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Tại sao nghiên Cứu Thần Thoại Hercules?

➢ Sự tiến triển của một người đệ tử được thể hiện trên bầu trời

➢ bằng các Kỳ Công của Hercules qua các Cung Hoàng đạo.  

➢ dường như Thượng đế hoạch định Thiên Cơ của Ngài trong không gian

➢ để thực thi sự tiến hóa của tinh thần con người

➢ Nhưng sự tiến bộ không chỉ giới hạn cho người đệ tử

➢ Tất cả chúng ta có thể hiểu biết tốt hơn các bài học của mỗi cung

➢ Bằng việc đọc về cuộc hành trình của Hercules qua các Cung Hoàng đạo

➢ Tất cả chúng ta đều có mỗi cung trong Lá số Chiêm tinh của chúng ta

➢ Một vài cung có thể biểu hiện tốt hơn các cung khác, nhưng tất cả cung đều có mặt

➢ Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các biểu hiện thấp của mỗi cung

➢ Và cuối cùng bắt đầu đối mặt với những bài học mà Hercules lặp lại cho chúng ta trong cuộc

hành trình mang tính biểu tượng của mình
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Bốn Cung Hoàng Đạo Đầu Tiên Là Chuẩn Bị

➢ Trong Bạch Dương linh hồn khoác lấy lớp vỏ trí tuệ

✓ Nó khoác vào các kết hợp của chất liệu trí tuệ để có thể tự thể hiện tốt nhất. Con người trở thành

một linh hồn biết tư duy. 

➢ Trong Kim Ngưu thế giới dục vọng và phương tiện của cảm xúc phát triển

✓ Con người trở thành một linh hồn hữu thức

➢ Trong Song Tử, một thể năng lượng được kiến tạo

✓ Kết hợp năng lượng của linh hồn và của vật chất lại với nhau, một linh hồn sống động.

✓ Hai cực hòa hợp với nhau, và thể dĩ thái được tạo ra.

➢ Trong Cự Giải công việc giáng sinh bắt đầu

✓ Bản chất tứ phân được biểu lộ.

✓ Con người trở thành một diễn viên sống động trên cõi trần. 
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Trong Bạch Dương, linh hồn khoác lấy loại vật chất cần thiết khiến nó liên hệ đến thế giới của ý tưởng. 
Nó khoác cho chính nó một lớp vỏ trí tuệ, thêm các kết hợp của các vật chất trí tuệ mà qua đó nó có thể
thể hiện tốt nhất bản thân. Và con người đã trở thành một linh hồn biết suy nghĩ.

Trong Kim Ngưu, thế giới dục vọng được tiếp xúc và một qui trình tương tự được theo đuổi. Các phương
tiện để liên hệ với thế giới của cảm giác và cảm xúc được phát triển và con người trở nên một linh hồn
hữu thức.

Trong Song Nam, một thể năng lượng sống động mới được xây dựng do sự kết hợp của các nguồn năng
lượng của linh hồn và vật chất, con người trở nên một sinh linh, bởi vì hai cực đang kết nối, và thể sinh
lực hay dĩ thái ra đời.

Trong Cự Giải, Cung Hoàng đạo của việc sinh sản hồng trần và của sự đồng hóa của đơn vị với đám
đông, công việc lâm phàm hoàn tất và bản chất tứ phân được biểu lộ. Con người trở thành một diễn viên
sống trên cõi trần.

Do đó, được trang bị với một trí tuệ được kiểm soát, một năng lực để ghi nhận sự khai ngộ, một khả năng
để tiếp xúc với khía cạnh bất tử của mình và nhận ra một cách trực giác giới tinh thần, giờ y sẵn sàng cho
công việc lớn lao hơn.
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Mối liên hệ giữa Thần thoại và Cung Hoàng đạo

➢ Bằng cách kết hợp câu chuyện biểu tượng và chiêm tinh
✓ các thử thách của đời sống hàng ngày của người đệ tử được chỉ ra

✓ thông qua cung hoàng đạo mà câu chuyện thần thoại xảy ra 

➢Mỗi cung hoàng đạo khiến người đệ tử

✓ chịu ảnh hưởng của các mãnh lực riêng biệt nào đó

✓ và cung ứng cho y những khuynh hướng nào đó

➢ Khi được hiểu rõ, ý nghĩa của thử thách sẽ lộ diện
✓ Và những hàm ý của nó dành cho tất cả chúng ta trên con đường hành hương
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Thần Thoại



Cổng Vĩ Đại Đầu Tiên Rộng Mở.

 Một tiếng nói vang lên xuyên qua cổng:

"Này Hercules, con của ta, hãy tiến lên. Hãy đi qua Cổng và lên Đường. Hãy thực hiện kỳ công của

con và trở về, báo cáo lại những việc đã làm."

 Và như thế Kỳ Công bắt đầu.

➢ Và hành động phụng sự vĩ đại đầu tiên cũng được bắt đầu.

Kỳ Công Dương Cưu
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Kỳ Công thứ nhất – Bắt giữ các con ngựa cái ăn thịt người

 Những con chiến mã cái đang tàn phá vùng đất

➢ Nhiệm vụ của Hercules là cứu dân chúng khỏi bầy ngựa cái hoang dã này

➢ Chàng mang người bạn thân yêu Abderis đi cùng

➢ Họ hoạch định kế hoạch cẩn thận và thực hiện bắt giữ các con ngựa cái

 Tự mãn và kiêu ngạo, Hercules đã để Abderus trông giữ chúng
➢ Abderis không thể kiểm soát được và bị giết; bầy ngựa cái được tự do

➢ Bị sĩ nhục, đau buồn và nản lòng, Hercules thực hiện lại nhiệm vụ

➢ Lần này chàng thành công và được tôn vinh như một anh hùng

➢ Nhưng Abderis đã chết vì sự kiêu ngạo của chàng

➢ Nhiệm vụ được thực hiện một cách kém cõi

➢ Nhưng phần thưởng của sự thất bại, nếu được thấu hiểu đúng đắn, sẽ đảm bảo thành công

Kỳ Công Dương Cưu
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Là con trai của Mars, Diomedes rất nổi tiếng, cai trị vùng đất bên ngoài Cổng. Y nuôi những con chiến mã đực

và cái trên vùng đất đầm lầy của mình. Những con ngựa rất hoang dã và hung dữ, con người run sợ vì âm thanh 

của chúng, vì chúng tàn phá khắp vùng đất, gây thiệt hại lớn, chúng giết chết tất cả những người con của nhân 

loại đi qua con đường của chúng, và chúng sinh sôi đều đặn.

Hercules được lệnh bắt giữ bầy ngựa cái, và ngăn chặn những hành động tàn ác để giải cứu người dân và vùng

đất từ lũ ngựa cái ác độc. Hercules muốn người bạn tốt của mình là Abderis đi cùng với mình. Do vậy họ cùng

nhau thực hiện nhiệm vụ. Họ sắp đặt kế hoạch và theo đuổi lũ ngựa. Cuối cùng, họ có thể dồn và bắt được lũ

ngựa, buộc chúng lại. Hercules hét lên sung sướng vì thành công, nhưng sau đó chàng để lũ ngựa cho Abderis

trông coi. Việc giữ lũ ngựa và đưa chúng đi làm mất giá trị của chàng. Nhưng Abderis yếu đuối và sợ lũ ngựa. 

Chàng không thể giữ chúng hoặc xua chúng đi qua cổng. Chúng quay lại chàng và giết chết chàng, thoát lại vào

những vùng hoang dã. Hercules đau buồn, chán nản, và xấu hổ bởi kinh nghiệm này. Tuy vậy, chàng vẫn săn

đuổi và bắt giữ lũ ngựa một lần thứ hai để hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Vị Thầy nhìn chàng với sự quan tâm, gửi lũ ngựa đến nơi yên tĩnh, nơi chúng được thuần hóa và giao nhiệm vụ

cho chúng. Những người dân của mảnh đất đó được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi, hoan nghênh và tán dương 

Hercules như là vị cứu tinh của vùng đất. Nhưng Abderis đã chết. Vị Thầy quay sang Hercules và nói: "Kỳ

Công đầu tiên đã xong; nhiệm vụ đã được thực hiện, nhưng được thực hiện một cách kém cỏi. Hãy học hỏi

bài học thật sự của nhiệm vụ này, và sau đó bước tiếp vào công việc phụng sự đồng bào của ngươi."
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Kỳ Công I – Ý Nghĩa Của Thần Thoại

 Kỳ công thứ nhất đánh dấu bước đầu tiên trên đường đạo

➢ Đời sống của việc khai mở nội tại của linh hồn và cuộc đời phụng sự bắt đầu

➢ Đưa đến sự tái tổ chức, tái định hướng, và tái sinh

 Đó là một cung của việc học kiểm soát trí tuệ

➢ Định hướng đúng đắn, tư tưởng đúng đắn

➢ Con ngựa chỉ hoạt động trí tuệ

✓ Những con ngựa trắng biểu tượng trí tuệ được soi sáng

✓ Những con ngựa đen tượng trưng cho hạ trí, những ý tưởng sai lạc, ý niệm sai
lầm

 Công việc là phá hủy các thái độ và ý tưởng sai lạc

➢ Cầm giữ khía cạnh âm của trí tuệ để không còn con ngựa cái nào được sinh ra nữa

➢ Dập tắt tính ích kỷ, ác độc , nói hành và chỉ trích

Kỳ Công Dương Cưu
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Bạch Dương là dấu hiệu của sự bắt đầu. Về mặt vũ trụ, nó là dấu hiệu của sự sáng tạo, nó đánh dấu sự

khởi đầu của tâm thức nội tại, tiềm ẩn của sự tồn tại, và bắt đầu của chu kỳ kinh nghiệm của con người. 

Đối với người chí nguyện bước vào con đường đệ tử, đó là giai đoạn định hướng lại và nỗ lực đổi mới tự

ý thức, khởi đầu của y vào giai đoạn cuối của con đường tiến hóa đưa y ra khỏi giới nhân loại, cho phép y 

chuyển tiếp vào giới thiên thần. Kỳ Công đầu tiên này đánh dấu bước đầu tiên trên đường đạo.

Bạch Dương là dấu hiệu của sức mạnh đi ra, của sự phóng xuất năng lượng thiêng liêng từ Thượng đế

trung tâm, hoặc từ con người, người con của Thượng đế. Năng lượng này chảy ra theo hai hướng (vì vậy 

điểm trở thành đường): nó chảy ra vào thế giới của hình tướng, và chảy vào thế giới của tinh thần. Một

dòng năng lượng thể hiện con đường trở về, đi vào trong, và cả hai cùng nhau tạo thành hai vòng cung

của vòng tròn hiện tồn vĩ đại.

Ở cung Hoàng đạo này, bắt đầu con đường trên đó sắc tướng xuất hiện và chiếm ưu thế; tương tự như vậy, 

trên đó cũng bắt đầu cuộc sống của sự khai mở nội tại và sự thống trị của linh hồn, hoặc của Bản thể nội

tại, tái tổ chức, tái định hướng, tái phân cực và đổi mới. Hai cách sử dụng lực này phụ thuộc vào sự quan 

tâm trí tuệ của con người sử dụng nó. Cũng là một lực như nhau, nhưng được sử dụng theo hai cách khác

nhau, phụ thuộc vào việc người sử dụng thiêng liêng tập trung sự chú ý của mình vào việc khoác lấy hình

tướng, hoặc bước theo con đường giải thoát khỏi sắc tướng.
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Qua vô vàn thời gian, sinh lực này được sử dụng cho mục đích ích kỷ, để tự thỏa mãn, và đáp ứng dục

vọng. Dần dần, sự sống hình tướng mất đi sức hấp dẫn của nó, cho đến khi sau khi đã trải qua vòng hoàng

đạo hết lượt này đến lượt khác, con người thấy mình trở lại một lần nữa trong Cung Bạch Dương, chỉ có

lần này với một trọng tâm mới, một sự quan tâm mới và một tầm nhìn khác. Y tự hứa rằng, sau khi 

đạt đến những mục tiêu nhất định, y có thể chấm dứt sự tái sinh và đạt đến cõi giới của chư thần; y đã học 

được tính hai mặt thiết yếu của riêng y, và khao khát ngừng thỏa mãn khía cạnh thấp kém của nhị nguyên 

đó và đáp ứng lại nhu cầu của cái cao cả. Y bắt đầu đáp ứng lại các xung động đến từ thế giới của linh

hồn, và nhìn thấy các mục tiêu của nhóm. 

Bạch Dương cai quản đầu. Do đó nó là do cung của nhà tư tưởng, và là cung của trí tuệ mạnh mẽ. Tất cả

khởi đầu bắt nguồn trên cõi giới trí tuệ và trong trí tuệ của những người sáng tạo (Thượng đế hay linh hồn

của con người). Gia đình nhân loại, giới thứ tư trong tự nhiên, được hình thành khi trí tuệ xuất hiện và

phân biệt con người khỏi thú vật; và người chí nguyện bắt đầu nhưng kỳ công của mình khi y thực sự trở

thành kẻ tư duy trong nhận thức đầy đủ. Trong Bạch Dương, y học cách định hướng đúng đắn và người 

đệ tử mới suy nghĩ bắt đầu công việc của mình.
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Con ngựa tượng trưng cho hoạt động trí tuệ. Con ngựa trắng tượng trưng cho trí tuệ được khai ngộ của 

con người tinh thần; con ngựa đen đại diện cho hạ trí, với những ý tưởng sai lầm và những khái niệm con 

người sai lạc. Các ngựa cái, mà chúng ta gặp trong kỳ công đầu tiên này, chỉ khía cạnh nữ tính của trí tuệ

vì nó sinh ra những ý tưởng, những lý thuyết và khái niệm. Khuynh hướng tạo hình tư tưởng của trí tuệ

được biểu tượng, thể hiện những ý tưởng được thai nghén và được phóng ra trên thế giới, tàn phá và hủy

diệt khi phát ra từ hạ trí, nhưng xây dựng và cứu rỗi xuất phát từ linh hồn.
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Kỳ Công I – Cuộc hành trình

 Thông qua việc bắt giữ các Con Ngựa Cái Ăn Thịt Người

➢ Chúng ta thấy Hercules bắt đầu và phản ứng lại những xung động tư tưởng

✓ Nhưng chàng đang xử lý nó từ góc độ của phàm ngã (tượng trưng bằng Abderis

trong câu chuyện thần thoại)  

➢ Chỉ tới khi chàng bắt đầu học đôi điều về việc kiểm soát tư tưởng

✓ Cách kiểm soát những hình tư tưởng xấu

✓ Và sử dụng trí tuệ một cách tích cực dưới ảnh hưởng của Linh hồn

 Như là một đệ tử thông tuệ, chàng bắt đầu cuộc hành trình của mình

➢ Bắt đầu bằng một sự thôi thúc tinh thần không xác định hướng đến sự công chính

➢ Và cuối cùng chàng trở thành đấng cứu thế

Hành trình Dương Cưu
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Hành tinh chủ quản ngoại môn của cung này là Hỏa tinh, vì vậy Hercules, hành động dưới sự dẫn dắt

đúng đắn của tư tưởng và bắt đầu công việc của mình trên cõi trí, giữ tư thế của người chiến binh, một

tinh thần chiến đấu, tiên phong. Các ngựa cái thuộc quyền sở hữu của Diomedes, con trai của sao Hỏa. 

(Tuy nhiên, hành tinh chủ quản bí truyền là Thủy tinh, vốn "soi sáng trí tuệ và làm trung gian giữa linh

hồn và phàm ngã.")

Việc chinh phục vật chất và khắc phục ảo tưởng là nhiệm vụ của Hercules, vốn được trang bị với Hi 

Vọng, trang bị thiêng liêng chưa được thử nghiệm của chàng, cây gậy riêng của chàng, và lòng nhiệt

huyết. Tất cả các đệ tử đều bắt đầu như thế. Hercules phải bắt đầu từ trong thế giới của tư tưởng để đạt

được sự kiểm soát trí tuệ. Trong vô vàn thời đại, bầy ngựa cái đã sinh sản ra các chiến mã, và thông qua 

các tư tưởng và lời nói sai trái, đã tàn phá vùng đồng quê. Một trong những bài học đầu tiên mà mọi 

người sơ cơ phải học là sức mạnh to lớn mà y có thể vận dụng về mặt trí tuệ, và mức thiệt hại mà y 

có thể gây ra trong láng giềng và môi trường xung quanh y thông qua bầy ngựa cái của tâm trí y. 

Do đó, y phải học cách sử dụng đúng đắn trí tuệ của mình. 

Và điều đầu tiên mà y phải làm là kềm chế khía cạnh âm tính này của trí tuệ, làm sao để không còn con 

ngựa chiến nào nữa được sinh sản ra.
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Đó là sự ích kỷ, ác độc, thích nhiều chuyện, tính chỉ trích tạo thành phần lớn nội dung tư tưởng của chúng

ta (bầy ngựa cái giống của tâm trí), liên tục được sản sinh bởi sự ích kỷ và ảo tưởng. Chúng trở thành cha 

mẹ của lầm lỗi, sai lầm và tàn ác, vốn có nguồn gốc từ các khía cạnh thấp kém của bản chất con người.

Hercules nhận ra những tai họa mà lũ ngựa cái giống đang gây ra. Chàng lao ra dũng cảm để giải cứu

hàng xóm của chàng. Chàng xác định bắt giữ lũ ngựa cái, nhưng chàng đánh giá quá cao mình. Chàng đã

không nhận ra được tiềm năng và sức mạnh của chúng, do đó, chàng đã để chúng cho Abderis, biểu tượng

của phàm ngã, canh giữ. Nhưng cả Hercules, linh hồn, và Abderis, phàm ngã, trong sự hợp nhất đều cần 

thiết để bảo vệ những con ngựa tàn phá này. Một mình Abderis không đủ sức mạnh, và những gì đã xảy ra

cho người dân trong làng xóm đã xảy ra với Abderis; chúng đã giết ông ta.

Đây là một ví dụ về sự vận hành của định luật vĩ đại: chúng ta phải trả giá ngay trong bản chất của chúng

ta về những lời nói sai lầm và hành động ngu ngốc. Một lần nữa, linh hồn, trong con người của Hercules, 

đã phải đối phó với vấn đề tư tưởng sai lầm, và chỉ khi chàng trở thành một người tầm đạo nhất tâm trong

cung Nhân Mã, và trong cung đó giết chết các con chim ăn thịt người, khi đó chàng mới thực sự đạt đến

sự kiểm soát hoàn toàn quá trình tư tưởng của mình.
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Dương Cưu: Con cừu

Yếu tố: Cung hành Hỏa

Phẩm tính: Khởi đầu.  Sự Bắt đầu.  Ý Chí hay Quyền Năng tự thể hiện thông qua các

tiến trình sáng tạo vĩ đại. Trong những giai đoạn đầu, các hoạt động hướng

về phương diện vật chất của đời sống; về sau hướng về tinh thần.

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: kiêu ngạo, bướng bỉnh, bốc đồng, thái độ đối đầu, xu 

hướng rời bỏ dự án giữa chừng. Đặc điểm tích cực: sự can đảm, sống động, 

một quan điểm tích cực, sự nhạy bén về tinh thần, tinh thần phiêu lưu mạo

hiểm.

Ý niệm bí truyền: Học cách sử dụng đúng đắn trí tuệ và sinh lực với mục đích vô tư, và đạt

đến sự kiểm soát suy nghĩ, lời nói, và hành động sai trái.

Đối cực: Thiên Bình, một cung hành Khí (cân bằng).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn, Hỏa Tinh; Nội môn, Thủy tinh.

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy để hình tướng được tìm kiếm lần nữa.

khía cạnh linh hồn: Tôi bước ra, và từ cõi trí, Tôi cai quản.

Tóm tắt về Dương Cưu LoH p 211
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Thần Thoại



Đấng Chủ Tọa nói với vị Huấn Sư của con người mà ánh sáng chói lọi giữa những người con của nhân

loại và cũng là những người con của Thượng đế.

“Đâu rồi con người đứng với quyền năng trước những vị Thần, nhận quà tặng của các Ngài và bước

qua Cửa Thứ Nhất rộng mở để thực hiện nhiệm vụ của mình?”

“Hỡi Đấng Chủ Tọa, y đang nghỉ ngơi và nghiền ngẫm về thất bại của y, than khóc cho Abderis, và tìm

kiếm sự giúp đỡ bên trong y.”

“Tốt. Những món quà của sự thất bại sẽ đảm bảo cho thành công nếu nó được hiểu đúng. Hãy để y 

thực hiện Kỳ Công lần nữa, đi qua Cổng Thứ Nhì, và trở lại khẩn trương.”

Cổng thứ Nhì rộng mở, và từ ánh sáng che dấu Cổng thứ hai vẫn mở rộng và từ ánh sáng vốn che đi 

cảnh tượng ở xa, có một giọng nói cất lên rằng, “Hãy đi qua Cổng, lên đường và thực hiện Kỳ công

của ngươi, trở về và báo cáo ta những việc đã thực hiện.”

LoH p 39

Hercules đối diện Đấng Chủ Tọa

cho Kỳ Công thứ 2 của Chàng
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Đây là kỳ công thứ hai, và nó tiếp theo kỳ công Bạch Dương, kỳ công mà Hercules đã quá tự mãn và

người bạn của mình đã chết vì nó. Vì vậy, Hercules buồn và hối hận khi bây giờ chàng một lần nữa phải

đối mặt với vị Chủ Tọa cho kỳ công thứ 2 của mình. 
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Kỳ Công thứ II – Bắt con bò mộng Cretan

Kỳ Công Kim Ngưu LoH p 39-53

 Vẫn còn buồn, Hercules dấn thân vào kỳ công thứ hai của chàng

➢ Để tìm kiếm và đưa con bò thiêng đến Thánh Địa

➢ Để di chuyển qua mê cung và cứu con bò khỏi cái chết hy sinh

➢ Chàng được hướng dẫn bởi ngôi sao lấp lánh trên trán con bò mộng

 Chàng thực hiện nhiệm vụ này một mình

➢ Có những lúc chàng cưỡi con bò, có những lúc chàng mang nó trên lưng

➢ Mang nó đến Ba Người Khổng Lồ Một Mắt ở Thánh Địa

➢ Bước đi trong ánh sáng

✓ Ngôi sao trên trán con bò tượng trưng cho ngôi sao Aldebaran

✓ Con mắt của con bò tượng trưng cho giác ngộ
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Một Hercules buồn bã bước chầm chậm qua giữa Cổng số 2 đi vào ánh sáng chiếu từ con bò thiêng. 

Không có hướng dẫn nào được đưa ra để chỉ làm thế nào công việc này được thực hiện, và tất cả những

gì chàng biết là con bò thiêng được sinh ra từ biển, và rằng số phận của nó là để cúng tế cho Minos, Vua 

của Crete . Hercules đi đến Crete và tìm kiếm trên tất cả các đảo, đuổi theo con bò từ nơi này đến nơi 

khác trong mê cung lớn. Chàng được hướng dẫn bởi ánh sáng chiếu từ trán của nó, cho đến khi cuối cùng

chàng dồn nó vào góc. Trong ánh nắng, chàng cưỡi con bò trên mặt nước đến thành phố của những người

Cyclops. Bảy chị em đang ca hát và thúc giục chàng về cuộc hành trình của mình, và 3 Cyclops, những

người con trai lớn của Thượng đế, chờ đợi chàng ở Thánh Địa, đang nhìn xem sự tiến bộ của chàng.

“Y đến với sức mạnh”, Brontes (sấm) nói, và đi đến gặp chàng trên bờ.

“Y cưỡi trong ánh sáng”, Steropes (sét) nói, “ánh sáng bên trong của y sẽ sáng tỏ hơn.”

“Y đi với tốc độ”, Arges (hoạt động lốc xoáy) nói, “y đi qua những con sóng.”

Hercules đến gần hơn, thúc giục con bò thiêng liêng trên đường, rọi ánh sáng trên đường mòn

“Này Hercules , Con đến với hai bàn tay không,” Vị Thầy nói khi chàng trở về nhà.
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“Con có những bàn tay trống rỗng này bởi vì con đã hoàn thành nhiệm vụ.” Hercules trả lời. “Những gì sẽ

tiếp theo?”

“Trong ánh sáng con sẽ thấy ánh sáng; bước đi trong ánh sáng và nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng của con 

phải chiếu rạng rỡ hơn.”

Sau đó vị Thầy quay sang Hercules và nói: “Kỳ công thứ 2 đã được thực hiện, và nhiệm vụ thật dễ dàng. 

Hãy học hỏi bài học của sự tỷ lệ từ kỳ công này, sức mạnh để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, một sự

sẵn sàng để làm nhiệm vụ dễ dàng không đòi hỏi sức mạnh của mình; đó là hai bài học học được.

“Con mắt của con bò” trong Taurus là ngôi sao cố định chói sáng Aldebaran, là một trong những lý do 

tại sao chòm sao này được coi là có ý nghĩa khai ngộ. Trong những ngày cổ xưa nó đã được gọi là ngôi

sao dẫn đầu của các tầng trời, và Kim Ngưu đã luôn luôn được kết nối với ánh sáng và, do đó, với đức

Christ, Đấng tự xưng là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng, khai ngộ và âm thanh là biểu hiện của mãnh lực

sáng tạo: đây là ba ý tưởng cơ bản kết nối với chòm sao này.

Sự hoàn thành công việc được thực hiện trong Kim Ngưu, và là kết quả của ảnh hưởng Kim Ngưu, là sự 

tuyên dương vinh quang vật chất và sau đó là khai ngộ. Tất cả những gì ngăn cản sự vinh quang của sự 

rực rỡ của linh hồn là vật chất hay phương diện hình tướng. Khi vật chất hay hình tướng đã được thánh 

hóa, tinh luyện và thiêng liêng hóa, khi đó vinh quang và ánh sáng có thể thực sự chiếu qua.
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Kỳ Công II – Ý nghĩa của Thần thoại

Kỳ Công Kim Ngưu

LoH p 39-53

 Trong việc thực thi Thiên Cơ, ham muốn theo sau xung động tư tưởng

➢ Tâm thức trí tuệ được kế tục bằng sự nhạy cảm

➢ Tiềm năng của dục vọng được thử thách ở đây, một bài học về tỷ lệ và kiềm chế

✓ Trong một thời gian dài người đệ tử thất bại và bị con bò dục vọng cưỡi

✓ Trước khi vươn cao lên trên dục vọng và bước vào ánh sáng dẫn lối của Linh hồn

 Chìa khóa là sự hiểu biết đúng đắn Định luật Hấp Dẫn

➢ Định Luật của từ lực & sự gắn kết của các hình thể

➢ Nó tạo ra sự ổn định và sự bền bỉ của các hình thể

✓ Giữa dương và âm, Tinh thần và Vật chất, Ngã và Phi Ngã

➢ Liên hệ với mối liên hệ hỗ tương giữa kẻ kiến tạo và hình tướng

✓ Con bò tượng trưng cho mãnh lực sáng tạo
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Phù hợp với định luật phổ quát, Hercules bắt đầu công việc của mình trên cõi giới trí tuệ. Trong việc

thực thi kế hoạch sáng tạo, ham muốn theo sau rung động tư tưởng. Chúng ta gọi trạng thái tâm thức

đó là trí tuệ được kế tiếp bởi trạng thái nhạy cảm (thế giới dục vọng và tiềm năng của nó). Chìa khóa 

của kỳ công trong Kim Ngưu là sự hiểu biết đúng Định luật Hấp Dẫn vốn chi phối mãnh lực từ tính 

và nguyên tắc gắn kết vốn kiến tạo các hình hài mà qua đó Thượng đế hay linh hồn, thể hiện. Nó tạo

ra sự ổn định, tạo sự bền bỉ của các hình hài, và liên quan đến mối tương quan giữa những người xây

dựng và chính hình hài đó; giữa tích cực và tiêu cực, giữa tinh thần và vật chất, Ngã và Phi-Ngã; giữa

các mặt đối lập. Linh hồn cuối cùng học cách điều khiển hình tướng, kiểm soát và làm chủ nó.

Nó sẽ nhận ra mối quan hệ mà nó cần giữ cho những người khác (vợ, chồng, anh chị em, bạn bè, 

người lạ). Qua việc sử dụng đúng đắn các hình tướng và sự hiểu biết đúng về mục đích, thông qua 

định hướng đúng với thực tại và sử dụng đúng năng lượng tinh thần, linh hồn sẽ đóng vai trò là yếu tố

kiểm soát và toàn bộ cơ thể sẽ tràn đầy ánh sáng. Thông qua việc kiểm soát, qua việc sử dụng lương

tri, bằng cách đồng hóa với mục đích của tập thể, các đệ tử sẽ đạt đến sự giải thoát khỏi sự kiểm soát

của tình dục. Y sẽ thành công trong việc làm theo tấm gương của Hercules và sẽ cưỡi con bò dục vọng

tới đất liền,  tại đó, trong đền thờ của Thượng đế, y sẽ giao nó cho những Người Khổng Lồ Một Mắt

Cyclops (những điểm đạo đồ thời xưa), những người có con mắt Shiva, con mắt của Bò Mộng ở giữa

trán của họ.
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Bởi vì chính Hercules không chỉ là người đệ tử, mà trong bản chất thấp của mình là con bò, và trong bản

chất cao là các Cyclops, người Khổng lồ Một Mắt. Khi con bò dục vọng đã được bàn giao cho các

Cyclops, cho người điểm đạo đồ với con mắt duy nhất (linh hồn), ba khía cạnh của Thượng đế sẽ bắt đầu

biểu hiện:

✓ Brontes là biểu tượng của các phương diện đầu tiên của Thượng đế, Ngôi Cha, nói và là âm thanh 

sáng tạo.

✓ Steropes có nghĩa là sét, hoặc ánh sáng, và là phương diện thứ hai, linh hồn.

✓ Arges là hoạt động lốc xoáy, phương diện thứ ba của Thiên tính, tự thể hiện trong các hoạt động dữ

dội của cuộc sống trần gian.

Những phương diện Thiêng liêng này tạo thành các yếu tố kiểm soát và một khi chúng đã đạt được sở

hữu con bò thiêng, vấn đề của Hercules đã được giải quyết.
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Người Đệ tử và Tình dục: Tất cả người chí nguyện đều đấu tranh với vấn đề tình dục. Đam mê và để

cho bất kỳ bộ phận nào của cơ thể kiểm soát con người chắc chắn luôn là điều sai lầm. Khi nhận thức

rằng chức năng thể chất của mình là một di sản thiêng liêng, và trang bị của mình được ban cho mình vì

lợi ích của tập thể (nhóm) và được sử dụng đúng đắn vì lợi ích của gia đình nhân loại, khi đó chúng ta sẽ

thấy một động lực thúc đẩy mới đằng sau hành vi của con người có liên quan đến tình dục. Vật chất sẽ

không còn được lạm dụng để thỏa mãn dục vọng ích kỷ, và mối quan hệ giữa các giới tính sẽ được điều

chỉnh bởi sự hiểu biết về mục đích thiêng liêng và kỹ năng trong hành động. Linh hồn phải kiểm soát, chứ

không phải bản chất thấp kém kiểm soát.

Người đệ tử, giống như Hercules, là một đơn vị riêng biệt, bị chia tách khỏi đất liền, biểu tượng của

nhóm, bởi thế giới của ảo tưởng và mê cung mà trong đó y sống. Con bò dục vọng phải được bắt giữ và

làm chủ và đuổi từ điểm này đến điểm khác trong cuộc sống của cái ngã tách biệt, cho đến khi đến

lúc người chí nguyện có thể làm những gì Hercules đã làm thành công trong nhiệm vụ của mình: 

cưỡi lên con bò. Để cưỡi một con vật, trong những huyền thoại cổ xưa, nghĩa là kiểm soát. Con bò không 

bị giết, nó bị cưỡi và điều khiển dưới sự điều hành của con người.

28



Kỳ Công thứ II – Cuộc Hành trình

Hành trình Kim Ngưu

LoH p 225

 Sự thôi thúc mạnh mẽ và tiềm năng thu hút

➢ Tạo ra đại ảo tưởng

➢ Nhưng cuối cùng có thể trở thành nguyên nhân của khai ngộ

 Hercules phải học bản chất của dục vọng

➢ Để chuyển hóa nó thành nguyện vọng

➢ Để kiểm soát tính dục

✓ Là biểu hiện thấp nhất của Định luật Hấp Dẫn

➢ Và dùng nó đúng cách (cầm giữ con bò)
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Bản chất của thử thách: Bài học lớn học được trong cung này là đạt đến sự hiểu biết đúng Định luật Hấp

Dẫn, sử dụng và kiểm soát đúng cách vật chất. Do đó, người chí nguyện được thử thách theo hai cách: thứ

nhất là mức độ của bản chất thú tính của y và những động cơ đằng sau việc sử dụng nó; thứ nhì, y được

thử thách về sự hấp dẫn mà đại ảo tưởng có thể tác động lên y. Maya, hoặc đại ảo ảnh, và tình dục là hai 

khía cạnh của cùng một mãnh lực, lực hấp dẫn: một cái như cách nó biểu lộ trên cõi trần, và cái kia như

nó tự thể hiện trong lĩnh vực bản chất tình cảm-ham muốn.

Tất cả mọi người đều có tiềm năng và khả năng. Một vài gợi ý cho việc kiểm soát chúng là:

1. Cưỡi, kiểm soát và làm chủ được con bò, và người tầm đạo hãy nhớ rằng các con bò có thể được cưỡi

trên nước về đất liền; có nghĩa là y phục tùng hòn đảo cá nhân tách biệt của mình cho mục đích và nỗ lực

nhóm, và bắt đầu cai quản cuộc sống của mình bằng những gì là tốt nhất cho nhóm, chứ không phải cho 

cái ngã riêng biệt.

2. Sử dụng lương tri. Sử dụng trí của mình, và thông qua phương tiện nhận thức thông minh, hướng dẫn

và kiểm soát con bò dục vọng. Điều này không có nghĩa là cần phải tránh tuyệt đối các quan hệ tình

dục, vốn cũng có thể là không lành mạnh. Nhiều người trong sạch về thể chất lại có tâm ô uế. 
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Một thể trí sạch sẽ và trái tim thuần khiết, một thể xác được tổ chức sử dụng và đúng đắn, phù hợp với

luật lệ của vùng đất mà y sống, có xem xét đến hạnh phúc của những người mà y có liên quan, và một

cuộc đời phụng sự yêu thương là những lý tưởng của người tầm đạo.

3. Hiểu biết đúng đắn về ý nghĩa của đời sống độc thân. Từ độc thân có nghĩa là “đơn độc” và sự “đơn

độc” thật sự được diễn tả trong những lời của đức Christ khi Ngài nói: “Nếu con mắt ngươi là duy nhất, 

toàn bộ thân thể ngươi sẽ tràn đầy ánh sáng.”
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Kim Ngưu: Bò mộng

Yếu tố: Cung hành thổ

Phẩm tính: Đối với đám đông là dục vọng; đối với đệ tử là ý chí hay mục tiêu được

định hướng.

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: bướng bỉnh, hành vi tự nuông chiều, lười biếng, vật

chất, sở hữu. Đặc điểm tích cực: đáng tin cậy, thực tế, kiên nhẫn, độc

lập, kiên trì.

Ý niệm bí truyền: Khai ngộ; áp dụng tri thức và kinh nghiệm về phía nguyện vọng tinh

thần; mong ước chiến thắng thấp kèm hơn bằng cách chuyển hóa chúng

thành tình thương nhân loại.

Đối cực: Hổ Cáp, Cung hành thủy (xung đột của nhị nguyên, chiến thắng dục

vọng, con đường đệ tử thắng lợi).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn: Kim tinh; Nội môn: Vulcan.

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy để cuộc đấu tranh không nao núng

khía cạnh linh hồn: Tôi thấy và khi Con Mắt mở ra, Tất cả đều là ánh sáng.

Summary of Taurus LoH p 211
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Thần Thoại



Hercules đối diện đấng Chủ Tọa

cho Kỳ Công thứ Ba của Chàng

Đấng Chủ Tọa Vĩ đại, từ trong Phòng Hội Đồng của đấng Chúa Tể, đã nhìn thấy các kỳ công của

Hercules, người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế. Ngài và vị Huấn Sư nhìn thấy

Cổng lớn thứ Ba mở ra trước người con của nhân loại, tiết lộ một cơ hội mới để bước trên Con đường. 

“Hãy ban ra lệnh bảo vệ cây thiêng liêng. Hãy để Hercules khai mở quyền năng tìm kiếm mà không 

chán nản, lừa dối hoặc nhanh quá. Bây giờ hãy thực hiện sự kiên trì. Cho đến nay y đã làm rất tốt”

Và như thế lời nói được truyền ra.
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Hercules quay về vị Huấn Sư

“Thưa Sư Phụ của Linh hồn con, hãy chỉ cho con con đường. Con tìm kiếm những quả táo và con cần

chúng gấp để sử dụng. Hãy chỉ cho con cách nhanh nhất và con sẽ ra đi!”. 

“Này con, không phải thế", vị Thầy trả lời, “con đường còn dài. Chỉ có 2 điều mà Thày sẽ nói với con, và

sau đó dành cho con để chứng minh sự thật về những gì ta nói. Hãy nhớ rằng cây thiêng liêng được bảo

vệ tốt. Có ba cô gái yêu quý cây đó và bảo vệ quả của nó. Một con rồng trăm đầu bảo vệ các cô gái và cái

cây. Hãy canh chừng chính con khỏi cái sức mạnh quá lớn dành cho con, khỏi các mưu chước quá tinh tế

dành cho sự hiểu biết của con. Hãy nhìn kỹ. Điều thứ hai mà ta muốn nói cho con là sự tìm kiếm của con 

sẽ đưa con đến nơi có năm thử thách lớn con sẽ gặp trên Con Đường. Mỗi thử thách sẽ cho cung cấp cho

con Minh triết, Hiểu biết, Kỹ năng và cơ hội. Hãy nhìn kỹ. Này con trai của ta, ta e rằng con sẽ không 

nhận ra những điểm này khi ở trên Con Đường. Nhưng rồi chỉ thời gian sẽ chỉ rõ; Thượng đế sẽ giúp con 

tìm kiếm nhanh.”
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Ở thật xa tại một đất nước xa xôi có một cây thiêng liêng − cây của Minh triết −, và trên đó có những quả 

táo vàng của Hesperides. Sự nổi tiếng của các loại trái cây ngọt ngào đã lan đến những vùng đất xa xôi, 

và tất cả những người con trai của nhân loại vốn biết mình cũng là những người con của Thượng đế mong

muốn có chúng. Hercules, cũng thế, chàng nghe nói về các trái cây này, và khi được lệnh ra đi để tìm 

kiếm chúng chàng đã đến gặp vị Huấn Sư, hỏi Ngài con đường đi để tìm thấy cây thiêng liêng và nhặt 

những quả táo.

“Thưa Sư Phụ của linh hồn con, hãy chỉ cho con con đường. Con đi tìm những quả táo và con cần chúng

gấp để sử dụng cho con. Hãy chỉ cho con con đường nhanh nhất và con sẽ đi! “

“Này con trai của ta, không phải như vậy”, vị Thầy trả lời, “Con đường thì dài. Ta muốn tâm sự với con 

chỉ hai điều, và sau đó dành cho con chứng minh sự thật về những gì ta nói. Hãy nhớ rằng cây thiêng 

liêng được [55] bảo vệ tốt. Có ba thiếu nữ hằng yêu mến cây bảo vệ quả của nó cẩn mật. Một con rồng

trăm đầu bảo vệ các thiếu nữ và cái cây. Con hãy canh chừng chính con khỏi cái sức mạnh quá lớn dành

cho con, khỏi cái mưu chước quá tinh tế dành cho sự thấu hiểu. Hãy nhìn kỹ. Điều thứ hai mà ta sẽ nói

cho con là việc tìm kiếm của con sẽ đưa con đến nơi mà con sẽ đối diện năm thử thách lớn trên Đường. 
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Mỗi thử thách sẽ cung cấp cho con sự khôn ngoan, hiểu biết, kỹ năng và cơ hội. Hãy nhìn kỹ. Này con 

trai của ta, ta e rằng, con sẽ không nhận ra những điều này trên Con Đường. Nhưng chỉ thời gian sẽ cho

thấy; Thượng đế sẽ giúp con tìm kiếm nhanh”. 

Với sự tự tin Hercules đã ra đi trên Đường, bởi vì chàng được yêu cầu thành công chứ không phải  thất 

bại. Chàng tự tin về mình, về trí tuệ và sức mạnh của mình. Chàng đi qua cổng thứ ba về phía Bắc. Khắp

vùng đất chàng đi qua, chàng tìm kiếm cây thiêng liêng, nhưng không thấy nó. Tất cả những người mà 

chàng gặp, chàng đã hỏi, nhưng không ai có thể chỉ cho chàng; không ai biết nơi chốn của cây thiêng. 

Thời gian trôi qua, nhưng chàng vẫn tìm kiếm, lang thang từ nơi này đến nơi khác và thường khi trở về

Cổng thứ ba. Buồn và chán nản, chàng vẫn tìm kiếm khắp nơi.

Vị Huấn Sư quan sát từ xa, phái Nereus đến để xem ông có thể trợ giúp  được gì không. Lần này đến lần 

khác Nereus đến trong các hình dạng khác nhau và với các lời chân lý khác nhau, nhưng Hercules không 

đáp ứng lại, và cũng không biết người đã phái ông đến. Dù ngôn từ của ông khéo léo và với sự Minh triết

sâu sắc của một người con của Thượng đế, Nereus vẫn thất bại, bởi vì Hercules bị mù. Chàng không nhận

ra được sự giúp đỡ rất tinh tế dành cho chàng. Sau một thời gian dài Nereus trở về báo cho vị Huấn Sư

với nỗi buồn của sự thất bại.
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Vị Thầy nói, “Thử thách đầu tiên trong năm thử thách nhỏ đã qua, nhưng nó đã thất bại. Hãy để Hercules 

tiếp tục.”

Tìm không ra cây thiêng liêng ở phía bắc, Hercules đi về phía nam và tiếp tục công việc tìm kiếm của

mình ở nơi tăm tối. Lúc đầu, chàng mơ ước thành công nhanh chóng, nhưng Antaeus, con rắn, gặp chàng 

trên con đường đó, vật lộn với chàng, vượt qua chàng ở mọi điểm. [56]

"Nó canh giữ cây thiêng liêng," Hercules nói, "Ta đã được cho biết điều này. Vì vậy cây thiêng phải gần 

nó. Ta phải phá vỡ sự canh giữ của nó, và do đó phải tiêu diệt nó, phá vỡ và nhổ trái cây.” Thế nhưng, dù 

vật lộn với sức mạnh hơn nhiều, chàng vẫn không chinh phục được nó.

"Lỗi của ta ở đâu?" Hercules nói. "Tại sao Antaeus có thể thắng ta? Ngay cả khi còn là một đức bé sơ sinh 

ta đã phá hủy một con rắn trong nôi của ta. Với hai bàn tay của ta, ta bóp cổ nó. Tại sao bây giờ ta thất

bại?”

Với tất cả sức mạnh của mình, chàng vật lộn với nó, ôm chặt con rắn bằng cả hai tay, nhấc cao nó lên

trong không khí, xa khỏi mặt đất. Và kìa! Kỳ công đã được thực hiện. Con rắn Antaeus bại trận nói:
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"Ta sẽ trở lại trong những vỏ bọc khác nhau tại Cổng thứ tám. Hãy chuẩn bị một lần nữa để vật lộn với

ta."

Vị Thầy nhìn từ xa, nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra. Ngài đến Đấng Chủ Tọa Vĩ Đại ngồi trong Phòng

Hội Đồng của đấng Chúa Tể, báo cáo về kỳ công.

"Thử thách thứ hai đã qua. Sự nguy hiểm đã được khắc phục. Y đã thành công vào thời điểm này."

Và Đấng Chủ Tọa Vĩ Đại trả lời: "Hãy để y tiếp tục."

Vui vẻ và tự tin, Hercules ra đi, tin tưởng chắc chắn về bản thân mình, và ra đi tìm kiếm với lòng can đảm

mới. Bây giờ chàng đi về phía tây, và như thế chàng đã gặp thảm họa. Chàng bước vào thử thách lớn thứ

ba mà không biết, và chàng đã bị thất bại, khiến chàng bị trì hoãn lâu dài.

Bởi vì chàng gặp Busiris, kẻ lừa dối tinh quái vĩ đại, là con của vùng biển, bà con của Poseidon. Công

việc của y là gây ảo tưởng cho những người con của nhân loại thông qua lời nói có vẻ Minh triết. Y tuyên

bố y biết chân lý và mọi người nhanh chóng tin tưởng y. Y nói những lời tốt đẹp:

39



"Ta là bậc thầy. Chân lý đã được ban cho ta, hãy hy sinh cho ta. Hãy chấp nhận con đường của cuộc sống

thông qua ta. Chỉ có ta chứ không có ai khác biết. Chân ý của ta là duy nhất đúng, tất cả các chân lý khác 

là sai lạc và giả trá. Hãy nghe lời ta, ở lại với ta và sẽ được cứu rỗi."

Và Hercules vâng lời, mỗi ngày làm suy yếu [57] thêm con đường trước đó (thử thách thứ ba). Chàng

không còn tìm kiếm cây thiêng liêng. Sức mạnh của chàng suy sụp. Chàng yêu và thờ phụng Busiris, và 

chấp nhận tất cả những gì y nói. Ngày này qua ngày nọ chàng trở nên càng yếu đi, cho đến một ngày kia 

khi vị thầy thân yêu của chàng trói chàng vào một bàn thờ và giữ chàng bị ràng buộc trong suốt một năm.

Bỗng một ngày kia, khi vùng vẫy để được tự do, và dần thấy chân tướng của Busiris, lời của Nereus nói

từ lâu đến với tâm trí chàng:

"Chân lý nằm bên trong chính ngươi. Có một quyền lực, sức mạnh và sự Minh triết cao hơn bên trong

chính ngươi. Hướng vào bên trong và ở đó hãy kêu gọi sức mạnh đó, sức mạnh vốn là tài sản của tất cả

những người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế."
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Một tù nhân nằm yên lặng trên bàn thờ, bị cột vào bốn góc của nó trong một năm trời. Sau đó, với sức mạnh 
vốn là sức mạnh của tất cả người con của Thượng đế, chàng đã phá mọi trói buộc, túm lấy vị thầy giả (người đã 
có vẻ rất khôn ngoan) và trói y vào bàn thờ thay vào vị trí của mình. Chàng không nói lời nào, mà để cho y đó 
nằm đó để học hiểu.

Từ xa, vị Huấn Sư quan sát ghi nhận thời điểm giải thoát của Hercules, quay sang nói với Nereus:

"Thử thách lớn thứ ba đã được vượt qua. Ngươi đã dạy y cách đối phó nó, và đúng lúc y đã hưởng lợi. Hãy để y 
tiến về phía trước trên Con Đường, học hỏi những bí mật của thành công.

Hercules tiếp tục tìm kiếm của mình và đi lang thang xa. Một năm trải qua trên bàn thờ đã dạy cho chàng nhiều 
điều. Chàng ra đi với sự minh triết nhiều hơn trên con đường của mình.

Đột nhiên, chàng dừng bước lại. Một tiếng kêu đau khổ sâu thẳm dội vào tai chàng. Một số con kên kên lượn
vòng bên trên một tảng đá ở đàng xa khiến chàng chú ý; sau đó tiếng khóc lại vang lên lần nữa. Chàng nên tiến
bước hay chàng nên dừng lại tìm kiếm một người đang có vẻ cần sự giúp đỡ và do đó làm chậm bước đi của
mình? Chàng suy nghĩ về vấn đề của sự chậm trễ; một năm qua đã bị mất; chàng cảm thấy sự cần thiết phải vội
vàng. Nhưng một lần nữa tiếng khóc lại vang lên và Hercules nhanh chóng bước đến [58] giúp đỡ người anh 
em của mình. 
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Chàng thấy Prometheus bị xích vào hòn đá, đang chịu đựng sự đau đớn thảm khốc do các con chim kên kên

gây ra bằng cách mổ vào gan của ông, và do đó giết chết dần ông. Chàng phá sợi xích trói và trả tự do cho 

Prometheus, đuổi những con chim kên kên tới tận hang ổ xa của chúng, và chăm sóc người bệnh cho đến khi 

ông đã phục hồi từ các vết thương. Sau đó, sau khi đã mất nhiều thời gian, chàng lại bắt đầu tiếp bước trên con 

đường của mình.

Vị Huấn Sư quan sát từ xa, nói với người đệ tử đang tìm kiếm của mình những lời rõ ràng, những lời đầu tiên

mà Ngài nói với chàng từ khi chàng bước vào con đường tìm kiếm của mình:

"Giai đoạn thứ tư trên đường đi đến cây thiêng liêng được vượt qua. Không có sự chậm trễ. Qui luật của Con 

Đường được lựa chọn dẫn đến tất cả thành công là "Hãy học cách phụng sự".

Đấng Chủ Tọa Vĩ Đại ngồi trong Phòng Hội đồng của đấng Chúa Tể nhận xét:

"Y đã làm rất tốt. Hãy để y tiếp tục với các thử thách."

Chàng tiếp tục tìm kiếm cây thiêng liêng trên mọi nẻo đường, Đông, Tây, Nam, Bắc, nhưng cây thiêng liêng

vẫn không tìm thấy.
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Đến một ngày kia, khi đã mòn mõi vì sợ hãi và đi quá nhiều, chàng đã nghe lời đồn đoán từ một khách hành

hương trên đường, rằng cây thiêng nằm gần một ngọn núi xa, một tuyên bố chân thực đầu tiên cho chàng cho

đến nay. Và như thế chàng quay bước đến vùng núi cao phía đông và, vào một ngày tươi sáng và đầy nắng, 

chàng nhìn thấy đối tượng tìm kiếm của mình và rảo bước nhanh đến đó.

"Bây giờ tôi được chạm vào cây thiêng liêng," chàng hét lên trong niềm vui sướng của mình, "vượt qua con 

rồng canh gác; gặp các thiếu nữ xinh đẹp nổi tiếng; và nhổ những quả táo. "

Nhưng một lần nữa, chàng đã bị chặn lại bởi một cảm giác đau khổ sâu thẳm. Thật đáng kinh ngạc, Atlas đối

mặt chàng, gánh cả thế giới trên lưng của mình. Khuôn mặt của ông hằn những nét đau khổ; tay chân của ông 

oằn với nỗi đau; đôi mắt của ông nhắm lại trong sự đau đớn; ông không đòi hỏi giúp đỡ; ông không thấy 

Hercules mà chỉ đứng cúi xuống với sự đau đớn, với trọng lượng của cả thế giới. Hercules run rẩy đứng xem và

ước lượng mức độ của sức nặng và sự đau đớn. Chàng quên mất cuộc tìm kiếm của mình. [58] Cây thiêng liêng

và những quả táo nhạt dần khỏi tâm trí; chàng chỉ tìm cách giúp người khổng lồ không một chút chậm trễ; 

chàng vội vã và hăm hở tháo gánh nặng, nhấc nó khỏi vai của người anh em lên lưng của chính mình, tự vác

gánh nặng của thế gian. Chàng nhắm mắt lại, gồng mình lên nỗ lực và nhìn kia! Gánh nặng đã rơi ra, và chàng

được tự do, và Atlas cũng vậy.
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Người khổng lồ đứng trước chàng, và trong tay của ông là những quả táo vàng, ông dâng cho chàng với tình 

thương. Cuộc tìm kiếm đã chấm dứt.

Ba chị em ba còn giữ nhiều quả táo vàng hơn, và tương tự như vậy họ ép chúng vào tay của chàng, và Aegle, 

người giúp việc xinh đẹp vốn là vẻ vinh quang của mặt trời đang lặn, đặt một quả táo vào trong tay và nói với 

chàng rằng,

"Con đường đến chúng ta luôn được đánh dấu bởi phụng sự. Hành động của tình thương là biển chỉ đường." 

Sau đó Erytheia, người giữ cửa mà tất cả đều phải vượt qua trước khi họ đứng một mình trước Đấng Chủ Tọa

Vĩ đại, đã cho chàng một quả táo và trên mặt của nó có dòng chữ vàng Phụng Sự được khắc trong ánh sáng. Bà

nói "Hãy nhớ điều này và không được quên nó."

Và cuối cùng Hesperis đến, điều kỳ diệu của ngôi sao buổi tối, và nói với chàng một cách rõ ràng với tình

thương, "Hãy ra đi và phụng sự, hãy bước theo con đường của tất cả những người phụng sự thế gian từ nay về

sau và mãi mãi,."

Hercules nói: "Sau đó, ta sẽ cho lại những quả táo này cho những người bước theo ta," và chàng quay trở lại 

nơi mà chàng đã đến.
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Chàng đứng trước mặt vị Huấn Sư và kể lại câu chuyện của tất cả những gì đã xảy ra. Vị Thầy đã ban lời khen

ngợi chàng và sau đó chỉ ngón tay ra Cổng thứ tư và nói với chàng:

"Hãy đi qua cổng đó. Bắt con nai và đi vào Thánh Địa lần nữa."[60]
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Kỳ công thứ III – Những Quả Táo Vàng của Hesperides

 Hercules hăm hở và tự tin khi bắt đầu
➢ Nhưng chàng không tìm ra được gì trong một thời gian dài

➢ Vị Thầy cho chàng một lời khuyên nhưng Hercules không bao giờ nhận ra nó

➢ Sau đó, chàng đạt chút thành công khi giết con rắn. 

✓ Đây là những thử thách nhỏ bên trong Kỳ công, một thành công, một thất bại

 Chàng tiếp tục và gặp nhiều thử thách nhỏ hơn
➢ Chàng gặp và bị trì hoãn bởi theo đuổi vị Thầy giả mạo

➢ Chàng bị trì hoãn lần nữa khi dừng lại và giúp đỡ Prometheus

✓ Nhưng đây là bài học quí giá mà chàng đã học được, rằng công việc phụng sự không bao 
giờ được trì hoãn

➢ Chàng tiếp tục đi và thấy Atlas buồn rầu nên giúp ông

✓ Và chàng được ban cho những quả Táo Vàng, chàng đã vượt qua được Kỳ Công.

✓ “Con Đường dẫn đến chúng ta luôn luôn được đánh dấu bằng công việc phụng sự,” ba
Chị Em bảo Hercules như thế.
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Kỳ công thứ III – Ý Nghĩa của Thần thoại

 Nhà thần bí phải bổ sung kiến thức và sự thành tựu huyền môn

➢ Y đạt được tri thức thông qua 5 giác quan

➢ Mở ra cho y những lãnh vực nhận thức mới

➢ Y trở thành một con người của hành động

➢ Nhưng y phải lắng nghe hơn nữa vị Hướng dẫn nội tâm, là Linh hồn

✓ Vị Hướng dẫn của chàng là Nereus

 Tri thức phải được chuyển hóa thành Minh triết

➢ Tri thức là sự truy vấn của các giác quan

➢ Minh triết là sự thấu hiểu và áp dụng nó vào những vấn đề của cuộc sống

➢ Hercules phải tích hợp phàm ngã với Chân Ngã

✓ Chàng phải chiến thắng ảo cảm và ảo tưởng

✓ Được thể hiện bởi Busiris

 Mặc dù thất bại và những trì hoãn lâu dài, Hercules cũng đạt được Minh triết

➢ Nhưng chỉ sau thi từ bỏ tìm kiếm việc phụng sự ích kỷ

Kỳ công Song Nam
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Kỳ công thứ III – Cuộc Hành Trình

 Tiến bộ của Hercules’s
➢ Lúc đầu là nội tâm, đặc trưng bởi tư tưởng và dục vọng

➢ Thể hiện ra như các biểu hiện trên cõi trần

➢ Cho đến khi chàng đạt đến tri thức về chính mình như một phàm ngã

 Khi đó chàng bắt đầu thu thập những trái táo của tri thức
➢ Nhận thức được bản chất nhị nguyên của con người là phàm ngã với linh hồn

➢ Chàng phải khiến phàm ngã phục tùng linh hồn

➢ Bằng cách kiểm soát ba thể thấp
✓ Xác thân, cảm dục, và hạ trí

➢ Và phát triển bản chất linh hồn của mình
✓ Nhận thức rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi huyễn cảm

✓ Bác ái và Minh triết

✓ Phụng sự nhân loại
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Song Nam: Cặp Song sinh

Yếu tố: Cung hành khí

Phẩm tính: Nhị nguyên.  Bác ái- Minh triết. Linh hoạt. Kiểm soát mọi cặp đối lập. 

Tình thương ẩn tàng của Thượng đế đến thái dương hệ của chúng ta 

xuyên qua Song Nam. 

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: Bất nhất, hời hợt, thiếu quyết đoán, thiếu tập trung, 

căng thẳng. Đặc điểm tích cực: tính linh hoạt, sự nhiệt tình, tài hùng biện, 

dí dỏm, trí tuệ.

Ý niệm bí truyền: Trung gian giữa linh hồn và thể xác (được mô tả như là cặp sinh đôi: hữu

tử & bất tử); khía cạnh kép; Phương diện lưỡng phân của trí tuệ khi nó là

trung gian giữa các biểu hiện cao và thấp.

Đối cực: Nhân Mã, một cung hành hỏa (nhất tâm; chaẩn bị điểm đạo).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn, Thủy Tinh; Nội môn, Kim Tinh; Huyền Giai, Trái đất

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy để sự bất ổn thực hiện công việc của nó.

khía cạnh linh hồn: Tôi nhận ra cái ngã khác của tôi, và trong sự suy tàn của cái ngã đó, tôi 

tăng tăng trưởng và chói rạng. 

Tóm tắt về Song Nam LoH p 211
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Hercules đối mặt đấng Chủ Tể

cho Kỳ Công thứ Tư của mình

Đấng Chủ tể vĩ đại, người ngồi trong Phòng Hội đồng của vị Chủ tể, nói với vị Thầy

đứng cạnh Ngài: "Đâu rồi Người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng

đế? Y ra sao? Y đã được thử thách như thế nào, và y đang tham gia vào công việc gì?"

Vị Thầy đưa mắt nhìn người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế, nói:

"Thưa đấng Chúa Tể, y không làm gì cả. Thử thách lớn thứ ba đã cho y nhiều điều để

học hỏi, y đang nghiền ngẫm và hồi tưởng về nó."

"Hãy cho y một thử thách đòi hỏi sự lựa chọn khôn ngoan nhất của y. Hãy cho y đến làm

việc trên cánh đồng mà y phải quyết định xem giọng nói nào trong tất cả nhiều giọng nói

sẽ khiến trái tim y vâng lời. Tương tự như thế, hãy cho y một thử thách lớn đơn giản trên 

cõi giới ngoại tại, thế nhưng lại sẽ đánh thức trên phương diện nội tâm tất cả sự khôn 

ngoan và sức mạnh của y để lựa chọn. Hãy để y tiến hành thử thách thứ tư."

LoH p 77
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Tất cả câu chuyện về Kỳ Công của Hercules đều bắt đầu theo cách này: Hercules đối diện
đấng Chủ Tọa và/hoặc cùng với Huấn Sư của mình. Trong lời dẫn của quyển Các Kỳ Công
của Hercules, đức DK cho chúng ta biết rằng có nhiều biến thể khác nhau của các Kỳ
Công, nhưng theo một trong các biến thể, thần Jupiter giao Hercules cho Eurystheus (cai
quản xứ Argos), và chàng phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Eurystheus trong 12 năm. 
Sau khi hoàn thành Hercules sẽ trở nên một vị thần linh. Dĩ nhiên, đó là 12 thử thách
của con người khi y càng ngày càng tiến gần hơn bản chất thiêng liêng thật sự của mình.

Về sau trong quyển Những Kỳ Công của Hercules, đức DK có đề cập đến Eurystheus như
là Huấn Sư của Hercules, và ta có thể giải thích điều này có nghĩa rằng Eurystheus là
người đứng đầu một Ashram hay là một Đệ tử Cao cấp. Đấng Chủ Tọa (Presiding One) 
của 2 cuộc điểm đạo đầu tiên là đức Christ, đức Chưởng Giáo và Lãnh đạo của Thánh
đoàn. Trong kỳ điểm đạo thứ ba và các cuộc điểm đạo tiếp theo, đấng Chủ Tọa là đức
Sanat Kumara, Chúa Tể Thế Giới và Lãnh đạo của Shamballa.

Điều này được mô tả như sau trong LOH trang 1-2:
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Đầu tiên ánh sáng mờ nhạt. Xu hướng của khát vọng con người là ích kỷ, và kết quả là những
việc làm đen tối. Dần dần con người học hỏi, và trong khi học hỏi, họ vượt qua giữa các trụ
cột của Các Cổng, lần này và lần nữa. Sự hiểu biết còn u tối, nhưng trong các Phòng Kỷ Luật
năm trong mỗi phần của đoạn cong vũ trụ của vòng tròn,  con người đang dần nắm bắt được
sự thật, học được các bài học cần thiết; bản chất được tinh khiết hóa và được giảng dạy cho 
đến khi con người nhìn thấy Thập Tự Giá, Cái Thập Tự Cố Định đang chờ đợi mà sẽ đóng đinh 
nhưng người con trai của nhân loại, kéo dài những người phụng sự và cứu rỗi trên Thập Tự
giá.

Từ trong khối đông nhân loại, trong những ngày cổ xưa xuất hiện một con người thu hút ánh
mắt quan sát của đấng Chủ Tọa Vĩ Đại, đấng ngự vĩnh cữu trong Phòng Hội Đồng của đấng
Chúa Tể. Ngài quay sang chàng thanh niên đứng kế bên và nói:

"Linh hồn trên Con Đường của Sự Sống mà ánh sáng có thể được thấy mờ nhạt ngay lúc này
là ai vậy?" Nhanh chóng câu trả lời xuất hiện:

"Đó là linh hồn mà trên Con Đường của Sự sống đang trải nghiệm va tìm kiếm sánh sáng 
trong suốt chiếu ra từ Nơi Cao Cả". "Hãy để y thực hiện con đường của y, nhưng hãy trông 
chừng mỗi bước đi của y"

- Như thế Hercules được giao cho một người Hướng Dẫn, một Huấn Sư, để trong nom 
và hướng dẫn chàng trong khi chàng thực hiện các kỳ công của mình.
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Kỳ Công Thứ Tư– Bắt con Hươu cái

 Hercules bắt đầu cuộc hành trình của mình trong sự im lặng sâu thẳm

➢ Chàng quan sát và lắng nghe

➢ Chàng nghe tiếng cải nhau giữa Artemis & Diana, cả hai đều cho con hươu cái là của mình

➢ Chàng cũng nghe tiếng thứ ba, nói chàng hãy giải cứu con hươu cái. 

 Chàng đuổi theo con hươu và bị cả Artemis lẫn Diana ngăn cản

➢ Công việc tiếp tục trong cả năm trời, cho đến khi chàng bắt gặp con hươu đang ngủ

➢ Chàng bắt được con hươu cái, tuyên bố con hươu thiêng là của mình. 

➢ Nhưng Đấng Chúa Tể bảo chàng rằng con hươu thuộc về Đền Thiêng (shrine)

✓ Nó không thuộc về ai cả, dù đó là con của Thượng đế

✓ Nó được chia sẻ cho tất cả những ai ngự trong Đền Thiêng

 Công việc hoàn thành, chàng nhìn thấy một con nai nơi con hươu cái đã từng
đứng

➢ Chàng được bảo, mãi mãi con nai phải được đưa về chốn thiêng liêng. 

Cancer Labor
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Hercules đứng trong im lặng sâu thẳm, quan sát khung cảnh xung quanh. Chàng nhìn thấy ngôi 
đền thần Apollo, và trên ngọn đồi gần đó là chú nai mà chàng đang săn đuổi. Khi đang nhìn, 
chàng nghe tiếng nói của nữ thần mặt trăng Artemis cảnh báo chàng rằng con nai thuộc về nàng
và chàng không được chạm vào nó. Sau đó, nữ thần rừng thẳm Diana tuyên bố con nai cũng của
mình, và Artemis và Diana tranh luận qua lại việc sở hữu con nai.

Và Hercules vẫn đứng giữa những trụ cột của cái Cổng, lắng nghe cuộc cãi nhau, tự hỏi về 2 thiếu
nữ. Và sau đó chàng nghe thấy tiếng nói khác ra lệnh bảo chàng rằng con nai thuộc về đền thờ, 
chứ không thuộc về cô gái nào cả. Vì vậy chàng nghe theo giọng nói này và được hướng dẫn hãy
giải cứu con nai cái, mang nó đến ngôi đền.

Như thế, Hercules bắt đầu cuộc hành trình. Artemis và Diana nhìn chàng, ngăn cản chàng mỗi khi 
chàng đến gần con nai hơn. Họ lừa gạt Hercules, tìm cách ném chàng ra khỏi khi chàng đuổi theo 
con nai từ nơi này qua nơi khác. Trong một năm chàng đã theo con nai từ nơi này đến nơi khác,
chỉ thoáng gặp nó, rồi cuối cùng không tìm thấy gì sau một thời gian, cho đến cuối cùng chàng
tìm thấy nó, mệt mỏi nằm ngủ bên cạnh một hồ nước trong rừng.

Chàng lặng lẽ leo lên mình nó và bắn một mũi tên, trúng vào chân làm nó bị thương. Khi chàng
đến gần, chàng nhặt con nai lên trong vòng tay của mình,  giữ nó gần với trái tim trong khi 
Artemis và Diana đứng nhìn.
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Chàng la lên trong phấn khích rằng con nai là của chàng, nhưng sau đó chàng nghe thấy
một giọng nói khác nữa, giọng nói của Huấn Sư của chàng, nhắc nhở rằng con nai không 
thuộc về ai cả, và ra lệnh chàng hãy mang nó đến Ngôi đền. Hercules hỏi lại tại sao khi 
con nai là của mình, chàng mang nó gần đến trái tim của mình. Vị Huấn Sư trả lời chàng
rằng, như là một người con của Thượng đế, chàng cư ngụ trong ngôi đền của Thượng
đế, và cần thiết phải mang con nai cho tất cả mọi người cùng chia sẻ ngôi đền thờ.

Thế là Hercules mang con nai đến Đền Thiêng Mykenae, nhưng ý nghĩ thứ hai lại đến
rằng con nai là phần thưởng của chàng trong cuộc săn bắt. Một cuộc tranh luận khác xảy
ra sau đó với Artemis và Diana, cả ba tuyên bố nai là của họ, cho đến khi Thần Mặt trời
Apollo từ Thánh địa tuyên bố con nai thuộc về Đền Thánh.

- Armenis hỏi, tại sao Hercules có thể bước vào đền thờ, mà Diana và Artemis không 
thể, ngay cả khi chàng đã giết con nai?

- Apollo đã trả lời rằng đó là vì Hercules mang con nai trong vòng tay, gần với trái tim 
của mình, và để con nai lại trong Đền thánh để chia sẻ cho những người khác.
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Và Hercules, trở về từ cuộc thử thách, đi qua Cổng một lần nữa và tìm thấy con đường
của mình, trở lại với Huấn Sư của cuộc đời mình. Hercules báo với vị Huấn Sư của mình
là nhiệm vụ đã được hoàn thành, và đơn giản, ngoại trừ thời gian cần thiết để làm. 
Chàng cho biết con nai đã ở trong Đền thánh, gần trung tâm của Thượng đế, nhưng 
cũng gần với trái tim của Hercules.

- "Hãy đi tìm một lần nữa, này Hercules, con trai của ta, giữa những trụ cột của Cổng" 
Vị Huấn Sư nói.

- chắc chắn như vậy, bên ngoài Cổng trên một ngọn đồi gần đó có một con nai mới. 
Hercules bối rối, hỏi tại sao con nai đã trở lại.

Lần này chính Đấng Chủ Tọa trả lời: "Lần này và lần nữa, tất cả những người con của
nhân loại và cũng là người con của Thượng đế phải tìm kiếm con nai có gạc bằng vàng và
mang nó đến Đền Thánh, mãi mãi như vậy". Vị Huấn Sư của chàng nói rằng kỳ công thứ
4 đã qua, nhưng bản chất của các thử thách là tìm kiếm thường xuyên con nai.
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Kỳ Công IV – Ý nghĩa của Thần Thoại

 Cự giải là Cung cuối cùng của bốn Cung chuẩn bị

➢ Trong Cung này, qua việc sinh ra trong Cung này, chàng bước vào giới nhân loại

➢ Đây là Cung tập thể, chàng hiểu được ý nghĩa phổ quát hơn của tâm thức tập thể

➢ Điều này chuẩn bị cho chàng sẵn sàng cho bốn Cung kế tiếp. 

 Mục tiêu là sự tiến hóa của phương diện tâm thức

➢ Cự giải chủ yếu là Cung của bản năng được trí tuệ nâng lên

 Chàng phải trở nên quen thuộc hơn với trực giác

➢ Đó là sự nhận biết tức thì chân lý và thực tại

Cancer Labor

LoH p 77-94 58



Cự Giải là Cung hoàng đạo cuối cùng của 4 Cung  chuẩn bị, dù ta xem xét giai đoạn nhập
thế của linh hồn trong vật chất, hoặc sự tiến hóa của người chí nguyện khi phấn đấu để
vượt ra khỏi giới nhân loại để bước vào giới tinh thần.

Được trang bị với khả năng trí tuệ, trong Bạch Dương con người học cách kiểm soát thể
trí; với dục vọng, trong Kim Ngưu ánh sáng tinh thần của y bắt đầu phát triển, và đã
nhận thức được tính lưỡng nguyên thiết yếu của mình; trong Song Nam y nhận diện hai
phần của chính mình, và thông qua việc sinh ra trong Kim Ngưu, con người bước vào
giới nhân loại.

Cự Giải là dấu hiệu của đám đông, và ảnh hưởng của nó tạo nên sự thành lập gia đình
nhân loại, chủng tộc, quốc gia, và đơn vị gia đình. Đối với người chí nguyện, 4 dấu hiệu
này chuẩn bị khí cụ của y và chỉ cho y cách sử dụng nó. Trong Cự Giải, lần đầu tiên y tiếp
xúc với ý thức phổ quát hơn vốn là khía cạnh cao hơn của tâm thức đám đông. Do đó,
được trang bị với một trí tuệ được kiểm soát, khả năng để ghi nhận sự khai ngộ, khả
năng để tiếp xúc với khía cạnh bất tử của mình và nhận ra một cách trực giác cõi giới của
tinh thần, y giờ đã sẵn sàng cho công việc lớn hơn.
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Ba chữ tóm tắt sự tự nhận thức hay khía cạnh ý thức của con người đang tiến hóa: bản

năng, trí tuệ và trực giác.

- Cự Giải chủ yếu là dấu hiệu của bản năng; nhưng bản năng phải được nâng lên, và khi

nó đã được vượt qua và chuyển hóa, nó thể hiện như là trực giác (được biểu tượng

bằng con nai trong thần thoại).

- Giai đoạn trung gian là giai đoạn của trí tuệ. Nhu cầu lớn của Hercules trong Cự Giải

là phát triển trực giác của mình và trở nên quen thuộc với việc nhận thức tức thời sự

thật và thực tại vốn là quan điểm cao.

60



Kỳ Công IV – Cuộc Hành trình

 Năng lực trực giác phải bắt đầu hoạt động

➢ Tượng trưng bằng việc bắt giữ một con hươu cái khó bắt giữ

➢ Nhạy cảm và khó tìm kiếm

 Trong những chu kỳ sống trước đây

➢ Hercules chuyển hóa trí tuệ thành trực giác

➢ Chàng phải trở nên ý thức đến thế giới ý tưởng của nhân loại

➢ Và phát triển việc sử dụng nó

✓ Giống như tất cả năng lực thấp đã phải được phát triển và sử dụng

 Cuộc chiến dành quyền sở hữu con hươu cái tiếp tục

➢ Apollo biết con hươu là trực giác. 

➢ Diana biết con hươu là trí tuệ

➢ Artemis nghĩ con hươu là bản năng

Cancer Journey
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Hercules được phái đi để bắt con nai cái, một cái gì đó khó nắm bắt và khó khăn để cầm
giữ, không thể có thành công nào cho người chí nguyện cho đến khi y đã chuyển hóa
bản năng, thông qua trí tuệ, thành trực giác, sau đó bản năng phải phụ thuộc cho cả hai.

Không có sự phân biệt rõ ràng giữa các khía cạnh khác nhau của bản chất của con người, 
bản năng, trí tuệ và trực giác là những khía cạnh khác nhau của tâm thức và của sự đáp
ứng đối với hòan cảnh và thế giới mà con người sống trong đó.

- Bản năng là tâm thức của các hình thể và phương thức nhận thức của hình thể
(Artemis, mặt trăng, cai quản sắc tướng) 

- con người cũng có lý trí; y có thể phân tích, chỉ trích, và sở hữu một trí tuệ và khả năng 
nhận thức và đáp ứng trí tuệ vốn mở ra cho y các lĩnh vực mới của nhận thức (Diana, nữ
thợ săn, cũng tuyên bố sở hữu con nai, bởi vì đối với cô con nai là trí tuệ, và con người là
người tìm kiếm lớn, thợ săn lớn trước mặt Thượng đế. Nhưng con nai có một hình thể
khác và hình thức khó nắm bắt hơn, và Hercules như là người chí nguyện cũng tìm kiếm
điều này).

- Chàng đuổi bắt nó trong cả kiếp sống, được biểu tượng trong câu chuyện thần thoại
như là một năm. Cuối cùng, chàng bắt được nó và tuân theo trực giác tinh thần của
mình, mang nó vào ngôi đền, nơi nó được thần mặt trời Apollo tuyên bố sở hữu.
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Chúng ta được cho biết rằng cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn giữa Apollo, thần mặt trời, 
người biết rằng con nai là trực giác, Diana, người nữ thợ săn của bầu trời, vốn biết đó là
trí tuệ, và Artemis, mặt trăng, người nghĩ rằng nó chỉ là bản năng.

Vấn đề của tất cả các các đệ tử là sử dụng bản năng một cách chính xác, đúng chỗ, và
theo cách thích hợp của nó. Anh phải học cách sử dụng trí tuệ và thông qua đó trở nên ý 
thức về thế giới của tư tưởng và nghiên cứu của nhân loại. Anh phải học để mang năng 
lực của mình vào đền thờ Thượng đế, ở đó chuyển hóa nó thành trực giác, và thông qua 
trực giác nhận thức được những sự vật tinh thần và những thực tại tâm linh mà cả bản
năng hay trí tuệ đều không thể tiết lộ cho y được. Và mãi mãi những người con của
nhân loại phải chiếm lại những thực tại tâm linh này trên Con đường vô tận.
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Cự Giải: Con Cua

Yếu tố: Thủy

Phẩm tính: Nhạy cảm với đám đông; đối với người trung bình là đồng nhất đám đông

với hình tướng. Đối với đệ tử là phụng sự đám đông.

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: ủ rũ, quá lệ thuộc người khác, quá đa cảm, nghi ngờ, 

có xu hướng cằn nhằn. Đặc điểm tích cực: trí tưởng tượng, trực giác, từ bi 

yêu thương, sự bảo vệ.

Ý niệm bí truyền: Phát triển trực giác và phản ứng nhạy cảm với các điều kiện và hoàn cảnh

xung quanh; phát triển thông linh của cả các giác quan thấp và cao; chuyển

hóa bản năng thành trực giác và xúc cảm thành tình thương bao gồm.

Đối cực: Ma kết, một Cung hành thổ (nhận thức tinh thần sau cuộc đấu tranh; nơi 

sinh của Chúa Kitô).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn, Mặt trăng; Nội môn: Hải vương tinh.

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy để sự cô lập là qui luật, thế nhưng đám đông vẫn hiện hữu.

khía cạnh linh hồn: Tôi xây một ngôi nhà được thắp sáng và ngụ trong đó.

Summary of Cancer LoH p 211
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Tóm tắt sự tiến triển thông qua các dấu hiệu

➢ Bốn dấu hiệu chuẩn bị:
được trang bị với khả năng trí tuệ trong Dương Cưu

với dục vọng trong Kim Ngưu 

đạt đến sự lưỡng nguyên chủ yếu của mình trong Song Tử

bước vào giới Nhân loại trong Cự Giải

➢ The 4 signs of physical plane struggle:

self-consciousness & individualism emerge in Leo

nurturing of the Christ within in Virgo

trying to balance the pairs of opposites in Libra

overcoming illusion in Scorpio

➢ The 4 signs of achievement:
going straight for the goal in Sagittarius

scaling the mount of initiation in Capricorn

becoming the world server in Aquarius

and the world savior in Pisces

LoH p 81-82



Từ Các Giảng Viên

➢ Cám ơn các bạn đã theo dõi

✓ Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ thích thú với loạt webinar,

✓ Các bạn có thể xem lại các video tại trang web 

o http://makara.us/04mdr/webinars/st.html

➢ Chúng tôi hy vọng những webinar này sẽ giúp bạn hiểu tốt hơn những tài liệu 
nghiên cứu của Khoá học Great Quest và cũng giúp bạn thiết lập sự gắn kết 
nhóm và thúc đẩy thảo luận giữa các bạn học viên với nhau

http://makara.us/04mdr/webinars/st.html


Chào mừng đến với

Loạt Webinar

Chiêm tinh học Nội môn

Các Kỳ Công của Hercules (2)

(Từ Sư Tử đến Hổ Cáp)

D Ự A V À O C Á C B À I V I Ế T C Ủ A A L I C E A .  B A I L E Y

I N  L Ầ N Đ Ầ U T R O N G T Ạ P C H Í T H E  B E A C O N  1 9 5 7 - 1 9 5 8

( Q U Y Ể N S Á C H T H E  L A B O U R S  O F  H E R C U L E S  B O O K  I N  V À O N Ă M 1 9 7 4 )

Giải thích Chiêm tinh học
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Tại Sao Cần Nghiên Cứu

Thần Thoại Hercules?

➢ Sự tiến triển của Hercules từ cõi trí, thông qua cõi tình cảm, và biểu hiện trên
cõi trần cho chúng ta thấy một hình ảnh tổng hợp các công việc mà tất cả
các đệ tử, những người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng
đế, phải thực hiện. Đó là một công việc gian khổ, chậm chạp, và được thực
hiện với vô vàn khó khăn to lớn. Thông thường, nó được thực hiện mà không
có sự hiểu biết về các lực được giải tỏa và các kết quả đạt được. Nhưng từng
bước người chí nguyện được dẫn dắt theo con đường tự nhận thức và phát
triển. Cá tính và bản chất của y được thử nghiệm và thử thách cho đến khi 
những phẩm chất đặc trưng cho hình thể có thể được chuyển hóa thành
những đặc tính của linh hồn.

Diễn giải từ quyển

LoH trang 225 & 229
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Bốn Cung kế tiếp là cuộc Đấu tranh cho Thành tựu

➢ Trận chiến vĩ đại mà thông qua đó cá nhân tự ý thức xuất hiện từ đám đông trong Cự Giải: 

✓ biết mình là cá thể trong Sư Tử

✓ là đấng Christ tiềm năng trong Xử Nữ, 

✓ người chí nguyện nỗ lực cân bằng các cặp đối nghịch trong Thiên Bình, 

✓ trở thành người chiến thắng ảo tưởng trong Hổ Cáp. 

➢ Đây là bốn Cung của khủng hoảng và của sự nỗ lực lớn lao, cần đến tất cả sự khai ngộ, trực giác và 

năng lực linh hồn.

➢ Chúng cũng được phản ảnh trên con đường giáng hạ tiến hóa khi:

✓ linh hồn đạt được cá tính trong Sư Tử, 

✓ trở thành người nuôi dưỡng các ý tưởng và năng lực tiềm tàng trong Xử Nữ,

✓ chao đảo dữ dội từ cực đoan này đến cực đoan khác trong Thiên Bình, 

✓ và phải chịu sự tác động, kỷ luật của thế giới ảo tưởng và hình tướng trong Hổ Cáp.

LoH p 82
69



Trong webinar trước, chúng ta đã biết rằng 4 cung đầu tiên là chuẩn bị

Bốn Cung Hoàng đạo tiếp theo là những Cung của sự phấn đấu để đạt đến thành tựu trên trần 

gian.

Trong Cự Giải, cá nhân tự ý thức xuất hiện từ đám đông; trong Sư Tử biết chính mình là cá thể; trong 

Xử Nữ biết mình là đấng Christ tiềm năng, và người chí nguyện nỗ lực cân bằng các cặp đối nghịch trong 

Thiên Bình, trở thành người chiến thắng ảo tưởng trong Hổ Cáp.

Đây là bốn Cung của khủng hoảng và của sự nỗ lực lớn lao. Tất cả sự khai ngộ, trực giác và năng lực linh 

hồn mà người chí nguyện có thể có phải sử dụng đến tận cùng. Chúng cũng có những phản ánh của chúng

trên con đường giáng hạ tiến hóa, và một loạt phát triển tương tự có thể được nhận thấy khi linh hồn đạt

được cá tính trong Sư Tử, trở thành người nuôi dưỡng các ý tưởng và năng lực tiềm tàng trong Xử Nữ, 

chao đảo dữ dội từ cực đoan này đến cực đoan khác trong Thiên Bình, và phải chịu sự tác động, kỷ luật

của ảo tưởng và hình tướng trong Hổ Cáp.
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Năm Kỳ công đầu tiên

➢ “Chúng ta có thể xem năm kỳ công đầu tiên (Aries, Taurus, Gemini, Cancer and Leo) như bao gồm 

toàn bộ giai đoạn Con đường Dự Bị, và việc giết chết con Sư Tử Nemean là đỉnh điểm của giai đoạn 

đó của cuộc đấu tranh.  

➢ Bây giờ chàng sẵn sàng bước vào Con Đường Đệ tử, trên đó Đức Christ nội tâm dần được tiết 

lộ, vật chất đang dần phục vụ cho linh hồn, và khía cạnh hình tướng được xem chỉ là mẹ của Hài Nhi 

Christ.” 
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Thần Thoại



Hercules đối diện đấng Chủ Tọa cho

Kỳ Công thứ Năm của Chàng

Đấng Chủ Tọa Vĩ Đại nói với vị Huấn Sư đang đứng gần bàn tay của mình trong Phòng Hội Đồng của Đấng Chủ Tể: Thời gian để

thực hiện một kỳ công ghê rợn đang đến gần. Chàng trai này, một người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế

phải được chuẩn bị. Hãy để cho y thấy những vũ khí mà y đang sở hữu, và hãy để cho y đánh bóng cái khiên của mình, và nhúng

mũi tên của y vào chất độc chết người, bởi vì kỳ công sắp tới của y rất dữ dội và kinh sợ. Hãy để y chuẩn bị."

Nhưng Hercules đang nghỉ ngơi sau các kỳ công của chàng, không biết đến thử thách phía trước. Chàng cảm thấy lòng can đảm của

mình mạnh mẽ. Chàng nghỉ ngơi sau những kỳ công của mình, và lần này đến lần khác, chàng đi qua cổng thứ tư, đuổi theo các con 

nai thánh gần đền thờ của Thượng đế. Như vậy, lần này qua lần khác, chàng đặt con nai lên trái tim của chàng và tìm kiếm đền thờ

của Thượng đế. Như thế chàng nghỉ ngơi.

Hercules đứng trước Cổng lớn thứ năm, chàng trang bị đến tận răng với tất cả những chiến lợi phẩm và quà từ các chiến binh, và

khi chàng đứng, các vị thần đứng xem lưu ý bước chân vững chắc, đôi mắt háo hức, bàn tay sẵn sàng của chàng. Nhưng sâu thẳm

trong trái tim của chàng câu hỏi vang lên.

"Tôi làm gì ở đây?", chàng nói. "Cuộc thử thách là gì và tại sao tôi tìm cách vượt qua Cửa này?" Và nói như thế, chàng chờ đợi, 

lắng nghe giọng nói. "Tôi là gì ở đây, hỡi Vị Thầy của cuộc đời tôi, được trang bị như Ngài thấy, với những vũ khí đầy đủ của chiến

trường? Tôi phải làm gì đây"

"Này Hercules, một tiếng gọi đã vang lên, tiếng gọi của nỗi đau buồn sâu thẳm. Tai bên ngoài của ngươi không đáp ứng với lời kêu 

gọi đó, nhưng tai trong biết rõ sự cần thiết, bởi vì nó đã nghe tiếng nói, không, nhiều tiếng nói, báo cho ngươi biết nhu cầu và thúc

giục ngươi mạo hiểm ra đi. Người dân Nemea nhờ sự giúp đỡ của ngươi. Họ đang đau khổ. Danh tiếng dũng cảm của ngươi vang 

dội. Họ mong ngươi giết con sư tử tàn phá đất đai của họ, cướp đi mạng sống của dân làng."

LoH p 95
73



Đấng Chủ Tọa vĩ đại ngồi trong Phòng Hội đồng của đấng Chúa Tể, thảo luận về kế hoạch của Thượng

đế cho tất cả những người con của nhân loại mà cũng là những người con của Thượng đế. Vị Huấn Sư

đứng ở bên phải của Ngài và lắng nghe. Hercules nghỉ ngơi sau những kỳ công của chàng.

Đấng Chủ Tọa vĩ đại nhìn người chiến binh mệt mỏi đang nằm nghỉ và nhìn xem những suy nghĩ của

chàng. Sau đó, Ngài nói với vị Huấn Sư đang đứng gần bàn tay của mình: “Thời gian để thực hiện một kỳ

công kinh sợ đang đến gần. Chàng trai này, một người con của nhân loại và cũng là người con của

Thượng đế phải được chuẩn bị. Hãy để cho y thấy những vũ khí mà y đang sở hữu, và hãy để cho y đánh

bóng cái khiên của mình, và nhúng mũi tên của y vào chất độc chết người, bởi vì kỳ công sắp tới của y rất

dữ dội và kinh sợ. Hãy để y chuẩn bị.”

Nhưng Hercules đang nghỉ ngơi sau các kỳ công của chàng, không biết đến thử thách phía trước. Chàng

cảm thấy lòng can đảm của mình mạnh mẽ. Chàng nghỉ ngơi sau những kỳ công của mình, và lần này đến

lần khác, chàng đi qua cổng thứ tư, đuổi theo các con nai thánh các đền thờ của Thượng đế. Rồi đến lúc

con nai cái nhút nhát biết rõ người thợ săn đuổi theo nó, và nhẹ nhàng theo lệnh của chàng. Như vậy, lần

này qua lần khác, chàng đặt con nai lên trái tim của chàng và tìm kiếm đền thờ của Thượng đế. Như thế

chàng nghỉ ngơi.
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Hercules đứng trước cổng lớn thứ năm, chàng trang bị đến tận răng với tất cả những chiến lợi phẩm và

quà từ các chiến binh, và khi chàng đứng, các vị thần đứng xem lưu ý bước chân vững chắc, đôi mắt háo

hức, bàn tay sẵn sàng của chàng. Nhưng sâu thẳm trong trái tim của chàng câu hỏi vang lên.

"Tôi làm gì ở đây?" chàng nói. "Cuộc thử thách là gì và tại sao tôi tìm cách vượt qua cửa này?" Và nói

như thế, chàng chờ đợi, lắng nghe giọng nói. "Tôi là gì ở đây, hỡi Vị Thầy của cuộc đời tôi, được trang bị

như Ngài thấy, với những vũ khí đầy đủ của chiến trchàng? Tôi phải làm gì đây?"

"Này Hercules, một tiếng gọi đã vang lên, tiếng gọi của nỗi đau buồn sâu thẳm. Tai bên ngoài của ngươi

không đáp ứng với lời kêu gọi đó, nhưng tai trong biết rõ sự cần thiết, bởi vì nó đã nghe tiếng nói, không, 

nhiều tiếng nói, báo cho ngươi biết nhu cầu và thúc giục ngươi mạo hiểm ra đi. Người dân Nemea nhờ sự

giúp đỡ của ngươi. Họ đang đau khổ. Danh tiếng dũng cảm của ngươi vang dội. Họ mong ngươi giết con 

sư tử tàn phá đất đai của họ, cướp đi mạng sống của dân làng."

"Có phải đó là những âm thanh man rợ tôi đang nghe?" Hercules hỏi. "Đó có phải là con sư tử gầm thét

tôi đang nghe trong buổi chiều tối?"
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Vị Huấn Sư nói: “Hãy đi tìm kiếm những con sư tử đã tàn phá vùng đất nằm bên kia của Cổng thứ năm. 

Những người dân của vùng đất bị tàn phá này sống âm thầm sau những cánh cửa bị khóa. Họ không dám

mạo hiểm với nhiệm vụ của họ, không đến vùng đất đai của họ, cũng không gieo trồng. Từ đông sang tây, 

từ bắc xuống nam, con sư tử bắt và rình mò nắm bắt tất cả những ai đi qua con đường của nó. Nhưng

người dân nghe tiếng gầm kinh sợ của nó suốt đêm, và tất cả đều run rẩy sau những cánh cửa bị khóa.”
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Kỳ Công V – Giết chết Con Sư Tử ở Nemean

 Bây giờ đã đến Kỳ công "ghê rợn" 

➢ Hercules cảm thấy mạnh mẽ và can đảm, trang bị với các quà tặng là vũ khí. 

➢ Và đi đến Nemea để giết con sư tử đang khủng bố vùng đất

➢ Nhận thức rằng chúng làm chàng nặng nề, chàng bỏ tất cả vũ khí. 

➢ Chàng chỉ giữ lại cái gậy mà chàng tự làm bằng tay, một cây cung và các mũi tên

 Chàng tìm kiếm ngày đêm trước khi thấy nó

➢ Chàng bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, nhưng các mũi tên không thể xuyên thủng

nó. 

 Chàng đuổi theo con sư tử đến một hang động, chàng và nó đối diện nhau

➢ Chàng nắm chặt con sư tử, bóp nghẹn nó đến chết với đôi bàn tay của chàng.

➢ Rồi chàng lột da con sư tử, đưa cho dân làng Nemeans thấy rằng giờ họ đã được an toàn

Kỳ Công Sư tử
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Và Hercules đáp ứng lời yêu cầu. Gần cánh cổng lớn bảo vệ làng Nemea chàng bỏ bớt những vũ khí dư

thừa mà chàng có, chỉ giữ lại cây gậy được đẻo gọt bằng tay của mình, cùng cây cung và các mũi tên. 

Người dân hỏi Hercules các vũ khí và công cụ phòng thủ mạnh mẽ của chàng đâu rồi. Và chàng trả lời họ

rằng chúng kéo chàng nặng xuống, làm chàng chậm lại, và cản trở bước đi của chàng. Chàng nói với họ

rằng tất cả những gì chàng cần là cây gậy mạnh mẽ của chàng và lòng can đảm.

Hercules đi tìm con sư tử từ nơi này đến nơi khác Chàng thấy hầu hết người dân Nemea ẩn đàng sau 

những cánh cửa bị khóa, ngoại trừ một số ít người cần mạo hiểm ra ngoài vì lý do nào đó. Lúc đầu họ

chào Hercules với sự vui vẻ, sau đó họ đặt câu hỏi khi họ nhìn thấy cách thức chàng ra đi; khôngcó vũ

khí, hiểu biết ít ỏi về con sư tử, và không có gì cả ngoại trừ cây gậy bằng gỗ mỏng manh.

Hercules rong ruỗi trên đường của mình, lo lắng nhưng không sợ hãi; cô đơn nhưng không đơn lẻ, bởi vì

trên đường chàng đi những người khác đứng đó và đi theo chàng với hy vọng và run sợ. Trong nhiều

ngày và nhiều đêm, chàng tìm kiếm và lắng nghe tiếng gầm của con sư tử.Đột nhiên chàng nhìn thấy con 

sư tử. Con sư tử đứng bên rìa của một bụi cây rậm rạp của các cây non ; nó gầm lên và các dân làng

Nemea bỏ chạy trốn.
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Hercules đứng yên, nắm lấy cây cung & mũi tên của chàng, bắn một mũi tên vào vai của con sư tử. Nó

bay thẳng đến đích nhưng không thể xuyên thủng qua vai của con sư tử. Chàng tiếp tục bắn con sư tử hết

lần này đến lần khác, cho đến khi các mũi tên của chàng đã hết.

Sư tử đi về phía chàng, không bị ảnh hưởng, không bị tổn thương, và với cơn thịnh nộ. Hercules ném cây

cung trên mặt đất, lao vào con sư tử. Đột nhiên con sư tử quay lại và vùng chạy trước Hercules, lao vào

một bụi cây bên vách đá của con đường núi nhọn. Và như thế cả hai tiếp tục rượt đuổi. Và đột nhiên con 

sư tử biến mất trong khi chàng rượt theo nó trên đường. Hercules tìm kiếm khắp nơi, cầm chắc cây gậy

tin cậy của mình. Sau đó, chàng tìm thấy một hang động và nghe tiếng gầm của con sư tử từ bên trong.

Hercules đi vào hang đó và đi qua suốt chiều dài tối tăm của nó mà không thấy con sư tử, chỉ có một

miệng hang khác dẫn ánh sáng ban ngày vào . Và khi chàng đứng, chàng nghe tiếng sư tử phía sau. 

Hercules tự hỏi phải làm gì tiếp theo, và chàng quyết định chặn cả hai đầu của hang động, nhốt bản thân

và con sư tử dữ dằn bên trong. Sau đó chàng quay lại và đối mặt với con sư tử.Với hai bàn tay của mình, 

chàng nắm bắt con sư tử, giữ chặt và bóp nghẹn nó. Tiếng gầm thét của thù hận và sợ hãi ngày càng nhỏ

đi; kẻ thù của con người ngày càng yếu đi; con sư tử ngày càng lún thấp xuống, nhưng Hercules vẫn tiếp

tục. Và như thế, chàng đã giết chết con sư tử với hai bàn tay của mình, không cần vũ khí, mà chỉ bằng sức

mạnh to lớn của riêng mình. 
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Chàng đã giết con sư tử, lột da của nó, hiển thị nó cho dân chúng khi chàng đi ra khỏi hang. Người dân

Nemea ăn mừng cái chết của con sư tử và trở về vùng đất và cuộc sống của họ. Như vậy Hercules đã

chiến thắng. Chàng đặt da của con sư tử dưới bàn chân của Vị Thầy của cuộc đời mình, và được phép để

mặc lớp da này thay vào cái áo đã cũ và mòn. "Kỳ công đã được thực hiện. Người dân bây giờ tự do. 

Không còn sự sợ hãi. Con sư tử đã chết. Với hai bàn tay của tôi, tôi đã xiết con sư tử như thế và giết chết

nó."

"Này Hercules, một lần nữa ngươi đã giết con sư tử. Một lần nữa ngươi đã xiết cổ nó. Con sư tử và con 

rắn phải được giết chết hết lần này qua lần khác. Tốt lắm, con trai của ta, hãy đi nghỉ ngơi trong sự an 

ổn với những người dân mà người đã giải thoát họ khỏi sự sợ hãi. Kỳ công thứ năm đã qua và ta sẽ đi

đến nói với đấng Chủ Tọa Vĩ đại, người đang ngồi chờ tại Phòng Hội đồng. Hãy nghỉ ngơi trong yên

lành."

Và từ Phòng Hội Đồng vang lên giọng nói: TA BIẾT.
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Kỳ Công thứ V – Ý nghĩa của Thần thoại

 Hercules, người chí nguyện, được tượng trưng bằng con sư tử

➢ Đó là lí do tại sao theo truyền thống chàng lột da sư tử

➢ Con sư tử tượng trưng cho phàm ngã nổi trội, tích hợp, không kềm chế

✓ Các hiện thể thấp được hòa nhập và mạnh hơn người thường

✓ Một phàm ngã có thể trở nên một con người khó khăn, hung hăng

 Phàm ngã tự tin và mạnh mẽ

➢ Y có thể trở thành một mãnh lực tàn phá trong gia đình hay xã hội

✓ Khi y trở nên nâng cao bản thân và tự khẳng định mình quá mức

➢ Chỉ tới khi người chí nguyện giết chết con sư tử phàm ngã

✓ Và giải thoát y khỏi ngã thức

o Ích kỷ phải nhường chỗ cho Vô kỷ

o Cá nhân phải nhường chỗ cho tập thể

Kỳ Công Sư tử
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Ý nghĩa của Thần thoại: Sau một kỳ công tương đối đơn giản và không nguy hiểm trong Cự Giải, 

Hercules phải đối mặt với con sư tử nguy hiểm. Hercules, người chí nguyện, linh hồn, được tượng trưng

bằng con sư tử, hoàng tử, nhà vua, đấng cai trị, và vì biểu tượng này chàng khoác lớp da của con sư tử. 

Về cơ bản, con sư tử biểu tượng cho phàm ngã nổi trội, điều hợp, một cá nhân phát triển rất cao.

Với ba khía cạnh phàm ngã được hợp nhất và pha trộn vào nhau, mạnh hơn mức trung bình, người chí

nguyện thường trở thành một người khó khăn. Y có một thể trí và y đang sử dụng nó. Cảm xúc của y 

được kiểm soát, hoặc nếu không thì được pha trộn với các phản ứng trí tuệ của y đến nỗi chúng trở nên

mạnh mẽ một cách bất thường. Vì vậy, y cực kỳ cá nhân, thường rất hung hăng, tự tin và tự mãn.

Và phàm ngã của y có thể trở thành một lực lượng tàn phá trong các nhóm gia đình, xã hội, hoặc bất kỳ tổ

chức nào mà được liên kết. Những người chí nguyện phải giết con sư tử phàm ngã của mình. Y nổi lên từ

quần chúng, và trở thành cá nhân phát triển, khi đó y phải giết cái mà y đã tạo ra. Sự ích kỷ, bản năng tự

bảo vệ phải nhường chỗ cho tính không ích kỷ.Y phải để phàm ngã lệ thuộc vào toàn thể.
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Kỳ Công thứ V – Cuộc Hành trình
 Được trang bị từ những bài học trước, Hercules

➢ Theo dấu con sư tử và đối diện nó trong một hang động

 Chàng thể hiện trong thử thách này rằng

➢ Chàng đã tái tập trung và điều hợp phàm ngã của mình

➢ Nó được đặc trưng bởi lòng can đảm, quà tặng của Cung này

➢ Cái thấp phục tùng cái cao hơn

 Chàng trở nên đồng hóa với bản thể thật, bản thể tinh thần

➢ Không còn đồng hóa với hình thể của mình nữa

➢ hoặc với những phản ứng tâm trí hay xúc cảm

➢ Đã chiến thắng được phàm ngã

 Thông qua việc phụng sự mà chàng thực hiện và sự đúng mực của phương pháp

của chàng

➢ Chàng đảm bảo sức mạnh của mục đích của chàng

Hành trình Sư tử
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Có các bài học nào được học trong sự kiện Hercules đuổi theo con sư tử vào trong hang động?

Nhiều câu chuyện cũ như thế này đã gây khó khăn cho những nhà triết học trong hàng ngàn năm, và chỉ
ngày nay, trong thế hệ hiện tại mà ý nghĩa bí truyền thật sự của nó mới có thể xuất hiện vì nhân loại đã đạt
đến một giai đoạn phát triển có khả năng hiểu được nó.

Luôn luôn lúc nào cũng có những biểu hiện của các vị thần mặt trời, và kỳ công này của Hercules đã một

lần nữa và một lần nữa được thực hiện bởi một vài vị ở đây và một vài vị ở chỗ khác. Mỗi dân tộc đã sản

xuất ra những người chí nguyện phát triển cao vốn theo dõi con sư tử của phàm ngã vào tận trong hang, 

và ở đó làm chủ nó. Nhưng so với vô số những đơn vị nhân loại, những người chí nguyện chỉ là một thiểu

số rất nhỏ. Hiện nay chúng ta có một thế giới đầy những người chí nguyện; các thế hệ sắp tới trong tất cả

các quốc gia sẽ tạo ra hàng ngàn đệ tử, và đã có hàng chục ngàn người tìm kiếm con đường đạo. Nhân

loại bây giờ rất cá nhân, thế giới đầy những phàm ngã, và đã đến lúc con sư tử của bản ngã cá nhân phải

được xử lý và bước vào hang động.

Trong biểu tượng của các kinh điển của thế giới, những diễn biến quan trọng nhất xảy ra ở một trong hai 
nơi: trong các hang động hoặc trên núi. Đức Christ được sinh ra trong hang; phàm ngã được vượt qua 
trong hang động; tiếng nói của Chúa được nghe thấy trong hang động, tâm thức Christ được nuôi dưỡng
trong các hang động của tim. Nhưng sau kinh nghiệm hang động phải leo lên ngọn núi của sự biến hình
và đạt đến thập tự giá.
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Sư Tử hay Mãnh sư: Con sư tử

Yếu tố: Cung Hành Hỏa

Phẩm tính: Nhạy cảm dẫn đến ý thức cá nhân. Tự khẳng định.

Đặc điểm: Đặc tính tiêu cực: quá cứng đầu, ích kỷ , thống trị, thiếu kiên nhẫn, kiêu ngạo. 

Đặc tính tích cực: tử tế, tấm lòng rộng lớn, lạc quan, trung thực, trung thành. 

Ý niệm bí truyền: Trí và tâm kết hợp lại trong ý chí-khai ngộ; học cách thể hiện ý chí tinh thần, 

mục đích và ý định.

Đối cực: Bảo Bình, Cung hành khí (ý thức tập thể, phụng sự thế gian).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn, Mặt trời; Nội môn, Mặt trời

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy để các hình tướng khác tồn tại. Tôi hiện hữu bởi vì tôi hiện hữu.

khía cạnh linh hồn: Tôi là Cái Đó và Cái Đó là Tôi.

Tóm tắt Sư Tử LoH p 212
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Thần Thoại



Hercules đối diện Đấng Chủ Tọa

cho Kỳ Công Thứ Sáu của mình

Đấng Chủ Tọa Vĩ đại gọi vị Huấn Sư trông nom Hercules đến bên Ngài. “Sắp đến giờ rồi,” Ngài

nói, “người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế ra sao rồi? Y có chuẩn bị lần

nữa để mạo hiểm và thử thách dũng khí của mình với một kẻ thù khác? Y bây giờ có thể vượt

qua Cổng Thứ 6 vĩ đại không?” 

Và vị Huấn Sư trả lời: “Vâng.” Trong lòng, Ngài tự tin rằng khi lệnh ban ra thì người đệ tử sẽ ra

đi thực hiện kỳ công mới, và Ngài nói điều này với Đấng Chủ Quản Vĩ đại bên trong Phòng Hội

Đồng của đấng Chủ Tể.  

Và lệnh ban ra. “Này Hercules, hãy đứng dậy, và đi qua Cổng thứ 6.”

Và lệnh khác tương tự được ban ra, dù không phải cho Hercules, mà cho những người sống trên 

bờ biển lớn. Họ lắng nghe và nghe thấy những lời đó.

LoH p 112
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Hercules đối diện với Đấng Chủ Tọa cho kỳ công thứ 6 của mình là đi tìm và lấy thắt lưng của Hippolyte.
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Kỳ Công thứ VI – Tìm lấy Thắt lưng của Hippolyte

 Hippolyte là nữ hoàng của phụ nữ
➢ Bà đeo một thắt lưng là quà tặng của Nữ Thần Vệ Nữ (Venus)

✓ Đó là một biểu tượng của sự thống nhất đạt được qua đấu tranh

✓ Và cũng là biểu tượng của tình mẹ và Hài nhi Thiêng liêng bên trong

➢ Tất cả phụ nữ đều là chư hầu và chiến binh của bà, thờ Mặt trăng và Hỏa Tinh

✓ Hàng năm họ lui tới và sử dụng đàn ông

➢ Sau khi xem xét tới lui, bà tự nguyện dâng thắt lưng cho Hercules

 Hercules tấn công bà, nhưng không thấy bàn tay của bà đưa ra
➢ Chàng kinh hãi vì những gì mình đã làm

➢ Vị thầy khiển trách chàng vì chàng đã giết mẹ của Hài nhi Thiêng liêng

 Chàng phải chuộc tội lỗi và cứu mạng người khác vì đã giết chết một
người
➢ Do vậy chàng cứu Hesione và cân bằng hành động chết chóc trước đây

➢ Nhờ thế chàng học được Minh triết, cân bằng và cách đi cùng Thượng đế

Virgo Labor
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Lệnh khác được gởi đến Hippolyte, nữ hoàng của những người Amazon (con gái của Ares). Hippolyte đã

được Venus, Nữ hoàng của tình yêu, ban cho một thắt lưng là một biểu tượng của sự thống nhất đạt được

thông qua đấu tranh, xung đột, và là biểu tượng của tình mẹ và của Hài Nhi thiêng liêng mà tất cả cuộc

sống nhân loại thực sự hướng về đó.

Cũng như bà đã giải thích với các nữ chiến binh của mình rằng bà đã được lệnh từ bỏ thắt lưng của mình

và bà yêu cầu họ cho lời khuyên về việc bà nên hay không từ bỏ nó hoặc là chiến đấu, và Hercules đến.

Hippolyte đối mặt với Hercules, và chàng đã chiến đấu với bà, đã không lắng nghe những gì mà bà đã cố

gắng nói cho chàng nghe. Chàng giật mạnh cái thắt lưng của bà trước khi chàng nhận thấy bàn tay bà đưa

ra, dâng cho chàng món quà như là biểu tượng của sự thống nhất và tình yêu, của sự hy sinh và đức tin. 

Chàng giết bà và chỉ có thể đứng lên người bà, kinh hãi về những gì mà chàng đã thực hiện.

Sau đó, chàng nghe vị Huấn Sư của mình nói những lời nghiêm khắc: “Này con trai của ta, tại sao con 

giết cái cần thiết, gần gũi và thân thiết? Tại sao giết người mình thương, người tặng cho con món quà tốt, 

người cất giữ cái có thể. Tại sao giết mẹ của Hài nhi Thiêng liêng? Một lần nữa, chúng ta đã thất bại. Một

lần nữa, con đã không hiểu. Hãy chuộc lại lỗi lầm này, trước khi con gặp mặt ta lần nữa.”
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Im lặng bao trùm và Hercules ôm chiếc thắt lưng vào ngực mình, tìm đường về nhà, để lại những người

phụ nữ buồn rầu vì bị tước mất người lãnh đạo lãnh đạo và tình yêu của họ.

Chán nản và lang thang, chàng đi đến một biển lớn và nghe những tiếng kêu la từ Hesione, người đã bị

một con quái vật biển giữ giữa hàm của nó. Chàng nhanh chóng chạy đến cứu cô, nhưng đã quá muộn để

cứu, nhưng chàng vẫn đuổi theo sau, bất chấp con quái vật, đè cổ họng của con quái vật xuống để giải

cứu Hesione từ bụng của con quái vật. Như thế, chàng quên nỗi buồn phiền của mình, chàng đã giúp một

người khác và khi làm như vậy, đã cân hành động trước đó của chàng lấy khi lấy đi mạng sống của

Hippolyte. Cuộc sống là như thế: một hành động của cái chết, một hành động của sự sống, và do đó, 

người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế học hỏi Minh triết, sự cân bằng và cách đi

cùng Thượng đế.
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Kỳ Công thứ VI – Ý Nghĩa của Thần Thoại

 Kỳ công này, giống như kỳ công Sư Tử, là một kinh nghiệm hang động

➢ Lòng Thời Gian; một kinh nghiệm ấm áp, yên lặng, sâu thẳm

➢ Nhận thức rằng tiềm ẩn bên trong chúng ta là Chúa Hài Đồng

 Liên quan đến chiến tranh giữa các phái tính cố hữu trong bản chất nhị nguyên
của con người

➢ Cũng liên quan đến việc nhận biết sự cần thiết của sự thống nhất và tình yêu

➢ Những chuyến khởi hành hàng năm của chiến binh Amazons liên quan đến tình dục
không tình yêu

✓ Hôn nhân vì tiền, sự an toàn, vị trí là những tội lỗi của đàn bà

✓ Tội lỗi của đàng ông là giết chết hoặc hạ thấp giá trị phụ nữ

 Xử Nữ là Cung Tổng hợp

➢ Nó liên quan đến toàn bộ mục tiêu của quá trình tiến hóa

➢ Bảo vệ và nuôi dưỡng, sau đó cuối cùng tiết lộ thực tại tinh thần ẩn dấu

➢ Để tôn vinh điều thiện và tôn trọng đời sống tinh thần hơn lợi ích vật chất

Virgo Labor
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Chính trong cung này mà tâm thức Christ được hình thành và nuôi dưỡng qua các giai đoạn của thai kỳ

cho đến khi cuối cùng trong Song Ngư, đấng cứu thế được sinh ra. Giống như trong Sư tử, đây là một

kinh nghiệm hang động, “trong lòng thời gian”, và được đặc trưng bởi sự ấm áp, yên tĩnh, những kinh

nghiệm sâu sắc và “cuộc khủng hoảng chậm, nhưng mạnh mẽ”. Chúng ta thấy nét biểu tượng của Xử Nữ

(h) là tam phân và nét uốn cong vào trong có thể được xem như là tử cung.

Trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, chương Xử Nữ, trang 252-254, chúng ta đọc rằng Eve là biểu tượng

của bản chất trí tuệ, và của tâm trí con người bị thu hút bởi sự quyến rũ của tri thức đạt được thông qua 

kinh nghiệm của các kiếp sống. Eve, do đó, lấy trái táo của tri thức từ con rắn vật chất và bắt đầu chuỗi

dài thử nghiệm, kinh nghiệm và thể hiện được khởi đầu--từ góc độ trí tuệ--trong thời đại Aryan của chúng

ta. Isis cũng thể hiện điều này đến cõi giới cảm dục hay trung giới. Eve không có con trong vòng tay của

mình; mầm mống của cuộc sống Christ hiện vẫn còn quá nhỏ để khiến cho sự hiện diện của nó được cảm

nhận; quá trình giáng hạ tiến hóa vẫn quá gần; nhưng trong Isis nó đã đạt nửa đoạn đường; việc thúc giục

những gì được mong cầu đã xảy ra và hậu quả là trong vòng hoàng đạo cổ đại Isis tượng trưng cho khả

năng sinh sản, tình mẹ và là người giám hộ của trẻ em. Mary mang quá trình này xuống cõi trần gian, và

tại đó sinh ra Hài nhi Kitô. 
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Trong ba Trinh Nữ và ba bà mẹ của đức Chris này, bạn có lịch sử [Trang 254] của sự hình thành và chức

năng của ba phương diện của phàm ngã mà qua đó đức Christ phải biểu lộ. Do đó, chúng ta thấy rằng

chính dấu hiệu của Xử Nữ biểu tượng sự tổng hợp của ba phương diện nữ tính—Eve, Isis và Mary. Bà là

Đức Mẹ Đồng Trinh, cung ứng điều cần thiết cho sự biểu hiện trí tuệ, tình cảm và hồng trần của thiên tính

tiềm ẩn, tuy nhiên luôn luôn hiện diện. Ba biểu hiện này được đưa đến sự hoàn thiện cần thiết trong Sư

Tử, cung của cá nhân, của ngã thức phát triển và khai mở phàm ngã.

Cuộc chiến giữa hai giới có nguồn gốc cổ xưa và cố hữu trong tính nhị nguyên của nhân loại và trong thái

dương hệ. Trong câu chuyện có những điểm nhỏ nhưng quan trọng không thể bỏ qua. Hippolyte đã đóng

góp phần gì cho lỗi lầm? Có lẽ điều này: bà dâng cho Hercules chiếc thắt lưng thống nhất, nhưng có phải

vì bà muốn, hay là vì bà được lệnh? Tại sao những người Amazon hàng năm đi vào thế giới của những

người đàn ông? Có phải là để gây chiến với những người đàn ông, hoặc là tìm kiếm sự hiệp nhất mà

không có trái tim? Hay có phải là đi tìm kiếm thành viên mới cho thế giới không đàn ông của họ? Những

gì họ suy nghĩ trong trái tim khi họ mạo hiểm đi ra?

Tất cả điều này được đề cập một cách tinh vi trong thần thoại này. Áp dụng thực tế của nó cũng như ý 

nghĩa vũ trụ và tinh thần của nó thật đáng ngạc nhiên. Chúng ta được bảo rằng đang nói rằng “cuộc chiến

tranh với mục đích giữa hai giới hiện đang ở đỉnh điểm.”
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Lần này vị Huấn Sư nói gay gắt, “Tại sao giết mẹ của Hài Nhi thiêng liêng? Một lần nữa chúng ta đã thất

bại. Một lần nữa con đã không hiểu rõ. Hãy chuộc lại tội lỗi trước khi gặp mặt ta một lần nữa.” Chúng ta 

cũng phải lưu ý rằng cũng kỳ công không được mô tả cho Hercules như trong những lần khác. Lệnh

truyền là chàng hãy đi ra đến xứ mà nữ hoàng của người Amazon cai trị thế giới phụ nữ, trừ tất cả những

người đàn ông. Hercules phải tự mình tìm hiểu bản chất của nhiệm vụ và chàng đã không hiểu. Ngoài ra, 

những người Amazon tôn thờ mặt trăng (hình tướng), và Mars, thần chiến tranh; họ cũng không hiểu chức

năng thật sự của họ, bởi vì Mary được tượng trưng bằng hình ảnh với mặt trăng dưới chân mình, và trong

vòng tay của bà là con người được biết đến như là Hoàng Tử của Hòa Bình.

Bởi vì luôn luôn có một sự lựa chọn điều tốt hay xấu với bất kỳ cung nào, tùy thuộc vào trình độ của quá

trình tiến hóa và mức độ nhạy cảm. Xử Nữ được gọi là nữ thần của đức hạnh hay thói xấu. Nhưng ý nghĩa

gốc của “tật xấu” là gì? “Làm không hiệu quả”, và đối với Xử Nữ đó là phủ nhận toàn bộ mục đích của

cung, bởi vì người ta nói rằng “Đức Kitô đối với bà là mục đích của sự tồn tại.”

Nguồn gốc của điều ác chính là tâm trí hạn hẹp của chúng ta, trái tim nhỏ nhặt và khô cứng của mình, gây

ra thái độ và thói quen sai lầm; thể xác chỉ là một bộ máy phản ứng tự động, chịu sự kiểm soát của con 

người nội tâm. Xử Nữ cũng được gọi là “nữ thần của hai con đường”, bởi vì như là là nguyên lý Mẫu

Nghi Thiêng liêng người tượng trưng cho vật chất và cũng là người giám sát của cuộc đời đức Christ.
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Trong Xử Nữ, bước đầu tiên hướng về Tinh thần được thực hiện, linh hồn được gọi là con của trí tuệ, và

Xử Nữ cai quản bởi Thủy Tinh mang năng lượng của trí tuệ. Thể xác cần được hài hòa với linh hồn và

mang vẻ đẹp của linh hồn vào biểu hiện để cứu chuộc. Tất cả điều này được hàm ý trong dấu hiệu của

Trinh Nữ và kỳ công của nó. Trong Giáo Lý Bí Truyền một tuyên bố rõ ràng về toàn bộ thông điệp của

dấu hiệu này: “Vật chất là phương tiện cho sự biểu hiện của linh hồn trên vòng xoắn ốc này, và linh hồn

lại là khí cụ biểu hiện của tinh thần trên vòng xoắn ốc cao hơn, và cả ba Tam phân này được tổng hợp bởi

Sự sống tràn ngập tất cả chúng”.
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Kỳ Công thứ VI – Cuộc Hành Trình

 Đây là Cung đầu tiên của các Cung Đệ tử

➢ Mô tả sự chuẩn bị cho lần điểm đạo thứ nhất

➢ Sự khai sinh của đức Christ trong trái tim

 Ban đầu chàng thất bại, chỉ rằng

➢ một đệ tử không bao giờ được mất cảnh giác, y có thể lầm lỗi

➢ Các đức tính có thể trở thành vấn đề của y 

➢ Ngay cả một điểm đạo đồ bậc cao, một người con của Thượng đế , cũng có thể rơi trở lại trên

đường đạo

 Sự thất bại của chàng chỉ là tạm thời

➢ hậu quả là sự trì hoãn vì chàng không thể nhận nhiệm vụ tinh thần

➢ nhưng những cơ hội mới sẽ xuất hiện

Virgo Journey
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Chân sư DK nói về 5 kỳ công đầu tiên là Con đường Dự bị. Chúng dẫn đến một điểm trong Xử Nữ nơi

mà Giai đoạn người Đệ tử bắt đầu và sự ra đời của đức Christ trong trái tim có thể xảy ra, vì vậy nó có thể

được xem như là một dấu hiệu tổng hợp tất cả những gì xảy đến trước khi nó chuẩn bị cho sự sinh ra đó.

Một tính năng độc nhất của Xử Nữ là nó có một biểu tượng tam phân, mà chỉ có một dấu hiệu khác là Hổ

Cáp có. Điều này rất có ý nghĩa, ngụ ý rằng hai dấu hiệu này được “kết nối với sự phát triển của tâm thức

Christ. Chúng đánh dấu các điểm quan trọng trong kinh nghiệm của linh hồn, điểm tích hợp, trong đó các

linh hồn hợp nhất có ý thức với các hình tướng, và cùng lúc với tinh thần.”

Xử Nữ là một trong những nhánh của thập giá khả biến (mutable cross), cùng với dấu hiệu đối nghịch là

Song Ngư, và Song Nam hành khí và Nhân Mã hành hỏa hợp thành bốn nhánh của thập giá khả biến. Đó

là thập giá chung của những người trong tình trạng dự bị. Mô tả của nó như sau: “Thập giá khả biến là

thập giá của Chúa Thánh Thần, của Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi của Kitô giáo, vì nó tổ chức vật chất và

gợi lên phản ứng nhạy cảm từ chính vật chất.”
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Trên thập giá này con người đạt đến giai đoạn phục tùng và khát vọng, và vì vậy tự chuẩn bị cho thánh

giá cố định của người đệ tử. Ở đây phàm ngã phục vụ cho mục đích vật chất để cuối cùng có thể học cách

sử dụng nó một cách thiêng liêng. Việc lạm dụng vật chất là tội lỗi lớn nhất của Hercules, ví chàng đã

không hiểu rằng nữ hoàng của Amazon phải được cứu chuộc bởi sự thống nhất, thay vì bị giết. Chân sư

Tây Tạng luôn nhấn mạnh sự kiện rằng chính là “thông qua phương tiện của nhân loại mà sự hoàn mãn

của hiệu quả “ánh sáng” sẽ được tạo ra, vốn sẽ làm cho sự biểu hiện của toàn thể khả dĩ”.

Vì vậy, những gì chúng ta thấy ở đây là một đệ tử phải luôn luôn cảnh giác, thế nhưng thất bại của y chỉ là

tạm thời, chỉ là một sự chậm trễ trong sứ mệnh thiêng liêng của mình, và cơ may mới sẽ xảy ra khi y được

trao cơ hội thứ hai hoặc thứ ba, hoặc bao nhiêu cơ hội cần để y hoàn thiện bài học và tiến lên trên con 

đường trở lại Tinh Thần.
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Xử Nữ: Trinh Nữ

Yếu tố: Hành thổ

Phẩm tính: Phụng sự duy nhất trong Xử Nữ là cả hình tướng và tinh thần được nuôi 

dưỡng, che chắn. “Đức Christ trong bạn, niềm hy vọng và vinh quang."

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: chỉ trích thái quá, khó tính, khắc nghiệt, quá bảo thủ, 

phán xét. Đặc điểm tích cực: sự chú ý đến từng chi tiết, thông minh, tính

thực tế, khả năng phân tích, độ tin cậy.

Ý niệm bí truyền: Vật chất nuôi dưỡng linh hồn, người giám hộ của Đức Christ ẩn trong 

sâu thẳm, tối tăm, và sự ấm áp yên tĩnh; nuôi dưỡng trí thông minh, Minh 

triết và lý trí thuần túy.

Đối cực: Song Ngư, cung hành thủy (Tâm thức Christ được tiết lộ như là đấng

Cứu Thế).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn, Thủy Tinh; Nội môn, Mặt trăng.

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy để vật chất thống trị.

khía cạnh linh hồn: Tôi là Mẹ và Con; Tôi là Thượng đế, Tôi là Vật chất.

Tóm tắt về Xử Nữa. LoH p 212
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Thần thoại



Hercules đối diện Đấng Chủ Tọa

cho Kỳ Công Thứ Bảy của chàng

Đấng Chủ Tọa Vĩ đại ngẫm nghĩ về bản chất của người con của nhân loại mà cũng là người con của

Thượng đế. Ngài nghĩ về điều cần thiết để giúp chàng giống như Cha của chàng nhiều hơn. 

“Một kỳ công khác phải được thực hiện. Y cần sự cân bằng, phán quyết sâu sắc, và chuẩn bị cho một

thử thách lớn và công việc phụng sự nhân loại trong tương lai. Vì thế, hãy bảo y chuẩn bị cẩn thận.”

Và vị Thầy lưu ý về mục đích của thử thách sắp đến trên các thẻ của Ngài, đi đến và nói với Hercules:

“Này con, hãy ra đi và bắt con lợn rừng hoang dã để cứu vùng quê bị tàn phá, thế nhưng hãy dành

thời gian để ăn.”

Và Hercules ra đi.
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Đấng Chủ Tọa Vĩ Đại ngồi bên trong Phòng Hội Đồng của Đấng Chúa Tể,  ngẫm nghĩ về bản chất của người

con của nhân loại mà cũng là người con của Thượng đế. Ngài nghĩ về điều cần thiết để giúp chàng giống như 

Cha của chàng nhiều hơn. “Một kỳ công khác phải được thực hiện. Y cần sự cân bằng, phán quyết sâu sắc, và

chuẩn bị cho một thử thách lớn và công việc phụng sự nhân loại trong tương lai. Vì thế, hãy bảo y chuẩn bị cẩn

thận.”

Và vị Thầy lưu ý về mục đích của thử thách sắp đến trên các thẻ của Ngài, đi đến và nói với Hercules. “Này

con, hãy ra đi và bắt con lợn rừng hoang dã để cứu vùng quê bị tàn phá, thế nhưng hãy dành thời gian để ăn.” 

Và Hercules ra đi.

Hercules, là một người con của nhân loại và cũng là một người con của Thượng Đế, đi qua cổng thứ bảy. Mãnh

lực của Cung Hoàng đạo thứ bảy chảy xuyên qua chàng. Chàng không biết rằng chàng phải đối mặt với một

thử thách kép, sự thử thách về tình bạn hiếm hoi và của lòng dũng cảm vô úy. Vị Huấn Sư đã chỉ thị chàng đi

tìm một con lợn lòi và thần Apollo ban cho chàng mọt cây cung mới để sử dụng. Hercules nói: “Ta sẽ không

mang cây cung đi cùng bởi vì ta sợ phải giết chóc. Ở Kỳ Công vừa qua, trên bờ của bãi biển lớn, ta đã giết chết. 

Kỳ này, ta sẽ không giết gì cả. Ta sẽ để cây cung lại”. Trong cơn thịnh nộ, chúng đã đến, và trong trận chiến

khốc liệt diễn ra, Hercules đã giết các nhân mã và trốn vào núi để tiếp tục sự tìm kiếm của chàng. 
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Vì vậy, không được trang bị gì trừ cây gậy đáng tin cậy của mình, chàng leo lên dốc núi, tìm kiếm con lợn lòi. 

Ở mọi hướng chàng đều thấy những cảnh tượng kinh hãi, ghê rợn. Chàng leo càng lúc càng lên cao. Trên

đường đi, chàng gặp Pholos, một nhân mã trong một nhóm nhân mã mà các vị thần đều biết. Họ ngừng lại và

nói chuyện, và trong một lúc Hercules quên đối tượng tìm kiếm của chàng. Pholos gọi Hercules, mời chàng

khui một thùng rượu vang. Thùng rượu này không thuộc Hercules hay Pholos, mà là của chung của nhóm nhân

mã, và các vị thần linh ban cho họ phán rằng không được khui thùng rượu vang trừ phi tất cả họp đều có mặt. 

Thùng rượu là tài sản chung của nhóm nhân mã. 

Nhưng Hercules và Pholos đã mở thùng rượu mà không có mặt những người anh em của mình. Họ gọi

Cherion, một nhân mã khôn ngoan khác, đến để cùng liên hoan. Và chàng đã làm điều này, cả ba cùng chè chén

say sưa, làm huyên náo. Tiếng ồn khiến những nhân mã khác từ đàng xa nghe thấy. Trong cơ giận dữ chúng

chạy đến, và một trận chiến khốc liệt sau đó đã diễn ra. Và bất chấp các khuyên bảo khôn ngoan, lần nữa người

con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế lại trở thành sứ giả của chết chóc và giết những người

bạn của mình, hai nhân mã ma trước đó vừa nhậu nhẹt với mình. Và trong khi các nhân mã khác buồn khóc

than vãn, Hercules lại trốn thoát lần nữa vào núi cao, và một lần nữa bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình
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Chàng đã đi đến tận cùng ranh giới của tuyết trắng để theo dấu con lợn rừng hung dữ. Chàng đã theo dấu nó lên

tới đỉnh núi cao lạnh buốt, nhưng chàng vẫn không thấy nó. Và đêm đến gần, từng ngôi sao một xuất hiện, 

nhưng con lợn rừng vẫn biệt tăm. Hercules suy nghĩ về công việc của mình và tìm trong chính mình cái kỹ

năng tinh tế. Chàng khéo léo đặt một cái bẫy, giấu nó một cách khôn ngoan, và rồi chàng chờ đợi trong con lợn

rừng trong bóng đêm. Và từng giờ trôi qua, chàng vẫn chờ đợi cho đến khi bình minh đến gần. Rồi con lợn

rừng ra khỏi hang ổ của nó để tìm kiếm thức ăn, thúc đẩy bởi cái đói xa xưa. Và trong bóng tối người con của

nhân loại chờ đợi gần chiếc bẫy. Rồi con lợn rừng sập bẫy, và Hercules giải thoát con thú hoang dã khỏi bẫy, 

biến nó trở thành tù nhân của mình nhờ sự khéo léo. Chàng vật lộn với lợn lòi và làm chủ được nó, khiến nó

làm những gì chàng nói, và đi theo cách mà chàng muốn. 

Từ đỉnh núi cao tuyết phủ Hercules đi xuống, vui mừng trên đường đi, điều khiển con lơn rừng hung dữ nhưng

đã được thuần hóa đi trước. Chàng giữ nó bằng hai chân sau của nó, điều khiển nó đi trước chàng, xuống núi. 

Mọi người ở trên núi đều cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Và tất cả những ai gặp người con của nhân loại và

cũng là người con của Thượng đế ca hát và nhảy múa trên đường đều bật cười trước cảnh tượng đó. Và tất cả

mọi người trong thành phố đều cười khi thấy cảnh tương tự, con heo thì mệt mõi còn con người thì vừa cười

vừa hát. 
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Và như thế Hercules đã hoàn thành Kỳ công thứ Bảy của chàng và trở về với vị Thầy của Đời chàng.

Và Đấng Chủ Tọa Vĩ Đại bên trong Phòng Hội Đồng của Đấng Chúa Tể lưu ý: “bài học của sự quân bình thật

sự đã được học. Vẫn còn một bài học. Lần nữa ở cổng thứ chín y sẽ gặp con nhân mã, hãy biết và hiểu đúng

đắn nó.”

Và vị Huấn Sư nói: “Kỳ công thứ Bảy đã hoàn thành, Cổng thứ bảy đã vượt qua. Này con, hãy suy gẫm về bài

học của quá khứ; suy nghĩ về các thử thách. Con đã hai lần giết những người mà đáng lẽ con yêu mến. Hãy học

hỏi tại sao thế.” Và Hercules ở lại trong các cổng thành và chuẩn bị cho điều mà sau này xảy ra, thử thách lớn

nhất.
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Kỳ Công thứ VII – Bắt con lợn rừng Erymanthian

 Thử thách của Cổng thứ 7 là lưỡng phân
➢ Là một thử thách về tình bạn và cũng là một thử thách về lòng can đảm

 Vì thế Hercules đi tìm con lợn lòi
➢ Nhưng chàng đã bị phân tâm bởi bạn của mình là Pholos

➢ Và tốn quá nhiều thời gian để ăn và uống rượu

✓ Nhưng các thùng rượu không phải của riêng họ. 

 Tiếng ồn làm những nhân mã khác là chủ của các thùng rượu nổi giận chạy đến
➢ Cuộc chiến xảy ra; Hercules giết bạn mình là Pholos và Cherion

➢ Chàng tiếp tục công việc đi tìm con lợn lòi

➢ Cuối cùng chàng bẫy nó, thuần hóa và điều khiển nó xuống núi

 Chàng hoàn thành kỳ công của mình, nhưng những người bạn của chàng đã bị giết
➢ Chàng phải suy gẫm lại tại sao chàng giết những người đáng lẽ chàng phải yêu mến.  
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Kỳ công thứ VII – Ý Nghĩa của Thần thoại

 Thiên Bình là một trong các Cung khó hiểu nhất

➢ Đó là công lý, một người phụ nữ mù cầm cái cân

➢ Một lúc tạm nghĩ, yên lặng lắng nghe và đánh giá quá khứ

➢ Cái cân dao động lên xuống dữ dội hay cân bằng?

➢ Vị huấn Sư bảo Hercules dành thời gian để ăn.
✓ Thay vào đó chàng đã làm quá điều đó, chè chén say sưa.

 Nó gây ra trận đánh nhau khiến Hercules giết hai bạn của mình

➢ Pholos (sức ma5h thể xác) và Cherion (tư tưởng tốt)

➢ Chàng cần thể hiện sự kiểm soát bản chất dục vọng của mình

➢ Và điều đó không thể được thực hiện bằng chỉ một mình sức mạnh tuyệt đối

 Trở lại nhiệm vụ của mình, chàng tìm thấy con lơn lòi trong dãy núi

➢ Chính là trên đỉnh núi mà tất cả các mặc khải lớn xảy ra

➢ Nơi sương mù của thung lũng biến mất và giác ngộ đến
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Kỳ công thứ VII – Cuộc Hành trình
 Người đệ tử trong Thiên Bình hình dung những ý tưởng và lý tưởng
➢ Nhưng kết thúc có một khoảng cách giữa thành tựu và lý tưởng

➢ Do đó y phải đứng và làm việc từ một điểm giữa đường

 Khi y nhìn tất cả những gì tốt và xấu, ảo cảm giảm dần

➢ Y muốn giúp những người khác quan hệ tốt hơn; ý thức phụng sự phát sinh

 Kỳ công chấm dứt với sự vui vẻ và cười đùa
➢ Sự vui vẻ phải thay thế sự chỉ trích đối với tất cả những người phụng sự

 Y phải chứng minh rằng đã đạt được sự thăng bằng và cân bằng

➢ Chỉ rằng y phù hợp cho trận chiến lớn sắp tới trong Hổ Cáp

➢ Điều này cho thấy y xứng đáng để được điểm đạo lần thứ 2

➢ Liên quan đến thể cảm xúc

➢ Bằng cách cân bằng giữa các cặp đối nghịch
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Thiên Bình: Cái Cân

Yếu tố: Cung hành khí

Phẩm tính: Cân bằng. Thời gian tạm nghĩ khi nhị nguyên được biết đến và sự sống của

linh hồn và hình tướng được cân bằng (luật pháp, tình dục, tiền bạc).

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: hời hợt, vô tư, không đáng tin cậy, quá thoải mái, 

thiếu quyết đoán. Đặc điểm tích cực: sự khéo léo, duyên dáng, ngoại giao, 

sự hài hòa, cân bằng.

Ý niệm bí truyền: Sử dụng đúng đắn tâm trí để phân biệt giữa các cặp đối lập và tìm thấy sự

cân bằng trên con đường đạo hẹp như lưỡi dao cạo nằm ở giữa; thể hiện

những giá trị và quan hệ nhân quyền đúng đắn .

Đối cực: Bạch Dương, một cung hành hỏa (nội tâm, tâm thức tiềm ẩn, ý chí tái

sinh).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn, Kim tinh; Nội môn, Thiên Vương Tinh; Huyền Giai, Sao Thổ

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy để sự lựa chọn được quyết định.

khía cạnh linh hồn: Tôi chọn con đường đi giữa hai lực tuyến lớn.

Summary of Libra LoH p 213
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Thần thoại



Hercules đối diện Đấng Chủ Tể cho

Kỳ Công thứ Tám của mình

"Bây giờ ánh sáng tỏa sáng trên Cổng thứ tám," Vị Huấn Sư nói. "Bên cạnh sông Amymone có

một đầm lầy hôi thối Lerna. Trong đầm lầy này có một thủy quái, một tai họa của vùng nông thôn. 

Nó có chín đầu, trong đó có một đầu bất tử. Hãy chuẩn bị để chiến đấu với con quái vật ghê tởm

này. Đừng nghĩ đến những phương cách thông thường để chiến đấu với nó vì khi tiêu diệt được

một đầu thì hai cái khác mọc lên nhanh chóng".

Hercules chờ đợi. 

"Ta chỉ có thể cho con một lời khuyên," Vị Thầy nói. "Chúng ta vươn lên bằng cách quỳ xuống; 

chúng ta chiến thắng bằng cách qui phục; chúng ta đạt được bằng cách từ bỏ. Hãy tiến lên và chinh 

phục hỡi người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế."

Rồi Hercules vượt qua Cổng thứ tám.

LoH p 140
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Và như thế, kỳ công tiếp theo cũng bắt đầu giống như tất cả kỳ công khác, đấng Chủ Tọa
xác định kỳ công phải thực hiện và Huấn Sư truyền đạt lại cho Hercules: chàng phải tiêu 
diệt thủy quái 9 đầu của Lerna.

Khi Hercules chờ đợi, Vị Thầy cho anh một lời khuyên: "Chúng ta vươn cao bằng cách
quì xuống, chúng ta chiến thắng bằng cách qui phục, chúng ta đạt được bằng cách từ
bỏ. Hãy tiến lên và chinh phục, hỡi người con của Thượng đế và cũng là người con của
nhân loại".

113



Kỳ Công VIII – Tiêu diệt Thủy Quái Hồ Lerna

Scorpio Labor

LoH p 140-154

 Đầm lầy tù đọng của Lerna gây ô nhiễm không khí Lerna

➢ Hercules phải đối diện bãi cát lầy rĩ nước để tìm Thủy quái. 

➢ Hang ổ của nó là một hang động tối tăm, nơi con vật ẩn mình

➢ Hercules nhờ đến các mũi tên lửa; con quái thú xuất hiện

 Trận chiến giữa hai bên bắt đầu

➢ Hercules chặt một đầu thì hai đầu khác lập tức mọc lên thay thế

➢ Chàng tấn công liên tục nhưng con quái thú càng ngày càng mạnh hơn sau mỗi đợt tấn công

✓ Khi ta vượt qua một tư tưởng hay ham muốn thấp kém thì cái khác lại xuất hiện

 Khi đó Hercules nhớ lời Huấn Sư dạy

➢ Chàng quì xuống, nắm con quái thú và nâng nó lên cao trên đầu

➢ Bị giữ giữa không trung, con thủy quái mất đi sức mạnh của nó

✓ Cuộc chiến đấu trở nên nhẹ nhàng, chín đầu của quái thú khô héo và chết

✓ Cuối cùng thì có thể được thấy con quái thú bên trong, cái đầu huyền bí thật sự

✓ Hercules chặt lìa cái đầu cuối cùng và chôn nó dưới một hòn đá
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Đầm lầy tù đọng của Lerna hôi thối không ngờ, mùi hôi thối của nó gây ô nhiễm không 
khí xung quanh hằng dặm. Khi Hercules đến gần, chàng đã phải tạm dừng vì mùi cực kỳ
xấu. Cát lún rỉ nước cũng là một mối nguy hiểm, và hơn một lần Hercules gần như bị hút
xuống. Một hồi lâu, chàng tìm được hang ổ của con quái vật trong một hang động tối
đen bất tận, nhưng con thủy quái ẩn mình. Ngày và đêm Hercules lùng sục các khu vực
nguy hiểm, chờ đợi thủy quái xuất hiện. Cuối cùng chàng nghĩ đến việc nhúng mũi tên 
của mình vào hắc ín cháy, bắn chúng vào hang để chàng có thể nhìn thấy.

Con thủy quái với chín đầu tức giận của nó thở ra lửa xuất hiện. To lớn và xấu xí, con 
quái vật dường như được làm bằng tất cả những suy nghĩ xấu xa nhất hình thành kể từ
khi thời gian bắt đầu. Thủy quái xông vào Hercules, nhưng chàng bước sang một bên và
đập liên tục là một trong những đầu của nó, nhưng ngay khi cái đầu khủng khiếp này rơi 
xuống vũng lầy thì hai cái khác mọc lên thay thế. Hercules liên tục tấn công con quái vật
đang giận dữ, nhưng nó trở nên mạnh mẽ hơn chứ không suy yếu đi sau mỗi cú tấn
công.

Sau đó, Hercules nhớ rằng Huấn Sư của chàng đã nói, "chúng ta vượt lên bằng cách quỳ
xuống." Ném cái chùy qua một bên, Hercules quỳ xuống, nắm Hydra bằng đôi bàn tay 
không và nâng nó lên cao. Bị giữ trong không trung, sức mạnh của con quái vật suy 
giảm.
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Không khí và ánh sáng tinh khiết có hiệu quả của chúng. Con quái vật mạnh mẽ trong 
bóng tối và bùn lầy, bị mất sức mạnh khi mặt trời và gió rơi trên nó. Chín cái đầu của nó
rũ xuống, và khi chúng nằm vô hồn, Hercules nhận ra cái đầu bất tử.

Sau đó, Hercules chặt một đầu thật sự của thủy quái, vẫn còn rít dữ dội, và chôn nó dưới
một tảng đá.
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Kỳ Công VIII – Ý nghĩa của Thần Thoại

Scorpio Labor

LoH p 140-154

 Hổ Cáp là một Cung tam phân, và Hercules làm 3 việc

➢ Chàng nhận diện sự hiện hữu của Thủy quái, tìm kiếm và tiêu diệt nó. 

 Hang ổ tượng trưng cho bóng tối vô thức của bản chất chúng ta

➢ Cần có kiên nhẫn để khám phá những hang động che dấu của trí tuệ

✓ Tất cả những điều ác, lỗi lầm, thất bại tích lũy từ những kiếp sống đã qua

➢ Cần có Phân biện để mang những mảnh nhầy nhụa của nó ra bề mặt

✓ Phơi bày chúng trước ánh sáng minh triết – là linh hồn

✓ Chỉ có ánh sáng linh hồn mới hủy diệt được Thủy quái. Người Chiến sĩ Hổ Cáp phải tiêu
diệt từng cái đầu một

 Chín đầu tượng trưng cho chín thử thách của người đệ tử

➢ Thiết lập quan hệ đúng đắn với linh hồn và hoàn cảnh

✓ 3 thử thách hồng trần (tình dục, tiện nghi vật chất, tiền bạc)

✓ 3 thử thách cảm dục (sợ hãi, thù hận, tham vọng)

✓ 3 thử thách trí tuệ (tính kiêu ngạo, tính chia rẽ, sự độc ác)
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Như tôi đã nói trước đây, có nhiều biến thể khác nhau của thần thoại này, và lần đầu
tiên trong nghiên cứu của chúng ta về Hercules, chúng ta không còn có một phát biểu
của Chân sư Tây Tạng hay của Alice Bailey để hướng dẫn chúng ta với các điểm cốt lõi
của chân lý đằng sau những huyền thoại khác nhau. Các thần thoại của Dấu hiệu Hổ Cáp
(cũng như bốn kỳ công còn lại) được Francis Merchant mô tả cho chúng ta.

Trong Chiêm tinh học Nội Môn, Chân sư DK cho chúng ta biết 9 đầu tượng trưng cho 9 
thử thách trong Hổ Cáp, và quyển Các Kỳ Công của Hercules giải thích những thử thách
đó cho chúng ta. Các hang ổ là bóng tối tiềm thức của chúng ta và cần có kiên nhẫn để
tìm thấy chúng trong các hang động che dấu của trí tuệ của chúng ta; đây là tích lũy tất
cả các điều ác, những sai lầm, và thất bại của các kiếp sống đã qua của chúng ta cần phải
phơi bày dưới sự minh triết của linh hồn. Hercules phải thấy con thủy quái như là một
con quái vật, không phải là một con thú với chín đầu khác nhau. Chừng nào chàng còn
tìm cách chặt đứt từng đầu một, chàng không thể thành công. Khi cuối cùng chàng xem 
nó như một đơn vị, chàng mới đạt được chiến thắng. Linh hồn chúng ta là bất tử, và có
những lúc phàm ngã của chúng ta cũng có vẻ như nó là. Nó chết sau mỗi kiếp sống, và
được phục sinh với mỗi kiếp sống mới, ngay điểm mà chúng ta rời đi, tiếp tục quá trình
tiến hóa và phục vụ như là một cầu nối cho linh hồn.
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Trong thần thoại, Hercules chặt đầu và chôn nó dưới một tảng đá. Và cụm từ được đưa
ra để xem xét là "che dấu dưới tảng đá của ý chí". Chúng ta có thể xem cái đầu bất tử là
những hình tư tưởng và năng lượng tập trung đã tạo ra con quái vật trước tiên, và
chúng vẫn còn. Bây giờ chúng đang được thanh lọc và chuyển hướng, nhưng sức mạnh
đó phải được kiểm soát liên tục và lưu chuyển đúng đắn, khi đó ý chí của linh hồn có thể
sử dụng nó như một nguồn năng lượng.

Nói cách khác, ở đây ý chí của của linh hồn chôn vùi hình thể, chôn vùi phàm ngã, giữ
cho nó không nuôi dưỡng cái đầu xấu xí của nó một lần nữa. Cuối cùng là để nó yên nghỉ
khi đã vượt qua 9 thử thách của phàm ngã và người đệ tử bây giờ đã học cách lưu 
chuyển năng lượng cố hữu đúng cách.

Chín đầu của Thủy quái

Mỗi đầu của thủy quái tượng trưng cho một trong những vấn đề vây quanh người tiến
hóa cao, vốn nỗ lực để đạt được đến sự làm chủ chính mình. Ba trong số những đầu đó
tượng trưng cho ham muốn vật chất liên quan đến tính dục, sự tiện nghi và tiền bạc. 
Nhóm thứ hai liên quan đến các xúc cảm sợ hãi, hận thù và tham vọng quyền lực. Ba 
đầu cuối cùng tượng trưng cho những tính xấu của trí tuệ chưa được soi sáng: kiêu 
ngạo, sự chia rẻ và tàn ác.
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Thiết lập những quan hệ con người đúng đắn và các mối quan hệ đúng với linh hồn và
môi trường là những yếu tố quan trọng trong việc chuyển hướng và chuyển hóa 9 thử
thách này. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều vấn đề phát sinh từ việc lạm dụng các năng 
lượng tính dục, hay sự yêu thích sự tiện nghi, xa hoa và tài sản trần gian. Sự theo đuổi
tiền bạc như là một mục tiêu thay vì là một phương tiện đã nô dịch hóa cuộc sống của
vô số những người nam và nữ. Do đó, nhiệm vụ tiêu diệt ba đầu đầu tiên tiếp tục thách
thức năng lực của nhân loại hàng ngàn năm sau khi Hercules đã hoàn thành kỳ công phi 
thường của mình.

Ba phẩm chất của hạnh kiểm mà Hercules phải thể hiện là sự khiêm tốn, dũng cảm và
phân biện: khiêm nhường, để nhìn thấy cảnh ngộ của ông một cách khách quan và nhận
ra những thiếu sót của mình; can đảm, để tấn công các quái vật ẩn nấp trong tận gốc rễ
của bản chất mình; phân biện, để khám phá một kỹ thuật để đối phó với kẻ thù sinh tử
của mình.

Hercules kêu gọi ánh sáng sáng tỏ hơn là cái trí phân tích. Ông tìm cách nâng cao vấn đề
của mình tới một chiều cao hơn, không để khuấy động không ngừng trong những nơi ô 
uế của tiềm thức. Nỗ lực để nhìn thấy tiến thoái lưỡng nan của mình trong ánh sáng của
linh hồn, ông đương đầu với nó từ một góc độ mới của tầm nhìn. Bằng cách làm như 
vậy, ông phá vỡ sự kìm kẹp của hydra, và cuối cùng bại các con thú.
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Ông thừa nhận ánh sáng vào các hốc tối của tiềm thức, đấu tranh với các lực lượng
khổng lồ mà đắm mình trong chất nhờn cao siêu, và vượt qua những kẻ thù của làm
riêng của mình.

Một quá trình làm sạch đã diễn ra, và Hercules đã sẵn sàng để bắt tay vào lao động tiếp
theo, trong đó ông sẽ phải chứng tỏ khả năng của mình để kiểm soát quyền hạn và
potencies của tâm.
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Kỳ Công VIII – Hành Trình

Scorpio Journey

LoH p 227

 Đây là thử thách tối cao của chàng (cũng như cho tất cả nhân loại)

 Chàng đã kiểm soát được dục vọng và cân bằng quan điểm của mình

➢ và chàng sẵn sàng cho trận chiến của Cung Hổ Cáp

➢ giải quyết những đám sương mù và âm khí che đậy thực tại

✓ Chín đầu của quái vật che dấu cái đầu thật sự

 Chàng phải thể hiện rằng đã vượt qua ảo tưởng

➢ không còn bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài

➢ do đó chàng có thể thẳng tiến đi trong Ánh sáng

➢ và trở thành người làm việc của Thế gian (world worker)

 Không phải hủy diệt hay dập tắt phàm ngã

➢ Nó phải được xem như vận hà thể hiện tam phân của ba phương diện Thiêng liêng
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Những thử thách này về các thái cực, những mặt tốt so với mặt xấu, giống như tất cả các
cặp đối nghịch phải gặp nhau trong cung hoàng đạo vĩ đại này, cung hoàng đạo của
người đệ tử ý thức đã tích hợp tất cả các khía cạnh của mình.

Ở đây chúng ta phải cẩn thận để phân biệt giữa những người bình thường có thể chưa 
bước vào Đường Ðạo, và các đệ tử như Hercules. Con quái vật này ngự bên trong mỗi
chúng ta trong các hang động của tâm trí. Trong các hốc tâm trí tối tăm và bùn lầy không 
được chiếu sáng, nhiều khi nó có thể yên tĩnh, hay là bùng phát trong sự điên cuồng hỗn
loạn. Không dễ dàng gì phát hiện ra sự tồn tại của nó. Một thời gian dài trôi qua trước
khi các cá nhân biết được y đang nuôi dưỡng và duy trì con quái vật này. Các mũi tên lửa
của nguyện vọng thì phải được phóng ra trước khi biết được sự hiện diện của nó. Trong 
một số biến thể của câu chuyện, Hercules đốt cháy cả 9 đầu. Trí tuệ có liên quan đến
lửa, và các bài thử thách cuối cùng có bản chất trí tuệ, phá hủy ảo tưởng một lần và cho 
tất cả.

Vì vậy, cuộc chiến bắt đầu, chỉ để thấy rằng nếu bạn phá hủy một đầu, một đầu khác sẽ
mọc ở vị trí đó. Mỗi khi một ham muốn hoặc suy nghĩ thấp kém được khắc phục, những
cái khác xuất hiện thay thế.
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Nhưng Hercules làm 3 điều: chàng nhận ra sự tồn tại của thủy quái, kiên nhẫn tìm kiếm
nó, và cuối cùng là tiêu diệt nó. Cần có phân biện để nhận ra sự tồn tại của nó; kiên 
nhẫn, để khám phá hang ổ của nó; khiêm tốn để mang những mảnh nhầy nhụa của tiềm
thức lên bề mặt, và phơi bày chúng ra ánh sáng của trí tuệ (Ánh Sáng của Ban ngày).

Khi Hercules chiến đấu trong các đầm lầy, trong bùn, chất nhờn, và cát lún, chàng đã
không thể chiến thắng thủy quái. Chàng đã phải nâng con quái vật vào không khí; nghĩa
là, chuyển dịch vấn đề của mình vào một chiều đo khác để giải quyết nó. Với tất cả sự
khiêm nhường, chàng quỳ trong bùn, đã phải khảo sát tình trạng khó xử của mình dưới
ánh sáng của trí tuệ và trong bầu không khí cao siêu của tư tưởng tìm kiếm. Từ những
nhận xét này, chúng ta có thể thấy rằng câu trả lời cho nhiều vấn đề của chúng ta chỉ đến
khi chúng ta đạt đến trọng tâm mới của sự tập trung, thiết lập được một quan điểm
mới.

Đây là vấn đề Cung 4 đạt đến Hài Hòa thông qua Xung khắc. Phải đối mặt với các vấn đề
của việc tìm kiếm chính mình trong cuộc chiến với hai mặt khác nhau của mình. Cho đến
khi bạn có thể bước trở lại, đạt được một cái nhìn mới, và thay đổi tất cả mọi thứ và bạn
có thể "chuyển các vấn đề vào một chiều đo khác."

124



Từ các góc độ nào đó, Hổ Cáp là kỳ công đã làm bận tâm chúng ta và sẽ tiếp tục làm bận tâm 
chúng ta trong một thời gian dài bởi vì, không giống như Hercules, chúng ta chưa chiến thắng
được các thủy quái. Hầu hết chúng ta còn đang bận rộn với các phương pháp vô ích mà Hercules
đã thử nghiệm lúc ban đầu.

Đây chủ yếu là vấn đề của nhân loại, nhưng về mặt cá nhân, chúng ta quá liên quan sâu sắc tới sự
tiến hóa của chúng ta, mà quên đi cái nhìn lớn hơn. Nếu chúng ta muốn leo lên đỉnh núi ở Cung 
Ma Kết chúng ta phải đánh mất phàm ngã và bắt đầu hoạt động như linh hồn.

Các thử thách Hổ Cáp thực sự không bao giờ xảy ra cho đến khi có sự điều phối, khi trí tuệ, bản
chất xúc cảm và xác thân hồng trần của con người đã hoạt động như một đơn vị. Khi đó, con 
người bước vào Hổ Cáp, nơi sẽ làm đảo lộn sự quân bằng của y, và dục vọng dường như có vẻ
tràn lan khi y nghĩ rằng y đã được thoát khỏi chúng. Y dao động, dễ thay đổi khi mà y đã nghĩ
rằng y đã đạt được cân bằng.

Trí tuệ mà y rất yên tâm đang kiểm soát phàm ngã của y giờ dường như không hoạt động. Vì vậy, 
khi chúng ta học Hercules, chúng ta thấy chính mình. Hãy nhớ rằng có ba điều các đệ tử đã làm
trong Hổ Cáp. Y phải chứng minh, không phải cho Thánh đoàn, không cho người bàng quan, 
nhưng với chính mình, rằng y đã vượt qua những ảo tưởng.
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Hercules phải tự chứng minh cho chính mình rằng hình tướng chỉ đơn giản là một khí cụ
biểu lộ, nhờ đó chàng tiếp xúc được một lĩnh vực lớn của sự biểu lộ của Thượng đế. 
Phàm ngã không phải bị tiêu diệt hoặc loại bỏ; nó phải được xem như là một kênh biểu
lộ tam phân của ba phương diện Thiêng Liêng. Tất cả phụ thuộc vào chúng ta sử dụng
phàm ngã tam phân cho mục tiêu ích kỷ hay mục tiêu thiêng liêng. Ảo tưởng lớn là việc
sử dụng phàm ngã đó cho các mục tiêu ích kỷ.

Tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện, trong Cung Hoàng Đạo Hổ Cáp, Chân ngã quyết tâm tiêu 
diệt phàm ngã để dạy cho nó ý nghĩa của sự phục sinh.

Chết là gì?

Có ba dấu hiệu chết trong vòng hoàng đạo; ba cái chết lớn diễn ra khi chúng ta tiến hóa
trong lĩnh vực của đời sống. Trong Cự Giải, chúng ta có cái chết của tinh linh (elemental
being) (cụ thể là con người) để con người có thể hiện hữu. Chính thông qua vòng hoàng
đạo, chúng ta có thể luôn luôn nói: "Đây là sự chết để mà ..."

Luôn luôn, chết là cửa bước vào một đời sống đầy đủ hơn, kinh nghiệm đầy đủ hơn, 
nhận thức và lãnh vực hoạt động đầy đủ hơn.
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Trong Hổ Cáp đó là cái chết của phàm ngã để cho linh hồn có thể kiểm soát phàm ngã và
thể hiện cuộc sống thông qua nó. Trong Song Ngư chúng ta có thập giá hình, cái chết của
một đấng cứu chuộc thế gian vì Ngài đã hoàn thành chức năng của mình. 

Chết trong chiêm tinh học có thể có nhiều ý nghĩa. Có lẽ, nó có thể có nghĩa rằng chúng
ta sẽ chết. Đó là một trong những giải thích. Có lẽ chúng ta đang mất một cảm xúc cũ. 
Nó đã được vượt qua - "đã chết". Một số những ý tưởng, những giáo điều khô cứng lâu 
nay, đã chi phối các hoạt động của chúng ta cho đến giờ, đã đơn giản đi đến kết cục, và
chúng ta tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể suy nghĩ như chúng ta đã làm. Dòng tư 
tưởng đó đã chết. Rất có giá trị để nhìn toàn diện hơn và học cách giải thích nó trong các
khía cạnh khác nhau của phàm ngã.
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Hổ Cáp: Con Bò Cạp

Yếu tố: Cung hành Thủy

Phẩm tính: Xung khắc.  Thử thách.  Thử nghiệm.  Chiến thắng.  Các điểm khủng hoảng. 

Thời khắc tái định hướng. Khúc quanh trong đời sống của cá nhân và nhân

loại. Hercules trở thành người đệ tử chiến thắng trong Cung Hổ Cáp.

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: ghen tuông, giữ bí mật, phẩn uất, kềm chế hay lôi kéo, ủ 

rũ. Đặc điểm tích cực: sự quyết tâm, can đảm, lòng trung thành, tham vọng, 

trực giác.

Ý niệm bí truyền: Trí tuệ kiểm soát và cuộc chiến tiến hành trên cõi trí; thử thách, thử nghiệm, 

rồi chiến thắng; cuộc xung đột của hai bên vượt qua ham muốn và ảo tưởng.

Đối cực: Kim Ngưu, một Cung hành thổ (ham muốn, và sự phát triển của ánh sáng 

linh hồn).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn, Diêm Vương tinh /Hoả tinh; Nội môn, Hoả tinh

Từ khóa:

khía cạnh sắc

tướng:

Hãy để Ảo Ảnh sinh sôi và sự lường gạt thống trị.

khía cạnh linh hồn: Tôi là chiến sĩ, và từ trận chiến, Tôi xuất hiện trong chiến thắng.

Summary of Scorpio LoH p 213
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Tóm tắt sự tiến triển thông qua các dấu hiệu

➢ Bốn dấu hiệu chuẩn bị:
được trang bị với khả năng trí tuệ trong Dương Cưu

với dục vọng trong Kim Ngưu 

đạt đến sự lưỡng nguyên chủ yếu của mình trong Song Tử

bước vào giới Nhân loại trong Cự Giải

➢ Bốn dấu hiệu của đấu tranh trên cõi trần:
ngã thức & cá tính xuất hiện trong Sư Tử

nuôi dưỡng Đức Christ bên trong Xử Nữ 

cố gắng cân bằng các cặp đối nghịch trong Thiên Bình

chiến thắng ảo tưởng trong Hổ Cáp 

➢ The 4 signs of achievement:
going straight for the goal in Sagittarius

scaling the mount of initiation in Capricorn

becoming the world server in Aquarius

and the world savior in Pisces

LoH p 81-82



Từ Các Giảng Viên

➢ Cám ơn các bạn đã theo dõi

✓ Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ thích thú với loạt webinar,

✓ Các bạn có thể xem lại các video tại trang web 

o http://makara.us/04mdr/webinars/st.html

➢ Chúng tôi hy vọng những webinar này sẽ giúp bạn hiểu tốt hơn những tài liệu 
nghiên cứu của Khoá học Great Quest và cũng giúp bạn thiết lập sự gắn kết 
nhóm và thúc đẩy thảo luận giữa các bạn học viên với nhau

http://makara.us/04mdr/webinars/st.html


Chào mừng đến với

Loạt Webinar

Chiêm tinh học Nội môn

Các Kỳ Công của Hercules (3)

(Từ Nhân Mã đến Song Ngư)

D Ự A V À O C Á C B À I V I Ế T C Ủ A A L I C E A .  B A I L E Y

I N  L Ầ N Đ Ầ U T R O N G T Ạ P C H Í T H E  B E A C O N  1 9 5 7 - 1 9 5 8

( Q U Y Ể N S Á C H T H E  L A B O U R S  O F  H E R C U L E S  B O O K  I N  V À O N Ă M 1 9 7 4 )

Giải thích Chiêm tinh học
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Tại sao lại nghiên cứu Thần thoại Hercules?

“Sự tiến triển của một người đệ tử được thể hiện

trên bầu trời bằng các Kỳ công của Hercules 

xuyên qua các Cung Hoàng đạo. Dường như 

Thượng đế hoạch định Thiên Cơ của Ngài trong 

không gian để thực thi sự tiến hóa của tinh thần

con người trở về nguồn cội của nó.”

LoH p 205
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Bốn Cung Hoàng đạo Cuối cùng

➢ Sau 4 Cung dự bị và 4 Cung của sự phấn đấu trên cõi hồng trần

➢ Người chí nguyện đã thoát ra khỏi thế giới của huyễn cảm và sắc tướng, và tâm thức của y 

bây giờ không chịu những hạn chế của chúng

✓ Y có thể là cung thủ trong Nhân Mã, đi thẳng đến mục tiêu

✓ Y có thể là con dê trong Ma Kết, leo lên ngọn núi Điểm đạo

✓ Y có thể là người làm việc thế gian trong Bảo Bình

✓ Và là Đấng Cứu Thế trong Song Ngư

➢ Vì thế, y có thể tóm tắt trong mình tất cả những gì đạt được trong giai đoạn chuẩn bị và trong 

những trận chiến quyết liệt trong bốn cung của hoạt động nỗ lực; 

➢ Và trong 4 cung cuối cùng này thể hiện những thành quả đạt được và các quyền năng đã

được phát triển.

LoH p 82
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Thần thoại



Hercules đối mặt Vị Thầy

cho Kỳ Công thứ Chín của mình

"Này người con của Thượng đế mà cũng là người con của nhân loại," vị Huấn nói, "đã đến lúc phải

bước đi một lối khác. Con đang đứng tại cửa thứ chín. Hãy đi qua và tìm kiếm những đầm lầy của

Stymphalus, nơi những con chim đang tàn phá. Sau đó, hãy tìm cách để xua đuổi chúng ra khỏi nơi 

trú ẩn an toàn lâu dài của chúng."

Vị Huấn Sư dừng lại một chút trước tiếp tục. "Ngọn lửa lập lòe bên ngoài tâm trí sẽ tiết lộ hướng

chắc chắn," Ngài nói thêm. "Nhiệm vụ đang chờ đợi ngươi. Ngươi hãy qua cổng thứ chín ngay bây 

giờ."

Và do đó, Hercules, người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế, ra đi.

LoH p 155
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Như thường lệ, Hercules bắt đầu cuộc hành trình của mình với việc viếng thăm Huấn Sư của mình để

được hướng dẫn.

Vị Huấn Sư đứng trong nơi chốn bình yên, và nói chuyện với Hercules. "Này người con của Thượng đế

mà cũng là người con của nhân loại," Vị Thầy nói, "đã đến lúc phải bước đi một lối khác. Con đang đứng

tại cửa thứ chín. Hãy đi qua và tìm kiếm những đầm lầy của Stymphalus, nơi những con chim đang tàn

phá. Sau đó, hãy tìm cách để xua đuổi chúng ra khỏi nơi trú ẩn an toàn lâu dài của chúng."

Vị Huấn Sư dừng lại một chút trước tiếp tục, sau đó nói tiếp: ". Ngọn lửa lập lòe bên ngoài tâm trí sẽ tiết

lột hướng chắc chắn," Ngài nói thêm. "Nhiệm vụ đang chờ đợi ngươi. Ngươi hãy qua cổng thứ chín ngay

bây giờ."

Và do đó, Hercules, người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế, bắt tay vào kỳ công

thứ chín.
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Kỳ Công thứ IX – Giết những Con Chim ở Stymphalus

 Ở Stymphalus đầm lầy hôi thối và các con chim kêu vang inh ỏi

➢ Chúng to lớn, hung dữ, ghê rợn, với mỏ cứng như sắt và những móng vuốt nhọn

➢ Ba con chim sà xuống chàng, nhưng chàng đẩy lui chúng

 Chàng thất bại nhiều lần trong việc xua đuổi bầy chim

➢ Cho đến khi chàng nhớ lại lời của vị Thầy

➢ "Ngọn lửa lập lòe bên ngoài tâm trí sẽ chỉ hướng đi chắc chắn."

➢ Và một phương cách xuất hiện trong trí chàng

 Vào lúc hoàng hôn, chàng đập những chũm chọe để quấy phá bầy chim khổng lồ

➢ Âm thanh chói tai ghê sợ, nhưng nó làm bầy chim rối loạn và sợ hãi

➢ Chúng bay lên thành một đám mây lớn và bỏ chạy trong sự vội vàng điên cuồng, không bao giờ
quay trở lại

➢ Yên lặng giờ bao phủ đầm lầy

 Kỳ Công đã được thực hiện

Sagittarius Labor
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Kỳ Công thứ IX – Ý nghĩa của Thần Thoại

Sagittarius Labor

LoH p 155-168

 Đầm lầy là biểu tượng của tâm trí, được khuếch đại bởi xúc cảm

 Hercules khám phá rằng chàng vẫn còn một bản chất cảm xúc

➢ Ngay cả tuy chàng đã chiến thắng trong Hổ Cáp, chàng vẫn còn phải kiểm soát các cảm xúc

➢ Những con chim tàn phá nhất là sự nói hành độc ác, nói chuyện ích kỷ

➢ Ngay cả khi nói về những khó khăn huyền linh cho những người nghe chưa sẵn sàng

 Bạn càng tiến bộ về mặt tinh thần, bạn càng mạnh mẽ

➢ Do đó bạn có thể gây hại nhiều hơn

➢ Những cái chũm chọe trong câu chuyện thần thoại tượng trưng cho tâm trí và quyền lực của
Linh hồn

➢ Những tư tưởng của "Ý-mã" (thể trí như con ngựa) sẽ chết đi khi ta tập trung vào linh hồn

 Nhân Mã lưỡng phân (nhị nguyên), nửa người nửa thú, hay nửa Thiêng liêng, nửa
con người
➢ Song Tử trên cùng trục cũng lưỡng phân; Nhân Mã trở thành đơn nhất

➢ Trở thành phàm ngã hợp nhất, nhất tâm, hòa nhập với linh hồn
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Hercules đã tìm kiếm một thời gian dài cho đến khi chàng đến đầm lầy hôi thối của Stymphalus, nơi một

đám đông của các loài chim kêu vang một cách đe dọa, tiếng ồn ghê tởm và chói tai. Khi chàng đến gần

hơn, chàng thấy những con chim lớn dữ dội và gớm ghiếc, mỏ sắt và móng vuốt của chúng nhọn hoắc

giống như thanh kiếm. Các lông vũ của chúng dường như các thanh thép sẽ gây ra những vết thương chỉ

bằng cách rơi xuống từ chúng.

Ba con chim thấy Hercules và sà xuống trên chàng. Chàng đứng trên mặt đất, chống trả lại các cuộc tấn

công với cái gậy nặng mà chàng mang theo. Chàng đập một con chim lên lưng gây tiếng vang lớn; hai 

chiếc lông rơi mạnh xuống đất, run rẩy khi chúng rơi vào mặt đất như những con dao. Chàng đã chiến đấu

với chúng trong một thời gian trước khi những con chim rút lui.

Chàng đã thử nhiều cách khác nhau để tiêu diệt các loài chim, nhưng không thành công. Chàng đã thử

mũi tên của mình, nhưng chỉ giết chết một số nhỏ, hầu như không cản trở được bầy chim khổng lồ bay lên

trong những đám mây dày đặc đến nỗi chúng che khuất cả mặt trời.

Chàng xem xét các biện pháp khác để loại bỏ chúng trước khi cuối cùng chàng nhớ lại lời Vị Thầy đã nói

với chàng. "Ngọn lửa lập lòe bên ngoài tâm trí cho thấy hướng chắc chắn." Và đó là khi chàng có một ý 

tưởng mới.
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Chàng lấy những chũm chọe lớn, và dùng chúng để tạo ra âm thanh khủng khiếp kinh hoàng; một âm

thanh dữ dội và chói tai đến nỗi nó gây kinh sợ ngay cả cho những người chết. Ngay Hercules cũng

không chịu nỗi âm thanh này, và chàng phải bịt lỗ tai của mình trước tiên.

Vào lúc hoàng hôn khi đầm lầy đã dày đặc với vô số các loài chim, Hercules trở lại và đập chũm chọe của

mình mỗi lúc một to hơn. Chàng không thể chịu đựng được nó, nhưng nó tạo ra một tiếng động khủng

khiếp đến nỗi làm bối rối và rối loạn các loài chim. Chúng bay lên, vỗ cánh một cách hoang dại, và rít lên

khàn khàn trong sự hoảng loạn. Hoàn toàn bối rối, đám mây khổng lồ của các loài chim chạy trốn trong

sự vội vàng, không bao giờ trở lại.

Im lặng trở về trên các đầm lầy. Những con chim khủng khiếp đã biến mất.

Khi Hercules trở lại, Vị Thầy chào chàng: "Những con chim giết hại đã bị xua đuổi. Kỳ công đã được

thực hiện.."
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Kỳ Công Thứ IX – Cuộc Hành Trình

 Sự Nhất Tâm được thể hiện

➢ Đây là thành quả của nhiệm vụ trí tuệ bắt đầu ở Dương Cưu

➢ Chàng thể hiện cách sử dụng và kiểm soát đúng đắn tư tưởng và lời nói

 Bằng việc giết lũ chim ăn thịt người

➢ Chàng chấm dứt tất cả những khuynh hướng dùng tư tưởng gây tàn phá

➢ Không còn nói hành, chỉ trích, hoặc những tư tưởng, lời nói gây hại

 Những người chí nguyện phải cân nhắc tư tưởng mình cẩn thận

➢ Học cách nói nhẹ nhàng để giảm thiểu làm tổn thương những người khác bằng lời nói

➢ Sử dụng đúng đắn tư tưởng, lời nói và tính bất hại dẫn đến giải thoát

 Chúng ta cũng phải học những gì không nên nói

➢ Nhân mã là tinh thần của Chân Lý

➢ Và cũng là tinh thần của Công Chính

Sagittarius Journey
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Hercules đã giải thoát mình khỏi ảo tưởng và Athena đã cho chàng một số chũm chọe để chàng đập vào

nhau tạo âm thanh ồn đến nỗi những con chim bay cao khỏi đầm lầy vào không trung và bay đi. Chúng ta 

phải xua được những con chim ra khỏi đầm lầy, vào bầu không khí trong trẻo để chúng ta có thể nhìn thấy

chúng và chinh phục được chúng. 

Có ba con trong những con chim gây tổn hại nhiều nhất. Trong một cuốn sách chúng được liệt kê là: nói

hành độc ác; nói chuyện của bản thân, nói chuyện ích kỷ. Một thói xấu khác là “ném châu báu trước bầy

heo”. Cụm từ cổ kỳ lạ đó có nghĩa là nói về những vấn đề huyền bí cho những người chưa sẵn sàng để

hiểu những gì bạn muốn nói.

Hercules đã xử lý các thử thách lớn của người đệ tử trong Hổ Cáp, tự chứng minh rằng chàng không còn

có thể bị ảnh hưởng bởi con rắn ảo tưởng. Chàng nghĩ rằng chàng đã thoát khỏi sự sợ hãi và ảo cảm, khỏi

tất cả những gì có thể lường gạt chàng; bây giờ chàng có thể thấy linh ảnh của Nhân Mã. Tuy nhiên, 

chàng phát hiện ra rằng chàng vẫn còn có một bản chất cảm xúc, dù rằng nó đã có thể được tinh luyện, 

nhưng nó vẫn phải được kiểm soát. Chàng phát hiện ra rằng chàng có thể là một mãnh lực tàn phá; bằng

lời nói và suy nghĩ của mình, chàng đang gây tổn hại thực sự.

142



Hãy ghi nhớ bài học này: khi chúng ta càng tiến xa hơn trên con đường trở về, chúng ta càng hoạt động

như một thực thể tinh thần, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn, và chúng ta cũng có thể gây tổn hại

nhiều hơn. Những người đệ tử thường là trung tâm của một nhóm, mạnh mẽ, và sử dụng mãnh lực. Nếu

bạn là một người tầm đạo hay là một đệ tử, tư tưởng và lời nói của bạn là mối quan tâm chính của bạn. 

Bạn phải cân nhắc tư tưởng của bạn một cách cẩn thận vì có sức mạnh tiềm ẩn đằng sau những suy nghĩ

của bạn, và khi bạn nghĩ sai tác hại bạn gây ra sẽ lớn hơn nhiều so với những tác hại mà một người kém

phát triển hơn gây ra.

Trong Nhân Mã Hercules tiếp tục và hoàn thành công việc được bắt đầu trong cả hai Hổ Cáp và

Kim Ngưu (đây là một phần của Cung 4, Cung Hòa Hợp trong Xung khắc, thể hiện ra, vì nó thể hiện

thông qua ba Cung này). Nhân Mã đôi khi được gọi là "Cung của tác động của Hổ Cáp". Thời điểm

chúng ta giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng, đó là thời điểm mà chúng ta đi vào Nhân Mã và chúng ta thấy

được mục tiêu. Chúng ta chưa bao giờ thực sự thấy nó trước đây, bởi vì giữa chúng ta và mục tiêu luôn

luôn có đám mây các hình tư tưởng khiến chúng ta không nhìn thấy được nó.
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Chúng ta nói về tình thương thiêng liêng, lòng sùng kính Đức Christ, lòng sùng kính với các huynh

trưởng của nhân loại, với linh hồn; và khi chúng ta bận rộn với những suy nghĩ này, chúng ta tạo ra các

đám mây hình tư tưởng bởi vì chúng ta đang suy nghĩ, và khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta tạo ra hình tư

tưởng. Do đó, chúng ta tạo ra xung quanh chúng ta như một đám mây hình tư tưởng của những nguyện

vọng của chúng ta khiến chúng ta không nhìn thấy được mục tiêu.

Nhân Mã là cung thủ trên con ngựa trắng, đôi khi được mô tả như quái vật đầu người mình ngựa

(Centaur) với cây cung và mũi tên. Trong hai cách mô tả này – một nhân mã nửa người nửa thú, và một

cung thủ trên con ngựa trắng, nửa người nửa thần thánh - bạn có toàn bộ câu chuyện. Một con ngựa

trắng luôn là biểu tượng của thiên tính. Đó là một dấu hiệu nhị nguyên, và bất cứ khi nào bạn có một

dấu hiệu nhị nguyên, bạn có một vấn đề.

Song Tử là sự đối nghịch của Nhân Mã; Song Tử thì nhị nguyên; Nhân Mã thì thống nhất, nhất tâm tiến

về phía trước, phàm ngã thống nhất, ý thức được linh hồn, quyết tâm để đi vào Cung Ma Kết, nơi thực

hiện sự chuyển tiếp vĩ đại từ giới thứ tư hoặc giới nhân loại vào giới thứ năm hay giới Tinh thần.

Chàng cũng tiếp tục và hoàn thành công việc được bắt đầu ở Bạch Dương; cả hai đều là những Cung

hành hỏa, do đó có rất nhiều mối tương quan giữa chúng.
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Trong Bạch Dương chàng bắt đầu làm việc với tư tưởng tại nguồn của nó. Trong Nhân Mã chàng chứng

tỏ hoàn toàn kiểm soát suy nghĩ và lời nói của mình.

Trong Bạch Dương, Hercules đã bắt đầu trên cõi trí trong nỗ lực để bắt được con ngựa cái ăn thịt người, 

và gặp thất bại vì chàng ứng xử với tư tưởng từ quan điểm của phàm ngã; chàng không làm việc với các

vấn đề của mình từ quan điểm của linh hồn.

Trong Nhân Mã chàng giết chết các con chim ăn thịt người. Chàng đã trở lại một lần nữa đến cùng

một vấn đề trên cõi trí. Đây là một trong những điều đầu tiên mà người mong ước thụ pháp điểm đạo phải

học để thực hiện, chứng minh việc hoàn toàn kiểm soát tư tưởng và lời nói của mình. Không thể có điểm

đạo trong Ma kết cho chúng ta cho đến khi chúng ta đã thực hiện được điều đó. Im lặng là cần thiết.

Trong một số sách cổ Nhân Mã được gọi "cung của sự im lặng". Trong các giáo phái huyền linh cổ xưa

người mới được nhận vào phải ngồi trong im lặng, y không được phép đi lại hay nói chuyện; y phải ngồi

đó, làm việc và quan sát, bởi vì người ta không thể bước vào giới thứ thứ năm trong tự nhiên, giới tinh

thần, hoặc leo ngọn núi của Ma Kết cho đến khi có sự kiềm chế lời nói và kiểm soát tư tưởng. Đó là bài

học của Nhân Mã: kiềm chế lời nói thông qua kiểm soát tư tưởng.
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Sau khi bạn đã từ bỏ sử dụng các hình thức thông thường của lời nói, chẳng hạn như thói nhiều chuyện, 

sau đó bạn phải học cách hạn chế nói về những điều thiêng liêng. Bạn phải học những gì không được nói

về đời sống của linh hồn, nói nhiều về những điều mà mọi người có thể chưa sẵn sàng để hiểu.

Sử dụng tư tưởng đúng đắn, kềm chế lời nói, và nhờ thế trở nên không gây tổn hại trên trần gian, dẫn đến

giải thoát; vì chúng ta bị cầm giữ trong các đơn vị của con người, chúng ta đang bị giam hãm trên hành

tinh này không phải do một số thế lực bên ngoài giữ chúng ta ở đó, mà bởi những gì chúng ta đã nói và

làm. Thời điểm mà chúng ta không còn thiết lập mối quan hệ sai trái với người khác, nói những

điều mà chúng ta không nên nói, thời điểm mà chúng ta ngừng suy nghĩ về những người khác

những điều mà chúng ta không nên suy nghĩ, từng chút một những mối ràng buộc giữ chúng ta với

hành tinh bị cắt đứt, chúng ta được tự do và chúng ta leo lên ngọn núi như linh dương ở Ma Kết.

Có thể có một câu hỏi ở đây là tại sao chúng ta thậm chí còn tự trói buộc mình vào những người khác, tại

sao tiếp tục nhìn thấy mục tiêu và tái sinh? Câu trả lời là chúng ta làm điều đó vì phụng sự, vì tình thương

những huynh đệ của chúng ta, thế nhưng chúng ta làm điều này một cách vô tư, không có tư tưởng chỉ

trích, ích kỷ hay than thân trách phận, hoặc nhiều chuyện.
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Nhân Mã là tinh thần của sự thật; nó là tổng hợp của tất cả Sự thật phát triển từ sự mặc khải cá nhân.

Bây giờ thường xảy ra khi có một sự mặc khải cá nhân là chủ nghĩa bè phái hoặc tính chia rẻ xảy ra; đây

là một ví dụ của Nhân Mã bị lạm dụng. Chúng ta nghĩ rằng bởi vì Thượng đế đã tiết lộ một cái gì đó mà

làm cho chúng ta đặc biệt, và chúng ta cố gắng và áp đặt lên đồng loại của chúng ta giải thích cá nhân của

ta về chân lý.

Vâng, nhất tâm. Đây chỉ là một phần nhỏ của chân lý, và chúng ta đều ở các giai đoạn khác nhau trên con 

đường, vì vậy những gì là chân lý và sự mặc khải cho ai đó không phải là chân lý cho người khác là ở 

một giai đoạn khác.

Nhân Mã, cung đầu tiên trong những cung vũ trụ vĩ đại, là chân lý như một tổng thể chỉ khi mũi tên của

tư tưởng được sử dụng một cách đúng đắn. Tất cả những sự thật khác nhau tạo thành một Sự thật; đó là

những gì cuối cùng được nhận thức trong Nhân Mã. Nhưng bạn không thể đi qua cổng tại chân núi cho

đến khi bạn đã nhìn thấy nơi mà chân lý ít ỏi của bạn là một phần của bức tranh khảm tập thể.

Nhân Mã cũng đã được gọi là cung của tinh thần công lý, phát triển ra từ những tranh cãi trong tám dấu

hiệu trước đó. Tại điểm này, chúng ta đã học được cách phân biệt giữa đúng và sai.
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Chúng ta nên biết những gì là đúng cho bản thân, nhưng cũng đã học được rằng những gì là đúng cho cá

nhân chúng ta có thể hoàn toàn sai lầm cho người khác (và ngược lại). Tất cả chúng ta đều có trang thiết

bị khác nhau, di truyền khác nhau, truyền thống cùng nền tảng khác nhau, xu hướng chủng tộc khác nhau, 

và thậm chí nếu chúng ta ở cùng một giai đoạn trên con đường tiến hóa.

Chúng ta đều rất đa dạng, mỗi người có cơ cấu cung riêng của chính mình, với cung linh hồn và cung

phàm ngã khác nhau.

Vì vậy, chúng ta tìm hiểu để làm điều gì là đúng cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng để cho người khác

biết những gì là đúng cho bản thân họ, không áp đặt "sự đúng đắn" của chúng ta lên bất cứ ai khác.

Nếu chúng ta có thể giữ thái độ đó đối với nhau, tinh thần không gây tổn hại, việc kiểm soát tư tưởng và

kiềm chế lời nói sẽ nổi lên trên thế giới và giúp giảm thiểu nhiều vấn đề của thế gian. Đây là phương thức

Nhân Mã của Linh hồn.
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Nhân Mã: Cung thủ

Yếu tố: Cung hành hỏa

Phẩm tính: Định hướng tập trung. Hoạt động nhất tâm. Trong giai đoạn đầu, thỏa mãn dục

vọng; trong các giai đoạn sau nguyện vọng hướng đến mục tiêu điểm đạo.

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: bất cẩn, thiếu tế nhị, hời hợt, bất nhất, quá tự tin. 

Đặc điểm tích cực: lạc quan, thông minh, tầm nhìn triết lý, sự rộng lượng, tinh 

thần mạo hiểm. 

Ý niệm bí truyền: Sự soi rọi của tinh thần của chân lý (chân lý của toàn thể, chứ không phải chỉ là

một phần nhỏ); tái tập trung và tái định hướng phàm ngã cho một mục tiêu cao 

hơn.

Đối cực: Song Nam là Cung hành khí (sự kiểm soát sau cùng của tính thay đổi và các cặp

đối lập; hòa nhập, tổng hợp, hợp nhất).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn, Mộc tinh; Nội môn, Trái đất.

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy tìm kiếm thực phẩm.

khía cạnh linh hồn: Tôi đạt đến mục tiêu, và rồi tôi thấy một mục tiêu khác.

Summary of Sagittarius LoH p 213
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Thần thoại



Hercules đối diện Đấng Chủ Tọa

cho Kỳ công thứ 10

“Ánh sáng của sự sống bây giờ phải chiếu qua thế giới đen tối,” Đấng Chủ Tọa vĩ đại tuyên bố. “Người con của

con người mà cũng là người con của Thượng đế phải đi qua Cổng thứ 10”, Ngài nói. “Chính trong giờ phút này

Hercules phải mạo hiểm tiến lên.” 

Khi Hercules đứng đối mặt với vị Huấn Sư, Ngài nói “Này Hercules, con đã đối đầu với ngàn hiểm nguy, và đã

đạt được nhiều điều. Minh triết và sức mạnh là của con. Con sẽ dùng những cái đó để giải cứu một người đang đau

đớn, đang chịu sự đau khổ vô cùng”.

Vị Thầy chạm nhẹ lên trán Hercules. Một linh ảnh xuất hiện trước nội nhãn của chàng. Một người đàn ông nằm

nghiêng trên một hòn đá, rên rỉ. Chuỗi xích nặng quấn quanh ông. Một con kền kền đang mổ vào gan. Người đàn

ông nâng bàn tay bị còng của mình lên, kêu được giúp đỡ; nhưng lời nói của ông vang trong vô vọng, theo làn gió

bay đi. Linh ảnh mờ dần. Hercules đứng, như trước đây, ở bên cạnh Vị hướng dẫn của mình.

“Người bị cùm là Prometheus,” Vị Huấn Sư nói. “Y đã chịu đựng rất lâu rồi nhưng không thể chết, vì y bất tử. Y 

đã đánh cắp lửa từ cõi trời; vì điều này, y đã bị trừng phạt. Nơi cư trú của y là Địa Ngục, lãnh thổ của Hades (Diêm 

Vương). Hercules, hãy đi xuống chỗ tận cùng, và giải thoát Prometheus”.

Sau khi đã nghe và hiểu, người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế bắt tay vào nhiệm vụ này, 

và đi qua cổng thứ mười.

LoH p 169
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Câu chuyện thần thoại:

“Ánh sáng của sự sống bây giờ phải chiếu qua thế giới đen tối,” Đấng Chủ Tọa vĩ đại tuyên bố, và vị

Huấn Sư hiểu những gì mà đấng Chủ Tọa Vĩ Đại nói.

“Người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế phải đi qua Cổng thứ 10”, Ngài nói. 

“Chính trong giờ phút này Hercules phải mạo hiểm tiến lên.” 

Khi Hercules đứng đối diện vị Huấn Sư, Ngài nói “Này Hercules, con đã đối đầu với ngàn hiểm nguy, và

đã đạt được nhiều điều. Minh triết và sức mạnh là của con. Con sẽ dùng những cái đó để giải cứu một

người đang đau đớn, đang chịu sự đau khổ cùng cực”.

Vị Thầy chạm nhẹ lên trán Hercules. Một linh ảnh xuất hiện trước nội nhãn của chàng. Một người đàn

ông nằm nghiêng trên một tảng đá, rên rỉ dường như trái tim của y tan vở. Tay và chân của ông bị còng; 

những sợi xích nặng trí quấn quanh ông ràng vào những vòng sắt. Một con kền kền, dữ dằn liên tiếp mổ

vào gan của nạn nhân nằm dài; kết quả là một dòng máu chảy ra từ bên hông. Người đàn ông nâng bàn

tay bị còng của mình lên, kêu được giúp đỡ; nhưng lời nói của ông vang trong vô vọng, theo làn gió bay 

đi. Linh ảnh mờ dần. Hercules đứng, như trước đây, ở bên cạnh Vị hướng dẫn của minh.
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“Người bị cùm là Prometheus,” Vị Huấn Sư nói. “Y đã chịu đựng rất lâu rồi nhưng không thể chết, vì y 

bất tử. Y đã đánh cắp lửa từ cõi trời; vì điều này, y đã bị trừng phạt. Nơi cư trú của y là Địa Ngục, lãnh

thổ của Hades (Diêm Vương). Hercules, hãy đi xuống chỗ tận cùng, và giải thoát Prometheus”. 

Sau khi đã nghe và hiểu, người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế bắt tay vào nhiệm

vụ này, và đi qua cổng thứ mười.

Chàng đi xuống, đi xuống mãi, đi vào những thế giới trói buộc của hình tướng. Bầu không khí ngày càng

trở nên ngột ngạt, bóng tối càng lúc càng nhiều hơn. Thế nhưng ý chí của chàng vẫn vững vàng. Cuộc đi

xuống dốc đứng này còn tiếp tục lâu dài. Chàng đi một mình, nhưng thật ra không phải hoàn toàn đơn

độc, bởi vì khi chàng tìm kiếm bên trong nội tâm chàng nghe giọng nói bạc của nữ thần minh triết

Athena, và những lời động viên của Hermes.

Cuối cùng chàng đi đến dòng sông đen, chứa chất độc gọi là Styx, một dòng sông mà các linh hồn của

người chết phải vượt qua. Khách qua sông phải trả một obolus hoặc một xu để Charon, người lái đò, đưa

họ đến bờ bên kia. Người khách buồn bã từ mặt đất đã khiến Charon hoảng sợ, y quên cả tiền , y chở

người khách lạ qua sông mà quên không lấy chi phí. Cuối cùng, Hercules đến âm phủ, một vùng đất mờ

tối và đầy sương mù, nơi mà các vỏ của những người chết lướt qua.
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Khi Hercules nhận ra Medusa, mái tóc của y thị gắn quyện chặt với những con rắn, chàng cầm lấy thanh 

gươm của mình, chém vào y thị, nhưng chàng dường như chém vào không khí.

Chàng tìm đường đi qua mê cung đến cung điện của Diêm Vương, vị vua cai trị thế giới dưới mặt đất, âm

phủ. Khi Hercules đến gần, thấy Diêm Vương ngồi cứng nhắc trên chiếc ngai màu đen với dáng vẻ dữ tợn

và nghiêm khắc, đe dọa.

Diêm Vương hỏi, "Ngươi, một người còn sống, muốn tìm kiếm gì trong vương quốc của ta?"

"Tôi tìm cách giải thoát cho Prometheus," Hercules trả lời.

Diêm Vương nói: "Đường đến đó được canh giữ bởi con quái vật Cerberus, một con chó có ba đầu lớn, 

mỗi đầu có những con rắn cuộn quanh nó. Nếu ngươi có thể chinh phục nó bằng tay không, một kỳ tích

chưa ai thực hiện được, ngươi có thể thả Prometheus đau khổ." 

Thỏa mãn với câu trả lời, Hercules ra đi. Chẳng mấy chốc chàng thấy con chó ba đầu, và nghe tiếng sủa

dữ dằn của nó. Con chó gầm gừ nhảy chồm lên chàng. Chàng nắm cổ họng quan trọng nhất của Cerberus, 

bọp chặt nó như trong một cái mỏ cặp. Con quái thú nổi điên, quẫy người xung quanh. Cuối cùng, nó kiệt

sức, và Hercules làm chủ được nó. 

154



Xong Hercules tiếp tục đi và tìm thấy Prometheus. Ông nằm đau đớn trên một tảng đá. Nhanh chóng

chàng phá vỡ xiềng xích và giải phóng kẻ đau khổ. 

Hercules quay về nơi mà chàng đã ra đi.Khi chàng trở lại thế giới người sống, chàng gặp vị Huấn Sư ở 

đó. 

“Ánh sáng bây giờ tỏa chiếu bên trong thế giới tăm tối. Kỳ Công đã hoàn thành. Con hãy nghỉ ngơi.” Vị

Huấn Sư nói.
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Kỳ công thứ X – Giết con chó Cerberus canh giữ Địa Ngục

Capricorn Labor

LoH p 169-179

 Hercules phải làm ba việc trước khi đi xuống Địa ngục

➢ Chàng phải tinh luyện mình,

➢ Được điểm đạo vào Huyền Nhiệm

➢ Sau đó chàng phải làm một hành động phụng sự

 Hercules đi xuống vào lòng đất

➢ Đây là thế giới trói buộc của hình tướng, ngột ngạt, đen tối, dữ dội

➢ Chàng được Athena và Hermes giúp đỡ khi vượt qua Styx

➢ Cuối cùng chàng tìm thấy Diêm Vương (Hades),  người cho phép chàng thực hiện công việc

✓ Miễn là Hercules chỉ dùng hai bàn tay không

 Hercules tìm kiếm và đối đầu con chó Cereberus

➢ Sau khi chàng chiến thắng, chàng có thể giải thoát Prometheus

➢ Kỳ Công đã hoàn thành, bây giờ ánh sáng chiếu qua thế giới đen tối
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Có 3 điều mà Hercules đã phải làm trước khi bắt đầu xuống địa ngục.

- Đầu tiên, chàng phải tinh luyện mình. Hercules, người con của Thượng đế đã chiến thắng, đã biến

hình, đã đang đi xuống địa ngục để làm việc và lời nói đến để tinh khiết hóa chàng. Chàng nghĩ rằng

chàng đã rất tinh khiết.

- Chúng ta không được cho biết làm thế nào chàng trải qua quá trình tinh luyện, có lẽ bằng cách thể hiện

sự thoát khỏi tính cáu gắt và ích kỷ trong môi trường gia đình của chàng. Sự tinh khiết này có nghĩa là tự

do khỏi những hạn chế của vật chất. Nếu bị giam cầm trong bất kỳ cách nào, ngay cả trong tâm trí vốn là

một dạng vật chất tế vi, thì chúng ta cũng chưa tinh khiết. Nếu có bất kỳ cảm xúc ích kỷ, thì đó không

phải là tinh khiết. Hercules đã phải tinh khiết hóa bản thân khỏi những loại này. Kế đó, chúng ta đọc thấy

rằng ông đã được điểm đạo vào Huyền Nhiệm.  Tác giả Francis Merchant đưa ra giả thuyết đó có nghĩa là

bạn đi qua địa ngục của riêng cá nhân của bạn trước khi bạn có thể đi vào địa ngục phổ quát. Bạn có một

thời gian khủng khiếp trong cuộc sống của bạn và bạn được điểm đạo khi bạn trải qua địa ngục của riêng

bạn. Bạn tìm hiểu bản chất của vũ trụ bằng kinh nghiệm cá nhân; bạn không thể học qua lời truyền tai.
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- Như đã xảy ra trước đây trong câu chuyện thần thoại, Hercules sau đó đã phải tạm dừng và thực hiện

một hành động phụng sự trước khi chàng có thể thực hiện kỳ công giết Cerberus. Chàng nhìn thấy hai 

người bị trói và bị tấn công bởi con thú. Chàng đã phải giúp họ trước khi chàng có thể xử lý vấn đề riêng

của mình. Đối với điểm đạo đồ, phụng sự luôn luôn đi trước; buông bỏ những gì mà y đã tự đặt mình để

làm nếu có một nhu cầu cần được giúp đỡ.

Hercules đi vào Địa ngục, Hell -- một vùng đất mờ tối và sương mù, trong đó các vỏ của người chết trôi

vụt qua. Khi cuối cùng chàng thấy Diêm Vương, Diêm Vương yêu cầu được biết những gì Hercules đã

làm ở đó. Hercules cho biết, “Tôi tìm cách giải thoát Prometheus. Con đường bị canh giữ bởi con quái vật

Cerberus 3 đầu.

“Nếu ngươi có thể chinh phục nó với đôi tay trần của ngươi, một kỳ tích chưa có ai thực hiện được, ngươi

có thể giải thoát Prometheus đau khổ.” Hài lòng với trả lời này, Hercules tiến hành.

Chẳng mấy chốc chàng thấy con chó ba đầu, và nghe tiếng sủa nhức tai của nó.  Nó gầm gừ lao vào

chàng. Chàng nắm thắt họng chính của Cerberus, kẹp giữ nó trong bày tay rắn như bàn kẹp của mình. 

Phát cáu với cơn giận dữ điên cuồng, con quái vật vùng vẫy lên xung quanh. Nhưng dần dần, nó kiệt sức, 

Hercules đã khống chế được nó.
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Sau đó Hercules đi vào, thấy Prometheus nằm trên phiến đá trong đau đớn. Nhanh chóng, Hercules đã

phá vỡ sợi xích, và giải thoát ông. Chàng trở về, Và một lần nữa chàng đến với thế giới của những

sinh vật sống, gặp vị Huấn Sư của chàng ở đó. “Ánh sáng nay tỏa sáng trong thế giới của bóng tối.” 

Vị Thầy nói.”Kỳ công đã hoàn tất. Bây giờ con có thể ngơi nghỉ, này con của ta.”
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Kỳ công thứ X – Ý nghĩa của Thần thoại

Capricorn Labor

LoH p 169-179

 Có 2 Cổng quan trọng ở đây

➢ Cự Giải, Cổng vào đời sống, lâm phàm

➢ Ma kết, Cổng vào Giới Tinh thần

✓ Nơi mà tâm thức tập trung vào Linh hồn chứ không vào hình tướng

 Câu chuyện thần thoại này có 2 điểm nhấn mạnh

➢ Đi vào địa ngục để giải thoát nhân loại

➢ Giết con chó 3 đầu Cerberus, là ba hạ thể

✓ Vài biến thể của câu chuyện kể rằng Hercules mang Cerberus lên trên mặt đất

 Ba đầu tượng trưng cho cảm xúc, dục vọng, và ý định tốt

➢ Đuôi con chó làm bằng những con rắn, tượng trưng cho ảo tưởng và vật chất

➢ Đây là tất cả vấn đề mà nhân loại đối mặt, và phải tự mình chiến thắng
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Có hai cửa thật quan trọng: Cự Giải là cửa đi vào cái mà chúng ta đã sai lầm gọi là cuộc sống, và Ma Kết, 

cửa vào Giới Tinh thần. Những gì chúng ta nhìn thấy trong huyền thoại này là 2 lĩnh vực nhấn mạnh khác

nhau:

Đầu tiên là nhấn mạnh vào việc xuống địa ngục để giải thoát nhân loại (trong hình ảnh của Prometheus bị

tra tấn). Điều này cũng tương tự như khi đức Giêsu “xuống địa ngục” vì tất cả tình thương của Ngài bao 

phủ những linh hồn đã mất.

Một nhấn mạnh khác đề cập nhiều hơn với con quái thú Cerberus, trong một số phiên bản của huyền thoại

thì Hercules thực sự đã giết nó, trong các phiên bản khác mang chàng đưa nó lên trần gian. Chúng ta được

biết rằng chính trên đầu gối của mình mà người Ma Kết dâng trái tim và cuộc sống cho linh hồn và chỉ

sau đó, khi tự khởi xướng, y mới có thể được tin cậy với những bí mật của cuộc sống và quyền năng cao 

hơn.

Biểu tượng của Cerberus: Con chó 3 đầu Cerberus với một tiếng sủa kinh sợ, với lũ rắn ngày càng phát

triển trên khắp cơ thể của nó, là kẻ canh giữ của Diêm Vương. Ba đầu tượng trưng cho cảm giác, dục

vọng và ý định tốt.
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- Chính do sự yêu mến cảm giác đã khiến nhân loại thỏa mãn sự khao khát trong thế giới kinh tế, hoặc

thỏa mãn ham muốn hạnh phúc trong thế giới của niềm vui sướng. Các tác động dữ dội của cảm giác tìm

cách giữ cho tâm trí bận rộn. Trước tiên Hercules bóp giữ cái đầu trung tâm bởi vì nó là quan trọng nhất, 

vì ham muốn là nền tảng của tất cả các cảm giác.

- Đầu thứ ba là ý định tốt không được thực hiện. Vì vậy, bạn có ham muốn nằm ở trung tâm, ở một mặt

bạn có cảm giác tiêu biểu cho tất cả các tác động, và ở mặt kia là cái đầu thứ ba của những ý định tốt

không được nghĩ rốt ráo, không bao giờ thực hiện, mà từ lâu người ta biết rằng: “ý định tốt lót đường đến

Địa ngục”.

- Cái đuôi làm bằng những con rắn tiêu biểu cho tất cả những ảo tưởng cản trở sự tiến bộ của đời sống

tinh thần; là tính vật chất giữ chúng ta xuống; những quyền năng thông linh thấp gây ra sự phá hủy như

thế; sự sợ hãi theo bất kỳ chiều hướng khả dĩ nào; nỗi sợ thất bại vốn khiến nhiều người không hoạt động, 

trì trệ, và chúng tôi được cho biết đó là lỗi lớn của các người chí nguyện và các đệ tử.

- Hercules kềm chế Cerberus bằng cách nắm đầu ở giữa và chinh phục nó, bởi vì tất cả các vị thần thái

dương đang bận rộn với các vấn đề của nhân loại và vì họ đi xuống địa ngục một mình để cứu nhân loại; 

do đó tất cả các vị thần mặt trời được sinh ra trong cung Ma Kết.
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Kỳ công thứ X – Cuộc Hành Trình

Capricorn Journey

LoH p 228

 Mang con chó ba đầu Cerberus từ Địa Ngục lên

➢ Biểu tượng sự thăng hoa phàm ngã vào Thiên đàng

➢ Khía cạnh vật chất tam phân, ba hạ thể

 Thể hiện sự làm chủ các thử thách được tăng cường

➢ Điều này khiến chàng có thể được điểm đạo lần thứ 3

➢ Chàng xuất hiện trước thế giới như người con Thượng đế được giải thoát

✓ Thoát khỏi luân hồi

➢ Một Đấng Cứu Thế, có thể làm việc trong địa ngục, trên trần gian, hoặc trên Thiên Đàng

 9 Kỳ công trước đây thuộc về việc giải thoát cá nhân

➢ Ba kỳ công cuối cùng liên quan việc phụng sự thế gian

➢ Các yếu tố quan trọng trong thử thách này là:

✓ Phát triển tinh thần trách nhiệm đối với nhân loại

✓ Học cách quì khiêm tốn trước Thiêng liêng
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Cung này tượng trưng cho Kỳ điểm đạo thứ ba, Kỳ điểm đạo lớn đầu tiên. Trong Matthew 17 chúng ta 
đọc rằng đức Christ đã mang ba đệ tử, Phêrô, Giacôbê và Gioan, lên một ngọn núi cao và đã biến hình
trước mặt họ.

- Peter, một tảng đá hoặc nền tảng, là biểu tượng của cơ thể hồng trần.

- James, kẻ lừa dối, tượng trưng cho bản chất tình cảm, là nguồn gốc của tất cả huyễn cảm.

- John tượng trưng cho trí tuệ, cái tên có nghĩa là “Chúa đã nói.”

Đây là biểu tượng của 3 khía cạnh của phàm ngã trong Ma Kết lúc biến hình.

- Đây là cung của con dê; đó là một dấu hiệu siêu nhân, một dấu hiệu phổ quát và khách quan. Tất cả các
kỳ công trước đây của Hercules liên quan đến việc giải thoát bản thân. Bây giờ chúng ta đi vào ba cung
không có mối liên hệ nào với những thành tựu cá nhân của mình. Chàng đã tự do, là một điểm đạo đồ và
một đệ tử thế gian.

- Chàng đã vượt qua vòng tròn hoàng đạo, học được tất cả những bài học của các cung và bắt đầu leo
núi; chàng đã trải qua cuộc biến hình; chàng hoàn toàn tự do và do đó có thể làm việc đại đồng về các kỳ
công vốn không có mối quan hệ nào với chính mình. Chàng làm việc như một siêu nhân bên trong một cơ
thể con người.
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Những giai đoạn phát triển lớn trên con đường mở rộng mà chúng ta gọi là điểm đạo được ghi lại

trong bộ óc và không ai có thể nói cho bạn biết. Các dấu hiệu của một điểm đạo đồ là sự im lặng. 

Ma Kết là một cung buồn, là cung của đau khổ và sự cô đơn mãnh liệt, bởi vì đây cũng là dấu hiệu

của một điểm đạo đồ.

Vô ngã dựa vào sự thành tựu phàm ngã cơ bản. Bạn đã phải “chấp trước” rất nhiều trước khi bạn có

thể biết được ý nghĩa của vô ngã. Chúng ta có thể yêu thương tất cả nhân loại mà không do cảm tính

bởi vì chúng ta biết được ý nghĩa của tình yêu cá nhân, và chúng ta ban phát cùng tình thương đó cho

mọi người như chúng ta đã trao cho các cá nhân gần gũi với chúng ta. Vô ngã không phải là khép

mình lại, tạo ra các bức tường; nó là sự yêu thương tất cả mọi người bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy

con người như họ thực sự là, với những lỗi lầm và tất cả điều khác.

- Trong Quy luật của đường đạo có nói rằng rằng: “Mỗi người thấy và biết điều quấy của mình. 

Thế nhưng, sự phô bày đó không khiến họ lùi bước, bài bác lẫn nhau, hoặc chao đảo trên 

Đường Đạo”. Đó là điều kiện phải đạt được trong Ma Kết.

- Các đệ tử thế gian không chỉ làm những gì mà Hercules đã làm, đi xuống địa ngục để chinh phục

Cerberus, mà còn làm việc trong nhân loại mọi lúc, quan tâm đến đồng loại của mình.
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Lời cảnh báo: Nếu bạn được sinh ra trong Ma Kết, xin đừng có ý tưởng rằng bạn là một điểm đạo đồ. 

Chúng ta hãy có một ý thức tỉ lệ và quan tâm đến trạng thái của quá trình tiến hóa. Lúc nào cũng cần một

quá trình lâu dài trước khi chúng ta đạt đến giai đoạn đó

Người chí nguyện hoặc bị một mặc cảm tự ti làm cho họ cảm thấy không thể làm bất cứ điều gì, hoặc họ

có một ý tưởng phóng đại tầm quan trọng của họ; họ có thể có một sự tiếp xúc với tâm thức linh hồn, 

nhưng chỉ là một sự tiếp xúc còn nhỏ bé, nhưng họ nghĩ đó là tất cả và trở nên phóng đại. Điều này cho

thấy họ không có ý thức về tỷ lệ.

Chính trong tâm thức linh hồn mà chúng ta cuối cùng hoạt động trong Ma Kết, biết mình là điểm đạo đồ

và đi vào hai cung đại đồng lớn của công cuộc phụng sự nhân loại. Điều thú vị là trong Bảo Bình chúng ta 

đối phó về mặt biểu tượng với động vật trong số lượng lớn, vì trong cung này Hercules có nhiệm vụ làm

sạch các chuồng ngựa Augean, công việc đầu tiên của chàng như là một đệ tử thế gian. Nhưng trong Song 

Ngư chàng bắt giữ không phải một con bò, mà là tất cả các con bò, điều này đưa vào tâm thức của chúng

ta ý tưởng về tính phổ quát của công việc thế gian, của tâm thức nhóm, của tâm thức phổ quát và việc

phụng sự thế giới.
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Ma kết: Con dê

Yếu tố: Cung hành thổ

Phẩm tính: Tính chất cực đoan của cái xấu nhất và tốt nhất. Tham vọng. Kết tinh. 

Vượt qua cuộc đấu tranh. Sự biến hình. Tâm thức điểm đạo đồ. Kỳ lân của

Thượng đế

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: quá thận trọng, bi quan, bướng bỉnh, vị kỷ, cách biệt. 

Đặc điểm tích cực: thực tiễn, tham vọng, sự thận trọng, kỷ luật, kiên nhẫn.

Ý niệm bí truyền: Thành tựu tinh thần, xoắn ốc đi lên một lĩnh vực nhận thức rộng lớn hơn; 

biến hình, nơi mà đầu và trái tim gặp nhau, và linh hồn cuối cùng kiểm soát

hình tướng.

Đối cực: Cự Giải, cung hành thủy (Cổng đầu tiên vào giáng sinh).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn, Thổ Tinh; Nội môn, Thổ Tinh

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy để tham vọng thống trị và hãy để cánh cửa rộng mở.

khía cạnh linh hồn: Lost am I in light supernal, yet on that light I turn my back.

Summary of Capricorn LoH p 214
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Thần thoại



Hercules đối diện Đấng Chủ Tể

cho Kỳ công thứ 11 của chàng

Bên trong Cung điện Bình An đấng Chủ Tọa Vĩ đại tuôn rải ánh sáng rực rỡ của tư tưởng cao cả của

Ngài. Vị Huấn Sư bước đến gần.  "Ngọn lửa duy nhất phải thắp sáng bốn mươi chín ngọn lửa khác," 

Đấng Chủ Tọa Vĩ đại khẳng định. 

“Vâng, sẽ phải như thế," vị Huấn Sư trả lời. “Sau khi đã thắp sáng ngọn đèn của riêng mình, bây giờ

Hercules phải mang Ánh Sáng đến những người khác.” Không lâu sau đó, vị Thầy triệu Hercules đến.

“Bánh xe đã quay mười một lần, và bây giờ con đứng trước một Cổng khác. Đã bao lâu nay con đã theo

đuổi ánh sáng chập chờn không chắc chắn lúc ban đầu, sau đó sáng lên trở thành một ngọn hải đăng ổn

định, và bây giờ tỏa sáng cho con như một mặt trời rực rỡ. Bây giờ con hãy quay lưng lại ánh sáng đó; 

bước ngược lại; hãy quay trở lại với những người mà ánh sáng còn le lói và giúp họ làm cho nó phát

triển. Hãy đi đến gặp Augeas mà vương quốc cần được tẩy sạch khỏi cái ác cổ xưa. Thầy đã nói thế”

Hercules đi qua Cổng thứ 11 để tìm vua Augeas.
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Bên trong Cung điện Bình An đấng Chủ Tọa Vĩ đại tuôn rải ánh sáng rực rỡ của tư tưởng cao cả của Ngài. Vị

Huấn Sư bước đến gần.  “Ngọn lửa duy nhất phải thắp sáng bốn mươi chín ngọn lửa khác,” Đấng Chủ Tọa Vĩ

đại khẳng định. 

“Vâng, sẽ phải như thế,” vị Huấn Sư trả lời. “Sau khi đã thắp sáng ngọn đèn của riêng mình, bây giờ Hercules 

phải mang Ánh Sáng đến những người khác.” Không lâu sau đó, vị Thầy triệu Hercules đến.

“Bánh xe đã quay mười một lần, và bây giờ con đứng trước một Cổng khác. Đã bao lâu nay con đã theo đuổi

ánh sáng chập chờn không chắc chắn lúc ban đầu, sau đó sáng lên trở thành một ngọn hải đăng ổn định, và bây

giờ tỏa sáng cho con như một mặt trời rực rỡ. Bây giờ con hãy quay lưng lại ánh sáng đó; bước ngược lại; hãy

quay trở lại với những người mà ánh sáng còn le lói và giúp họ làm cho nó phát triển. Hãy đi đến gặp Augeas 

mà vương quốc cần được tẩy sạch khỏi cái ác cổ xưa. Thầy đã nói thế”

Hercules đi qua Cổng thứ 11 để tìm vua Augeas.
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Khi Hercules tiếp cận lãnh thổ của vua Augeas, một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi của chàng đã khiến

chàng suýt ngất xỉu và yếu đi. Chàng được biết rằng trong nhiều năm qua, Vua Augeas đã không bao giờ dọn đi

những phân gia súc của ông để lại trong các chuồng ngựa hoàng gia. Khi đó, những cánh đồng cỏ quá nhiều

phân đến nỗi không cây trồng nào có thể phát triển. Kết quả là bệnh dịch tàn phá đã quét qua vùng đất, tàn phá

đời sống người dân. [181]

Hercules đi đến cung điện và thông báo cho Augeas rằng chàng sẽ dọn sạch các chuồng ngựa. Tuy nhiên, 

Augeas tỏ ra nghi ngờ và không tin. 

"Ngươi nói rằng ngươi sẽ làm công việc vĩ đại này mà không cần phần thưởng?" Nhà Vua tuyên bố một cách

ngờ vực. "Ta không có niềm tin vào những người tự cao như vậy. Này Hercules, ngươi đã trù bị một số kế

hoạch xảo quyệt để truất ngôi ta. Ta chưa bao giờ nghe những con người tìm cách phục vụ thế gian mà không

cần tưởng thưởng. Mặc dù thế, tại thời điểm này ta muốn chào đón bất cứ kẻ nào tìm cách giúp đỡ. Nhưng phải

có sự mặc cả , kẻo ta bị chê trách là một vị vua ngu ngốc. Nếu ngươi trong vòng một ngày làm được những gì

ngươi đã hứa, ta sẽ bac ho ngươi một phần mười của bầy gia súc lớn của ta; nhưng nếu ngươi, cuộc sống và tài

sản của ngươi sẽ nằm trong tay ta. Tất nhiên, ta không nghĩ rằng ngươi có thể thực hiện những gì ngươi khoác

lác, nhưng ngươi có thể thử."
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Sau đó Hercules rời nhà vua. Chàng lang thang qua những nơi bị tàn phá, và nhìn thấy một chiếc xe đi ngang

qua chất đầy xác chết, các nạn nhân của bệnh dịch hạch.

Chàng quan sát thấy Hai con sông Alpheus và Peneus chảy lặng lẽ gần đó. Đứng trên bờ một con sông, câu trả

lời cho vấn đề lóe lên trong tâm trí của chàng.

Chàng dốc hết sức lực và thành công trong việc làm chuyển hướng dòng chảy của hai dòng sông ra khỏi hướng

mà chúng đã chảy trong nhiều thập kỷ. Hai dòng sông Alpheus và Peneus được điều khiển để đổ nước của

chúng qua các chuồng đầy phân của vua Augeas. Dòng nước lũ chảy xiết vội vã cuốn đi sự bẩn thỉu tích lũy từ

lâu. Vương quốc được thanh lọc khỏi tất cả các tối tăm hôi thối của nó. Chỉ trong vòng một ngày nhiệm vụ bất

khả thi đã được thực hiện.

Khi Hercules rất hài lòng với kết quả này, trở về với vua Augeas, nhà vua cau có.

Vua Augeas la lên trong cơn giận dữ: "Ngươi đã thành công nhờ mưu mẹo. Các con sông đã làm công việc đó

chứ không phải ngươi. Đó là mưu mẹo nhằm chiếm đoạt đàn gia súc của ta, một âm mưu chống lại ngai vàng

của ta. Ngươi sẽ không có phần thưởng. Hãy cút đi, trước khi ta lấy đầu của ngươi." [182]
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Nhà Vua tức giận trục xuất Hercules và ra lệnh cho chàng không bao giờ được đặt chân vào lĩnh địa của mình

lần nữa nếu không muốn bị tử hình.

Khi đã thực hiện nhiệm vụ được giao, người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế trở về với

đấng mà từ đó chàng đến.

Vị Thầy nói khi Hercules đến gần Ngài: "Con đã trở thành người phụng sự thế gian. Con đã tiến lên bằng cách

quay lại; bạn đã đến Ngôi Nhà của Ánh Sáng bằng con đường khác; con đã tiêu phí ánh sáng của con để cho

ánh sáng của người khác có thể tỏa sáng. Những viên ngọc mà Kỳ công thứ XI ban cho con mãi mãi là của

con."
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Kỳ công thứ XI – Dọn sạch chuồng ngựa Augean

Aquarius Labor

LoH p 180-194

 Các chuồng ngựa chưa được dọn sạch trong nhiều năm

➢ Các cánh đồng đã bị bỏ hoang, bởi vì không có gì có thể mọc ở đó

➢ Khí độc hại đã làm cho mọi người bệnh

 Vua Augeas nhìn Hercules một cách nghi ngờ

➢ Nhưng ông hoan nghênh Hercules thử và thực hiện sự khoe khoang của mình

➢ Hứa thưởng 1/10 chuồng ngựa Hoàng gia nếu chàng thành công

➢ Ngược lại, nếu thất bại chàng sẽ mất mạng sống và tài sản

 Đứng cạnh 2 con sông gần đó, một ý tưởng gây cảm hứng cho Hercules

➢ Chàng chuyển hướng các con sông, để chúng làm sạch các chất bẩn

➢ Và trong một ngày hoàn tất công việc của mình

 Vua Augeaus tuyên bố đó chỉ là thủ thuật, một âm mưu chống lại nhà vua

➢ Vì vậy, ông đã không cho Hercules phần thưởng và trục xuất chàng ra khỏi lĩnh
vương quốc.

174



Kỳ công thứ XI – Ý nghĩa của Thần thoại

Aquarius Labor

LoH p 180-194

 Là một điểm đạo đồ, Hercules được ban cho rất nhiều lương tri

➢ Hercules suy gẫm vấn đề trước mắt

➢ Sự dơ bẩn tượng trưng cho cặn bã tích lũy mà con người đã tạo ra

✓ Trên cõi giới trí tuệ, cảm xúc và hồng trần

✓ Sự dơ bẩn này tạo ra sự chia rẻ

➢ Chàng đã phá vỡ rào cản bằng cách sử dụng 2 con sông để làm sạch chuồng ngựa

✓ Cần 2 con song để cải thiện cuộc sống người dân

✓ Chúng tượng trưng cho nước của sự sống và con sông của tình thương

 Nhưng không có sự đánh giá cao người làm việc cao cả

➢ Con người thường không tin hoặc sợ những sự việc mà họ không hiểu

➢ Thế nhưng dù sao thì người phụng sự cao cả vẫn kiên trì

 Chàng bây giờ có thể là một Chân sư vì chàng đã học cách phụng sự
➢ Và có thể phụng sự bởi vì chàng là một Chân sư
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Kỳ công thứ XI – Cuộc Hành trình

Aquarius Journey

LoH p 228

 Phụng sự vô kỷ, Làm Việc Tập thể, và Tự Hi sinh

➢ Đó là dấu hiệu của Điểm Đạo Đồ

➢ Sẵn sàng cho thử thách phổ quát, không còn là thử thách cá nhân

➢ Chúng thể hiện tính bao gồm của tâm thức

➢ Và sự rộng lớn của các phương pháp được sử dụng

 Bằng cách tuôn chảy các dòng sông làm sạch

➢ Một cách biểu tượng, chàng dâng hiến công việc phụng sự cho nhân loại

➢ Thông qua một kỳ công chân tay

➢ Chỉ ra tầm quan trọng của chính việc phụng sự

✓ Chú không phải bản chất của việc phụng sự

 Không có phần thưởng nào - đó là một hành động Phụng sự

176



Phụng sự là gì?

 TWM p204 bảo chúng ta rằng động cơ đúng đắn sẽ dẫn tới phụng sự đúng
đắn

➢ Biểu hiện của tình thương đối với gia đình, nhóm của Chân sư, và thiên nhiên

➢ Dẫn đến phụng sự Nhân loại và Tâm thức của Thiên Cơ

 DINA II p24 định nghĩa nó là một tiến trình khoa học

➢ Kêu gọi biểu hiện đầy đủ quyền năng của linh hồn trên cõi trần

➢ Thu hút tất cả các nguồn lực của sức mạnh tinh thần và trí tuệ để phụng sự

➢ Mặc dù một người phụng sự vĩ đại nhất thế giới làm như vậy theo bản năng

✓ Tâm thức não bộ của họ không ý thức được Thánh đoàn hay Thiên Cơ

✓ Cũng như một số sinh viên huyền linh học học quá nhiều mà không phụng sự

 DINA II p514 đề nghị đó là vấn đề của thái độ -

➢ Của phàm ngã đối với linh hồn (tự kiểm soát)

➢ Của con người tích hợp đối với nhân loại (phụng sự)

➢ Của người đệ tử với Huyền Giai (nhạy cảm trực giác)
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3. Phụng sự. Một sự học tập có động cơ đúng đắn đương nhiên đưa đến việc phụng sự đúng đắn, và thường

song hành trong hình thức khách quan của nó, tức là tâm thức thúc đẩy. Từ việc phụng sự cho một cá nhân như 

một sự biểu lộ của tình yêu, đến việc phụng sự cho gia đình, hoặc đến việc phụng sự cho quốc gia, rồi phát

triển đến việc phụng sự một thành viên của Thánh Đoàn, đến nhóm của một Chân Sư, và từ đó đến phụng sự

cho nhân loại. Cuối cùng phát triển một ý thức về Thiên Cơ và phụng sự Thiên Cơ, và một sự hiến dâng cho 

mục tiêu ẩn tàng của Đấng Vĩ Đại, Đấng đã đưa vạn vật vào hiện tồn để hoàn thành một mục tiêu đặc biệt nào

đó. [WM 204]
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Tôi muốn nhắc bạn rằng phụng sự là một tiến trình khoa học, nó kêu gọi tất cả sức mạnh của linh hồn để biểu

hiện đầy đủ trên cõi hồng trần. Chính do phụng sự đã gây ra sự biểu hiện Thiêng liêng hoặc cái mà bạn gọi là

một hóa thân Thiêng liêng. Nếu một người thật sự phụng sự, y sẽ huy động tất cả nguồn lực của sức mạnh, ánh

sáng, và minh triết tinh thần, và sức mạnh của linh hồn mình, bởi vì nhiệm vụ phải được thực hiện luôn luôn là

quá lớn đối với phàm ngã. Một số người phụng sự lớn nhất thế gian là những người nam và nữ rất gần gũi với

Thánh Đoàn, làm việc theo chỉ đạo, cảm hứng và ấn tượng của Thánh Đoàn, [Trang 25] nhưng có thể họ không

biết chi về Huyền Linh Học. Họ không nhận ra trong ý thức não bộ trần gian của họ các nhân sự của Thánh

Đoàn, các Chân sư Minh triết. Một trong những bi kịch hiện nay của thế giới huyền bí là số lượng lớn của các

sự kiện mà các học viên huyền môn sở hữu, và hàng đống kiến thức về Huyền Giai và Nhân Sự của Nó. Trong 

tâm trí của các đệ tử, số kiến thức và khát vọng này xóa bỏ những nhu cầu của đồng bào của họ. Đây là một

trong những vấn đề mà Thánh Đoàn đang phải đối mặt. [DINA II, 25]
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Bảo Bình: Người Mang Bình Nước

Yếu tố: Cung hành khí

Phẩm tính: Ý chí Phụng sự, đầu tiên là Phàm ngã, sau đó là Chân ngã. Phụng sự thế

gian. Tâm thức cá nhân chuyển hóa thành tâm thức nhóm. 

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: không thể đoán trước, bất nhất, tách ra, bướng bỉnh. 

Đặc điểm tích cực: thân thiện, nhân đạo, sự thông minh, sáng tạo, độc

lập. 

Ý niệm bí truyền: Phân phối các nguồn năng lượng của sự sống và tình thương (ý thức

nhóm, trách nhiệm nhóm, tâm thức đại đồng, các mối quan hệ phổ quát); 

phụng sự vô vị kỷ.

Đối cực: Sư Tử, cung hành hỏa (ý thức cá nhân, sự thôi thúc hướng về tự tri, cuối

cùng dẫn đến sự tự chủ, chaẩn bị cho phụng sự vô kỷ).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn, Thiên Vương Tinh, Nội môn, Mộc Tinh.

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy để dục vọng trong hình tướng là qui luật.

khía cạnh linh hồn: Tôi là nước của sự sống, tuôn chảy cho những người đang khát.

Summary of Aquarius LoH p 214
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Thần thoại



Hercules đối diện Đấng Chủ Tể cho

Kỳ Công thứ 12 của mình

Bên trong Phòng Hội Đồng Thiêng Liêng, Đấng Chúa Tể Vĩ đại tiết lộ cho vị Huấn Sư Ý Chí của Cái

Phải Là (the Will of What Must Be).

"Y thất lạc, rồi lại tìm thấy; chết, nhưng lại sống động với Sự Sống. Kẻ phục vụ trở thành đấng cứu thế và

quay về nhà". 

Vị Huấn Sư suy gẫm; sau đó gọi Hercules. Ngài nói: 

"Nay con đứng trước cánh cửa cuối cùng, còn một kỳ công nữa thì vòng tròn hoàn tất, con đạt đến giải

thoát. Con hãy đến nơi đen tối tên là Erytheia, nơi Đại Ảo Tưởng thống trị, nơi mà Geryon, con quái vật có

ba đầu, ba mình và sáu tay, làm chúa tể và làm vua. Hắn nắm giữ bất hợp pháp một đàn bò màu đỏ sẫm. 

Ngươi phải đưa đàn bò từ Erytheia đến Thành Phố Thiêng. Hãy coi chừng mục tử Eurytion và con chó hai 

đầu Orthus của y." Ngài ngừng lại, và nói thêm chậm rãi. "Ta có thể cho người điều lưu ý. Hãy cầu xin sự

giúp đỡ của Helius."

Người con của nhân loại và cũng là người Con của Thượng đế khởi hành qua cổng thứ 12, chàng đi

tìm kiếm Geryon..

LoH p 195
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Kỳ Công XII – Bắt giữ Đàn Bò Đỏ của Geryon

Pisces Labor

LoH p 195-204

 Hercules ra đi để cứu Đàn Bò Đỏ bị giữ bất hợp pháp

➢ Chàng nghe lời khuyên của Huấn Sư, trước tiên dừng lại ở một Ngôi Đền

➢ Dâng phẩm vật cúng dường Helius, thần lửa trong mặt trời.

➢ Một chén vàng rơi trước chân chàng, và chàng đã dùng nó để vượt qua các biển.

 Chàng thấy đàn bò đang ăn cỏ dưới sự canh giữ của mục tử và con chó

➢ Chàng giết chết con chó hai đầu, nhưng tha cho mục tử

➢ Kế đó quái thú Geryon xuất hiện, thở ra lửa từ ba đầu của nó

➢ Hercules tấn công bằng một mũi tên vào bên cạnh, xuyên thủng cả ba mình của nó.

 Rồi chàng thấy mình trở thành người chăn bò, xua đàn bò về

➢ Chúng lạc hoài, và chàng phải lùa chúng lại

➢ Chàng phải bảo vệ chúng chống lại kẻ cướp và quái vật trước khi thành công

 Cuối cùng chàng trở về nhà, gặp lại Huấn Sư lần nữa

➢ Huấn Sư nói cho chàng biết rằng nhờ 12 kỳ công mà "viên ngọc bất tử" sẽ là của chàng

➢ Những kỳ công của nhân loại chấm dứt và những nhiệm vụ vũ trụ bắt đầu 183



Từ Phòng Hội Đồng Thiêng Liêng, Vị Chủ Tọa Vĩ đại tiết lộ cho vị Huấn Sư Ý Chí của Cái
Phải Là. Ý chí là thuộc tính Cung 1, và liên hệ với Song Ngư qua Diêm Vương Tinh, hành
tinh chủ quản bí truyền của nó

"Y thất lạc, rồi lại tìm thấy; chết, nhưng lại sống động với Sự Sống. Kẻ phục vụ (Bảo
Bình) trở thành đấng cứu thế (Pisces) và quay về nhà" 

Hãy lưu ý những lời ở đây hiệu quả biết bao, truyền đạt nhiều hơn ý nghĩa bên ngoài của
chúng. Tất cả các sách của Chân sư DK đều giống như thế, làm cho việc đọc lại chúng rất
bổ ích, bởi vì chúng ta càng học nhiều hơn, chúng ta càng có thể tìm thấy trên mặt chữ
những ám dẫn ở khắp mọi nơi.

Vị Huấn Sư gọi Hercules và ban cho chàng huấn thị của mình. "Hãy đến nơi u tối gọi là
Erytheia, nơi mà Đại Ảo Tưởng thống trị,  nơi mà con quái vật của ba đầu, ba thân, sáu
tay, Geryon, là chúa tể. Nó cầm giữ bất hợp pháp một đàn bò màu đỏ sẫm. Ngươi phải
đưa đàn bò từ Erytheia đến Thành phố Thánh. Hãy coi chừng mục tử Eurythion con chó
Orthrus hai đầu của y." Ngài dừng lại. "Ta có thể cho con một lời cảnh báo," ông chậm
rãi nói thêm". "Hãy kêu gọi sự trợ giúp của Helius."

Và qua Cổng 12, người con của Nhân loại và cũng là người con của Thượng đế bước đi.
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Kỳ Công XII – Ý Nghĩa của Thần Thoại

Pisces Labor

LoH p 195-204

 Con chó hai đầu tượng trưng cho các bản năng thấp kém và bản chất thông linh

➢ Đây là khía cạnh vật chất phải bị giết bỏ

➢ Khi bị tước hết quyền năng, chúng sẽ không ảnh hưởng chúng ta được nữa

 Đàn bò đỏ tượng trưng cho dục vọng thấp hèn

➢ Người chí nguyện phải vượt lên trên chúng bằng cách đưa chúng đến Thánh Địa

 Quái thú Geryon tượng trưng cho ba khía cạnh của phàm ngã

➢ Chúng cần thanh luyện cho linh hồn

➢ Hình tướng được thanh luyện là cái cốc vàng hoặc Chén Thánh, 

➢ Cho phép vị điểm đạo đồ tiến lên vào các lĩnh vực tinh thần. 

 Người Mục tử là thể trí

➢ Thể trí được tha và được huấn luyện lại để làm điều phải. 

➢ Đây là những gì mà Đức Christ đã làm, chăn bày cừu ngang ngạnh của Ngài

➢ Đấng Cứu Thế nâng nhân loại lên.
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Bên trong đền thờ Hercules cúng dường thần Helius, thần lửa trong mặt trời. Chàng
thiền định trong bảy ngày, và sau đó một đặc ân được ban cho chàng. Một chén vàng rơi 
trên mặt đất trước bàn chân của chàng. Với sự bảo vệ an toàn của chiếc chén vàng, 
chàng đi thuyền vượt biển dữ đến Erytheia ở rất xa. Không quá lâu để chàng tìm ra đàn
gia súc được chăn thả. Chúng được bảo vệ bởi mục đồng Eurythion và con chó Orthrus
hai đầu. Con chó tấn công chàng khi Hercules đến gần, nhưng chàng giết chết nó với 1 
đòn.

Khi đó Eurythion sợ hãi người chiến binh dũng cảm đứng trước mặt mình, cầu xin được
tha mạng. Hercules chấp nhận lời cầu xin của y. Lái đàn bò đi trước, chàng quay về
Thành Phố Linh Thiêng. Đi chưa quá xa, chàng nhìn thấy một đám mây bụi đằng xa 
nhanh chóng lớn dần lên. Đoán rằng con quái vật Geryon theo đuổi điên cuồng đã đến, 
Hercules quay lại đối mặt với kẻ thù của mình, đang thở ra lửa từ tất cả 3 đầu một lúc.
Geryon ném một cây giáo vào Hercules, gần như trúng đích.Chàng nhanh nhẹn bước
sang một bên tránh nó.

Rồi Hercules bắn một mũi tên bay như xé không khí, trúng thẳng vào bên hông con quái
vật, xuyên cả ba thân mình một lúc, và giết chết con quái vật. Hercules trở lại với nhiệm
vụ của mình, lùa đàn gia súc về phía Thành Phố Linh Thiêng.
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Chàng phải liên tục đối mặt với khó khăn khi đàn bò đi lạc thường xuyên, vì vậy Hercules
phải rời khỏi đàn để đi tìm chúng. Chàng đưa đàn gia súc của mình qua dãy núi Alps vào
Ý. Trên đường đi, chàng dừng lại bất cứ chỗ nào chàng thấy có sự bất công, và xử lý bất
cứ điều xấu xa mà chàng thấy, lập lại công bằng khi chàng ra đi. Nhiều khi chàng lạc lối, 
quay trở lại, lui bước, và tiếp tục hành trình. Mặc dù rất mệt mỏi bởi Kỳ Công nhiều đòi
hỏi nhất, cuối cùng Hercules cũng trở về nhà, và vị Huấn Sư của chàng đang chờ chàng.

"Chào mừng Con, Hỡi người con của Thượng đế và cũng là người con của Nhân loại", Vị
Huấn Sư chào mừng người Chiến Binh trở về. "Viên ngọc bất tử là của con. Nhờ mười
hai kỳ công con đã vượt qua nhân loại và trở thành thần linh. Con đã đến nhà, không 
phải rời đi nữa. Tên của con sẽ được ghi khắc trên bầu trời đầy sao, biểu tượng rằng
người con của nhân loại đang phấn đấu một định mệnh bất tử. Các kỳ công của nhân 
loại đã kết thúc, nhiệm vụ vũ trụ của con sẽ bắt đầu."

Từ Phòng Hội Đồng một tiếng nói vang lên, "Hỡi Người Con của Thượng đế, ngươi đã
làm tốt".
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Làm Đấng Cứu Thế có nghĩa là gì?

LOH p198-199

 Từ góc độ của linh hồn, từ khóa của cung Song Ngư là:

➢ Tôi rời Ngôi Nhà của Cha, và khi quay lại, tôi cứu rỗi.  

 Hercules thấy rằng nhân loại bị "quái thú" cầm giữ

➢ Phàm ngã (trí, cảm dục, hồng trần kết hợp)

➢ Nhưng chưa nằm dưới ảnh hưởng của linh hồn

 Jesus, mộ người đã hòa hợp với linh hồn của mình

➢ Giống Hercules, người trở thành ngọn hải đăng cho nhân loại

➢ Cả hai đều giữ trí của mình "ổn định trong ánh sáng"

 Ngay cả là những người chí nguyện, chúng ta cũng cứu vớt sự sống của các Tinh 

linh (Elementals)

➢ Cấu tạo các thể của chúng ta từ các chất liệu elemental

➢ Khi chúng ta làm tràn ngập tâm thức chúng ta với ánh sáng, chúng ta cũng chuyển hóa

chúng.
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Chàng đã nhận mệnh lệnh (Song Ngư là dấu hiệu của sự vâng phục) để đưa đàn gia súc
băng qua đất và nước đến thành phố thiêng. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy sức mạnh
của lời nói: Đất đai = vật chất; nước = xúc cảm và ham muốn

Hercules đã đi thuyền đến hòn đảo trong một cái chén bằng vàng và khi đến đó chàng
leo lên đỉnh của một ngọn núi và qua đêm trong cầu nguyện. (Chàng đã chuẩn bị thông 
qua tham thiền, kêu gọi linh hồn của mình). Sau đó, chàng đã giết chết những con quái
vật nhưng không giết người mục đồng. Đàn gia súc màu đỏ tượng trưng cho những ham 
muốn thấp kém, một đặc điểm nổi bật của nhân loại. Chúng được bảo vệ bởi một người
mục đồng, tượng trưng cho trí tuệ, con chó hai đầu tương trưng cho các khía cạnh vật
chất và bản chất tâm linh. Trí tuệ vẫn có thể là người mục đồng chăn đàn gia súc, nhưng 
con chó hai đầu, bản chất tâm linh, xúc cảm và khía cạnh vật chất phải bị tước mọi
quyền lực. Người mục tử vẫn còn quyền lực; một người đang tái sinh trên cõi trần vẫn
cái gì đó để phát triển trí tuệ. Và sử dụng nó như là người thông dịch của năng lượng
tinh thần từ Linh hồn.
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Kỳ Công XII – Cuộc Hành Trình

LoH p 202 & 229

RI p 768

 Pisces cai quản bàn chân, là biểu tượng của Đường Đạo

➢ Cũng như sự chết hay sự chuyển hóa của các phương diện khác nhau

✓ Giống như phàm ngã và các ảo tưởng che đậy linh hồn

 Ba cung là các cung của sự cứu rỗi

➢ Sư Tử – thực hiện việc cứu rỗi của riêng bạn

➢ Nhân mã – đánh mất bản ngã bằng cách phụng sự thầm lặng

➢ Song Ngư – đấng Cứu Thế

 Chúng ta thấy biểu tượng cao quí nhất trong kỳ công cuối cùng này

➢ Chàng đặt đàn bò vào cái cốc, Chén Thánh, dâng hiến

➢ Có nghĩa rằng tất cả bản chất thú tính trong chàng đã được siêu hóa

 Tính cách và bản chất của người đệ tử

➢ Đã được thử thách cho tới khi các phẩm tính đã được cứu rỗi

➢ Phàm ngã của y đã được chuyển hóa để tiết lộ Linh hồn

➢ Y trở thành thành viên của Nhóm Người Phụng Sự Thế Gian Mới
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Làm thế nào mà Hercules là một đấng cứu thế? Chàng đã có linh ảnh về điều mà chàng
phải làm. Chàng thấy nhân loại bị sở hữu bởi một quái vật, là phàm ngã tam phân hợp
nhất, nhưng chưa được linh hồn kiểm soát. Đây là sự tiến bộ, sự hợp nhất của 3 thể
thấp và sự xuất hiện của phàm ngã. Nhưng vẫn còn sự tiến bộ hơn nữa cần thiết để tràn
ngập 4 với Ánh Sáng của Linh hồn.

Chúng ta có thể thấy điều này tốt nhất trong câu chuyện của đức Giêsu, một con người, 
hòa hợp với linh hồn của mình, và cũng giống như Hercules, trở thành người truyền đạt
ánh sáng đến những người con của nhân loại. Cuối cùng, khi tất cả chúng ta bước theo 
họ trên đường đạo, chúng ta có thể hình dung khái niệm của nhân loại nói chung với tất
cả trí tuệ giữ ổn định trong ánh sáng, truyền tải năng lượng tinh thần đến các giới thấp
hơn trong tự nhiên, giúp nâng họ lên trời. Đó là công việc của nhân loại.

Chúng ta rất bận rộn với những vấn đề riêng của chúng ta, đến nỗi chúng ta quên đi hình
ảnh lớn hơn. Hãy nhớ rằng, các khía cạnh hình sắc bị giết chết, kẻ cầm giữ đàn gia súc
trái pháp luật đã bị giết chết. Nhưng người mục tử và đàn gia súc được cứu chuộc và
nâng lên trong chén vàng.
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Ở đây bạn có Chén Thánh (biểu tượng cao quý nhất); và do đó công việc đã được hoàn thành.
Đấng Cứu Thế đã hoàn thành chức năng của mình. Ngài đã nâng nhân loại lên cao. Đó là những
gì tất cả đấng cứu thế đã làm. Những gì mà tất cả họ đã làm, Đứac Christ đã làm đến một mức độ
lớn hơn. Công việc này chậm và nặng nhặc cho các đấng cứu thế, nhưng thời gian không có ý 
nghĩa gì đối với các Ngài.

Thuật ngữ đấng cứu thế từ trước đến nay gắn liền với ý tưởng của sự xuất hiện của một người
con vĩ đại của Thượng đế, xuất phát từ ngôi nhà của Cha, được kêu gọi bởi nhu cầu của nhân loại
để làm một công việc vĩ đại. Theo thời gian, các Ngài đã đến, đã ngự trong xác thân hồng trần, 
làm việc thông qua bản chất xúc cảm và cực kỳ thông minh. Bằng cuộc sống của mình, các Ngài
thiết lập một ví dụ mà chúng ta có thể noi theo. Những lời nói của các Ngài đã vang lên thông 
điệp mà nhân loại cần để bước tiếp kế tiếp.

Trong hành động của mình, các Ngài đã thể hiện công việc phụng sự, đi khắp thế gian để làm
điều tốt, tên của các Ngài đã ở lại với chúng ta qua nhiều thời đại, được ghi nhớ hàng ngàn năm.
Trong bài giảng của mình, AAB nhận định rằng kỳ công này vẫn chưa hoàn thành; thành tựu còn
nằm ở phía trước. Và nhân loại, con quái vật người, bây giờ đã sẵn sàng cho sự cứu rỗi và các
công việc thực tế của đấng Cứu Thế, thể hiện như một toàn thể với các khái niệm cơ bản nhóm
công việc chứ không phải là sự cứu rỗi linh hồn cá nhân.
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Song Ngư: Cá

Yếu tố: Cung hành thủy

Phẩm tính: Nhị nguyên. Linh động với tâm thức bản năng được phú cho. Đồng cốt. 

Trí tuệ chưa thức tỉnh. Trực giác không hoạt động. Cái chết của phàm ngã. 

Giải thoát linh hồn khỏi sự giam hãm. Đức Christ, Đấng Cứu Thế.

Đặc điểm: Đặc điểm tiêu cực: thoát ly, lý tưởng, quá nhạy cảm, bi quan, lười biếng. 

Đặc điểm tích cực: trí tưởng tượng, lòng tốt, lòng từ bi, trực giác, có tính

chất nhạy cảm.

Ý niệm bí truyền: Những quyền năng thấp được chuyển hóa thành các quan năng cao (đồng

cốt thành trung gian (mediatorship), nhãn thông thành tri giác tinh thần, 

nhĩ thông thành viễn cảm trí tuệ); cái chết của tất cả buông xả

(detachments), linh hồn được giải thoát để phụng sự.

Đối cực: Xữ Nữ, một Cung hành thổ (vật chất; đức Christ trong hang động của trái

tim).

Hành tinh chủ quản: Ngoại môn Hải Vương tinh/ Mộc tinh; Nội môn, Diêm Vương tinh.

Từ khóa:

khía cạnh sắc tướng: Hãy đi vào vật chất.

khía cạnh linh hồn: Tôi rời ngôi nhà của Cha, và khi trở lại, tôi cứu rỗi.

Summary of Pisces LoH p 214
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Cung Song Ngư đánh dấu một vị trí hình tam giác ở trên trời, một biểu tượng của thực
tại. Cung này cai quản bàn chân và do đó cũng cai quản cái ý tưởng bước trên đường
đạo và đạt được mục tiêu vốn là mặc khải thiêng liêng ẩn tàng của thời đại Song Ngư.
Song Ngư cũng là dấu hiệu của cái chết trong các khía cạnh khác nhau. Đôi khi đó là cái
chết của thể xác, hoặc đó cũng có thể là một sự ngu xuẩn cũ kỹ đã đến lúc kết thúc, một
tình bạn không mong muốn sẽ chấm dứt, sự sùng bái hình thức tư tưởng tôn giáo nào
đó đã cầm giữ bạn, bây giờ sẽ kết thúc và bạn sẽ vượt lên và đặt bàn chân của mình trên 
một con đường mới. Đó là Cung của cái chết của phàm ngã. Nếu chúng ta nhìn thấy thực
tại thông qua cái phàm ngã che đậy, chúng ta có thể để cho nó ra đi.

Chân sư DK cho chúng ta biết có ba Cung của sự cứu rỗi trong Vòng hoàng đạo. Đầu tiên 
là cung Sư tử, cung mà linh từ dành cho con người là "hãy thực hiện sự cứu rỗi của riêng 
ngươi". Con người quyết định đứng trên đôi chân của chính mình, y trở nên ích kỷ và
quyết đoán; tất cả là cần thiết cho sự cứu rỗi bởi vì chỉ bằng cách thử nghiệm trang bị
của mình, y sẽ đến điểm mà y có được một tầm nhìn rộng hơn. Cung Hoàng đạo thứ hai 
của sự cứu rỗi là Nhân Mã, cung của việc phụng sự và sự im lặng, nơi mà con người
quyết đoán, mệt mỏi trong việc nói về mình và tiến về phía trước, quân mình trong mục
tiêu và âm thầm phụng sự.
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Sau đó, chúng ta đi đến cung hoàng đạo thứ ba Song Ngư, cung của các đấng cứu thế. 
Như chúng tôi đã nói trước đây, kỳ công này mang lại cho Hercules biểu tượng cao quí
nhất là Chén Thánh.

Trong trang 227 của quyển sách LOS, mục tiêu của quá trình tiến hóa của con người là
đưa năng lực Christ vào biểu hiện đầy đủ trên cõi hồng trần thông qua các khí thể thấp, 
phục vụ như cái tiếp nhận và chứa đựng Sự sống của Thượng đế.

Có một mantram vĩ đại gọi là The Chalice ở mặt sau của quyển RI, trang 768, liên hệ
Chén Thánh và Hoa Sen Chân Ngã, và việc khai mở Viên Ngọc Quí Trong Hoa Sen, -biểu
tượng của việc tìm kiếm Chén Thánh. Nó kết thúc như sau:

Từ lửa tứ phân, từ bàn thờ của các thời đại, Ngọn Lửa, Đấng Giải Thoát phóng lên. Ngọn lửa
nhị phân phòng trở lại vào lửa Vũ trụ. Tinh túy được hấp thu vào Bộ Ba, và trở thành một với
nguồn cội của nó. Tia Lửa trở thành Ngọn Lửa, Ngọn Lửa trở thành Lửa, và tạo thành bộ phận
của Sự Bùng Cháy Vũ trụ vốn gìn giữ bí mật của cái Năm ẩn tàng bên trong trái tim.
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Và điều này phù hợp với những gì chúng ta được bảo trước đây về Hercules, nhiệm vụ
của chàng đã hoàn thanh, chàng di chuyển tiên lên trên về phía trước. Chàng đã được
thử thách nhiều lần trong khi bản chất thấp kém của chàng được tinh luyện và cứu
chuộc. Phàm ngã của chàng đã nhường chỗ cho linh hồn, chàng trở thành một người
phụng sự, và sau đó là một vị cứu thế. Và cuối cùng vị Huấn Sư của chàng đã nói với
chàng rằng các kỳ công nhân loại của chàng đã kết thúc và nhiệm vụ vũ trụ của chàng
bây giờ bắt đầu.



Ôn lại lý do tại sao chúng ta Nghiên Cứu Thần thoại Hercules

Sự tiến triển của Hercules từ cõi trí, thông qua cõi tình cảm, và biểu hiện trên cõi
trần cho chúng ta thấy một hình ảnh tổng hợp các công việc mà tất cả các đệ tử, 
những người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế, phải thực

hiện.

Đó là một công việc gian khổ, chậm chạp, và được thực hiện với vô vàn khó khăn 
to lớn. Thông thường, nó được thực hiện mà không có sự hiểu biết về các lực được

giải tỏa và các kết quả đạt được. Nhưng từng bước người chí nguyện được dẫn
dắt theo con đường tự nhận thức và phát triển.

Cá tính và bản chất của y được thử nghiệm và thử thách cho đến khi những phẩm
chất đặc trưng cho hình thể có thể được chuyển hóa thành những đặc tính của

linh hồn.

Trích từ
LoH p 225 & 229
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Ôn lại sự tiến triển qua các Cung Hoàng đạo

➢ Bốn Cung Chuẩn Bị:
chàng được trang bị với khả năng trí tuệ trong Bạch Dương
với dục vọng trong Kim Ngưu
đạt đến tính nhị nguyên chủ yếu trong Song Nam
bước vào Giới Nhân loại trong Cự Giải

➢ Bốn Cung phấn đấu trần gian:
ngã thức và cá tính xuất hiện trong Sư Tử
nuôi dưỡng đức Christ trong Xử Nữ
cố gắng cân bằng các cặp đối lập trong Thiên Bình
chiến thắng ảo tưởng trong Hổ Cáp

➢ Bốn Cung Thành Tựu:

đi thẳng đến mục tiêu trong Nhân Mã
leo lên ngọn núi điểm đạo trong Ma Kết
trở thành người phụng sự thế gian Bảo Bình
và đấng Cứu Thế trong Song Ngư
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Ôn lại Hercules trên Đường Đạo

➢Chàng ra đi tự tin
✓ Ít nhận thức được mức độ của nhiệm vụ mình
✓ Không sẵn sàng cho sự thất bại

➢Không chỉ bốc đồng, mà còn không phải lúc nào cũng thành công
✓ Chàng thất bại và phải thực hiện lại một số kỳ công
✓ hoặc trong một số trường hợp, hoàn thành nhiệm vụ nhưng hoàn thành một

cách kém cỏi

➢Chàng vẫn còn chịu ảnh hưởng của ảo cảm và ảo tưởng
✓Nhưng chàng đã ổn định vững chắc trên Con Đường Đệ tử

✓Bắt đầu thực hiện 12 hành động phụng sự Nhân loại
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Ôn lại mối liên hệ giữa Thần thoại và Các Cung Hoàng đạo

➢ Bằng cách kết hợp câu chuyện biểu tượng và chiêm tinh
✓ Các thử thách của cuộc sống hàng ngày của người đệ tử được thể hiện
✓ Thông qua Cung Hoàng đạo mà câu chuyện thần thoại xảy ra

➢Mỗi Cung Hoàng đạo khiến người đệ tử chịu
✓ các ảnh hưởng của những mãnh lực khác nhau influences of certain distinctive forces
✓ và cung cấp y một số khuynh hướng nào đó

➢ Khi đã hiểu rõ thì ý nghĩa của thử thách sẽ hiện ra
✓ Làm thế nào kỳ công Cung Mặt Trăng mô tả các bài học của các mô hình quá khứ của chúng ta tạo

thành ngục tù của linh hồn chúng ta
✓ Làm thế nào kỳ công Cung Mặt trời mô tả những thách thức mà phàm ngã của chúng ta phải đối mặt

trong kiếp sống hiện tại
✓ Làm thế nào kỳ công Cung Mọc chỉ ra những phẩm tính của linh hồn mà chúng ta phải vun trồng

➢ Và ý nghĩa của nó đối với tất cả chúng ta trong cuộc hành trình của chúng ta
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Từ các Giảng Viên

➢ Cám ơn các bạn đã theo dõi,

✓ Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ thích thú với loạt webinar này,

✓ Các bạn có thể xem các video ghi lại các webinar tại địa chỉ sau:

o http://makara.us/04mdr/webinars/st.html

➢ Chúng tôi hi vọng rằng các webinars này sẽ giúp các bạn hiểu tốt hơn học trình của khóa học
Great Quest năm 1, và giúp các bạn gắn kết hơn với nhau, thúc đẩy sự thảo luận giữa các bạn
học viên.

➢ Các webinar của khóa Great Quest năm 2 sẽ bắt đầu từ tháng giêng năm 2016
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