
which you may travel.

But you alone must choose
which one to follow,
must fill out its form
with the footsteps of your own 
experience.

~ Tracy Marks
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