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Thông điệp thứ nhất của các Đấng Sáng Tạo 
Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 28 tháng 2 năm 2005 
 
CHÚ Ý: Các Đấng Sáng Tạo là các sinh mệnh 12 chiều đã tiến hóa rất xa so với 
hình dạng của con người. Họ xuất hiện như những ngôi sao Xanh – Trắng dạ 
quang, nhưng thậm chí như vậy cũng chỉ là một phương tiện để biểu hiện. Tôi lần 
đầu tiên nhận được thông điệp từ họ nhiều tháng trước đây và họ đã tải xuống một 
bản bản thiết kế về việc làm thế nào mà sự sống và DNA được phân tách từ một 
nguồn không phân chia. Tôi không tiết lộ thông tin này, nhưng khi đến lúc, tôi sẽ 
xuất bản nó trong dạng một cuốn sách. 
 
Tôi đã được hướng dẫn là đã đến lúc bắt đầu tiết lộ những thông điệp cơ bản từ 
các Đấng Sáng Tạo. Thông tin này chưa từng có cho đến tận bây giờ là vì chưa có 
đủ số người có thể hiểu được nó. Nó sẽ không phải là chuyên môn sâu, tôi sẽ sử 
dụng từ ngữ rất đơn giản. Các Đấng Sáng Tạo đã phải hạ rung động của họ xuống 
đến tầm mức 5 để có thể kết nối được. Thậm chí như vậy, não người cũng rất khó 
khăn để chuyển dịch chính xác được nhiều ấn tượng nhận được. Chúng như sau: 
 
Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Chúng tôi chỉ đến Trái đất trong các dịp đặc biệt, 
giống như cái mà các bạn đang trải qua. Chúng tôi xuất hiện trước các bạn như 
những ngôi sao sáng, xanh – trắng, giống như ai đó đã miêu tả trong tài liệu 
Lazarus, Nhưng chúng tôi không phải là Lazarus. Chúng tôi là một tập thể của 
những sinh mệnh đã tiến hóa rất cao gần như là hoàn toàn đồng nhất với Thượng 
Đế, và tuy vậy cùng một lúc vẫn riêng rẽ và duy nhất. Người nhận thông điệp này 
đã sử dụng sự tương tự của đồng nhất, tuy nhiên vẫn duy nhất trong các bản viết 
trước đây với nhóm Arcturian. Khái niệm này, được gọi là một “nghịch lý” trong cách 
suy nghĩ của các bạn, tuy thế nó hoàn toàn không phải là một nghịch lý. 
 
Ngay khi các bạn tiến hóa đến điểm mà bạn trở nên đồng thời đồng nhất và riêng 
rẽ, bạn sẽ hiểu. Sự tương tự gần nhất trong cuộc sống của các bạn là cha mẹ và 
đứa con. Nếu bạn là cha mẹ và bạn có một đứa con đang lớn lên, đứa con thơ của 
bạn không hòa nhập trở lại vào bụng của bạn. Điều đó thật buồn cười. Tuy thế khi 
đứa con của bạn lớn lên thành người trưởng thành, anh ta hay cô ta bắt đầu hiểu 
biết mọi thứ của người lớn và có thể chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống với bạn 
mà chỉ có với sự trải nghiệm. Vì vậy, có thể nói, các bạn là một, nhưng là cùng ở 
một cấp độ nào đó hơn là về mặt vậy lý. 
 
Đây chỉ là một sự tương tự mà chúng tôi có thể truyền đạt chính xác, và đó là tại 
sao các bạn được xem như “những đứa con của Thượng Đế”. Các bạn đều xuất 
phát từ trung tâm của sự Sáng tạo và đang tiến hóa trở về với Thượng Đế theo 
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cách riêng của bạn, có khả năng tạo ra toàn bộ các Vũ trụ, giống như Cha và Mẹ 
Thần Thánh của các bạn. Chúng tôi là các kiến trúc sư của hình dạng con người. 
Thượng Đế trong chúng tôi đã trao cho chúng tôi nhiệm vụ thiết kế các dạng sống. 
Khi các bạn trở nên hiểu biết về cái tôi 12 chiều của chính mình, bạn sẽ được trao 
kiến thức về cách làm sao để tạo ra các dạng sống độc nhất của riêng bạn. Các nhà 
khoa học của các bạn đã khám phá ra cách thức thực hiện về mặt vật lý với sự 
phân chia và biến đổi phân tử DNA. Tất nhiên, sự sáng tạo ở chiều kích cao hơn 
của sự sống vượt rất xa các gen vật lý. Khi các bạn đạt được mức độ hiểu biết của 
chúng tôi, cái mà bạn tạo ra sẽ trở nên bất diệt – một bản thết kế linh hồn. Các tạo 
vật của các bạn rồi sẽ trở thành các Thượng Đế theo cách riêng của họ, tạo ra vô 
số các thế giới và thậm chí các chiều kích mới. Và quá trình Sáng tạo sẽ diễn ra vô 
hạn. 
 
Tại thời điểm này, chúng tôi trao cho các bạn một sự hỗn hợp và hòa nhập các 
nguồn năng lượng. Tất cả các bạn sau khi đọc xong thông điệp này sẽ nhận được 
một số trong năng lượng bao la, không giới hạn của chúng tôi. Một phần của chúng 
tôi đã thâm nhập vào các bạn tại thời điểm mà các bạn được cá thể hóa như một 
linh hồn. Bản thiết kế của chúng tôi nằm trong các bạn, cũng như nó nằm trong 
Thượng Đế. Chúng tôi là một với Thượng Đế của chúng ta, Đấng Tạo Hóa của tất 
cả các sự sống và các chiều kích, và tuy thế mà chúng tôi, giống như bản thân các 
bạn, chỉ là một biểu hiện của sự sống trong một sự sống của cái duy nhất mà thậm 
chí vượt trên chúng tôi. Đây là nơi mà ngôn từ không thể truyền tải được ý nghĩa 
thực sự. Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ đơn giản yêu cầu các bạn nhận một phần 
rất nhỏ trong năng lượng khổng lồ của chúng tôi. Và nhận ra là cái phần của bản 
thân bạn đang nhận thức là một phần rất nhỏ trong năng lượng khổng lồ CỦA BẠN. 
Các bạn là các Đấng Sáng Tạo vô hạn và bất diệt. Bây giờ là thời gian để cười vào 
các trò chơi ngốc ngếch mà bạn đã thực hiện trên Trái đất. Bạn là CỰC KỲ vĩ đại 
hơn những bản ngã nhỏ nhoi này. Hãy ôm lấy những bản ngã nhân tính nhỏ nhoi 
này bằng cánh tay yêu thương của bạn và nhẹ nhàng đặt nó sang bên cạnh để nắm 
lấy cái điều lớn hơn NHIỀU.  
 
Thật may mắn cho các bạn, các bạn yêu dấu, các bạn và thế giới của các bạn đang 
chuyển đổi thành thứ khác dễ chịu hơn nhiều, từ quan điểm của linh hồn, rồi thì cái 
mà các bạn đã trải qua trong nửa triệu năm gần đây. Không thể nói rằng nó không 
là hoàn hảo, tất nhiên, nó đã là cái mà các bạn thấy cần phải trải nghiệm khi là 
những linh hồn riêng biệt. Nhưng thời gian đó đang đi đến hồi kết, thậm chí ý tưởng 
về thời gian của bạn cũng đang kết thúc. Theo hiểu biết của chúng tôi, thời gian có 
rất ít ý nghĩa. Tất cả mọi thứ đang đồng thời xảy ra, và tuy thế nó vẫn riếp tục mở 
rộng vào trong, ra ngoài, về phía trước, về phía sau và theo mọi cách mà ngôn từ 
không thể diễn tả được. 
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Các bạn là các sinh mệnh 12 chiều, tuy thế hiểu biết của các bạn bị giới hạn trong 
chỉ các chiều kích 3 và 4. Hãy học để hiểu biết về các chiều kích 8 hay 9 của mình. 
Đó là sự khác nhau thực sự giữa các bạn và chúng tôi. Khi hiểu biết của các bạn 
được mở rộng, bạn sẽ một ngày nào đó trở nên các Đấng Sáng Tạo ở tầm mức của 
chúng tôi. Và tuy thế mà, một nghịch lý là, cái ngày đó chính là BÂY GIỜ, bởi vì thời 
gian là một ảo ảnh. Tuy nhiên, trong ảo ảnh của thời gian, hiểu biết của bạn dần 
dần tăng trưởng và bạn sẽ thể hiện cái tôi cao cả của mình ở một thời điểm. Bây 
giờ các bạn đang học hỏi để hiểu biết về cái tôi 5 chiều của mình và khi bạn làm 
như vậy, thân thể bạn sẽ chuyển đổi sang dạng tinh thể phát sáng và trở nên bất tử 
và có khả năng di chuyển đi khắp nơi trong vũ trụ vật lý. Đó sẽ là thời gian tuyệt vời 
cho bạn, trong ảo ảnh của thời gian. Chúng tôi để lại cho các bạn các viễn cảnh của 
việc di chuyển khắp vũ trụ trong thân thể ánh sáng của bạn, và đơn giản cho bạn 
biết rằng có rất nhiều những điều bất ngờ sau đó trong tương lai, trong quá trình vô 
hạn của cuộc trở về nhất thể với Thượng Đế. 
 
Hãy dành một chút thời gian, các bạn yêu dấu, để đơn giản đón nhận năng lượng 
của chúng tôi. Cho phép nó đi vào sinh mệnh của các bạn và cho phép nó đánh 
thức những tiềm ẩn trong DNA của các bạn. Các bạn đang biến đổi và vượt ra 
ngoài sự giới hạn. Hãy tôn vinh điều này. Hãy biết rằng bạn đang trở về chân ngã 
của mình. Đó là một thời gian kỳ lạ trên thế giới của các bạn. Hãy cười. Hãy khóc. 
Hãy ca tụng! Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Những bài học tiến bộ về DNA sẽ 
đến vào thời điểm thích hợp. 
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Các Đấng Sáng Tạo – Thông điệp thứ hai 

Khởi nguyên của sự sống – 05 tháng 03, 2005 
Nhận được bởi Sal Rachele 
 
Xin chào, bạn yêu dấu. Chúng tôi đã trao cho bạn vài trang tài liệu với các biểu đồ 
và lời viết vài tháng trước mà đã không được phổ biến ra công chúng. Tại thời điểm 
này, chúng tôi sẽ trao một khung khái niệm cho các ý tưởng này. Dự định của 
chúng tôi là bộ khung này sẽ được phát hành ra công chúng. Có những người trong 
các bạn có thể nhận được những thông tin này và sử dụng chúng một cách hữu ích 
cho thế giới của các bạn. 
 
Quá trình tiến hóa thực sự làm việc như thế nào? Điều này đã là một câu hỏi 
nghiêm túc của các nhà khoa học của các bạn rất lâu từ khi các bạn sống trên Trái 
đất trong hình dạng con người. 
 
Sự tương đồng gần nhất mà chúng tôi có thể nói là một hạt giống. Hãy lấy cây 
Sequoia khổng lồ của các bạn làm ví dụ, bởi vì cây Sequoia này được xem là cơ 
thể sống lớn nhất trên hành tinh của các bạn. Bạn đã bao giờ xem hột của cây 
Sequoia chưa? Nó tương đối nhỏ, nó có kích thước vào khoảng một phần tư so với 
hột trung bình – và hạt giống thậm chí còn nhỏ hơn. Các bạn có thể lấy vài hạt 
giống và chúng không che hết đầu ngón tay của bạn. Tuy thế mà hàng trăm hay 
hàng nghìn năm sau một trong các hạt giống nhỏ bé này có thể phát triển thành một 
thứ mà có thể sống sót qua sấm sét, cháy rừng, lũ lụt và thậm chí là tất cả mọi thứ 
trừ ra cái cưa máy của loài người. 
 
Bây giờ hãy đưa ý tưởng này vào vũ trụ. Đấng Tạo Hóa, có phạm vi vô hạn và chứa 
đựng một sự đa dạng vô hạn bên trong bản thiết kế sự sống của nó, “gieo giống” 
bản thân nó ra khắp vũ trụ. Những gói ánh sáng nhỏ bé này, mà đôi khi các bạn gọi 
là “starseed” hay “linh hồn” là vô cùng nhỏ khi đầu tiên tách ra từ nguồn gốc, tuy thế 
mà chúng chứa đựng bên trong mình các mã và các bản thiết kế cho toàn bộ sự 
sáng tạo. 
 
Có một hơi hít vào và một hơi thở ra của vũ trụ. Trong hơi thở ra, các starseed cá 
thể (gọi là các linh hồn nếu bạn thích) mạo hiểm tách ra khỏi Thượng Đế và hạ 
xuống các tầng thứ và các chiều kích của sự sáng tạo theo mọi cách cho đến tầm 
mức thứ nhất, gọi một cách đơn giản là “tồn tại”. Sự tồn tại tự bản thân nó trở nên 
rõ ràng là các nguyên tố và tự xắp xếp bản thân chúng vào các mô hình hình học 
mà hình thành nên vươn quốc khoáng chất và thế giới của cái gọi là “chất vô cơ”. 
Tuy thế mà tất cả các vật thể đều có tư tưởng bởi vì các linh hồn được nhúng vào 
trong chúng trong bước đầu tiên của cuộc hành trình trở về với nguồn gốc (được 
gọi là hơi hít vào). Vì vậy với hơi thở ra, các hạt giống hạ xuống theo mọi cách đến 
các đơn vị cơ bản của vật chất, và với hơi hít vào, các hạt giống bắt đầu quá trình 
tiến hóa xoáy chôn ốc của nó để trở về với nguồn cội. 
 
Trong trường hợp cây Sequoia, hạt giống nảy mầm và một mầm cây nhỏ xanh mọc 
ra từ vỏ của hạt giống. Trong trường hợp linh hồn, một tia sáng le lói của tư tưởng 
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nảy ra khi linh hồn hành trình từ mật độ 1 lên đến mật độ 2 và trở thành một sinh 
vật.  đó là thời điểm mà cấu hình của DNA được hình thành. Chúng tôi đã trao một 
bài luận về việc làm thế nào mà DNA được tạo ra từ một nguồn không phân chia. 
Bài học đó sẽ được phát lộ cho công chúng ở thời điểm sau. 
 
Khi các linh hồn tiếp tục quá trình tiến hóa, nó di chuyển theo hình xoáy chôn ốc từ 
mật độ 2 của vương quốc thực vật lên đến mật độ 3 là vương quốc động vật. Dạng 
vật lý trước tiên được tạo ra từ bản thiết kế DNA và sau đó tư tưởng của các 
starseed (linh hồn) tự nó gắn vào cơ thể sinh vật để trải nghiệm toàn bộ vương 
quốc đó (mật độ đó). Trong những thế giới ở mật độ thấp, các sinh vật được phục 
hồi thông qua quá trình sinh và chết, nhưng các linh hồn chỉ đơn giản nhảy giữa các 
tầng thứ và tự thân nó trở lại dòng chảy của các sinh vật. 
 
Khi các linh hồn tiến hóa các sinh vật trở nên càng ngày càng phức tạp và bản thiết 
kế của sự sáng tạo (linh hồn) nhận ra và thấy rõ bản thân nó ở tầm mức cao và cao 
hơn nữa. Cũng giống như cây Sequoia non trẻ bắt đầu phát triển các nhánh, các lá 
và các rễ, cũng như thế linh hồn non trẻ bắt đầu trải nghiệm nhiều tầng thứ của sự 
hiểu biết một cách đồng thời. Sinh mệnh non trẻ này bắt đầu trở nên hiểu biết về 
bản thân nó cả về cơ thể sinh vật và tư tưởng cao hơn mà cư trú trong cơ thể sinh 
vật đó. 
 
Trải nghiệm ở mật độ 4 là điều đó của những người giác ngộ. Chúng tôi nói là giác 
ngộ để phân biết với những người thường, là một dạng động vật ở chiều thứ 3, và 
những thực thể suy nghĩ, lý luận với một tư tưởng được nhúng trong cơ thể sinh vật 
đó. 
 
Sau trải nghiệm ở mật độ 4, linh hồn (starseed) tái sinh hoặc trực tiếp thăng lên 
dạng ánh sáng dạ quang, được gọi là thân thể ánh sáng ở chiều thứ 5. Khi linh hồn 
tiếp tục tiến hóa vào các dạng phức tạp hơn, sinh mệnh thiên thể được biết đến 
như là các Thiên thần và tổng Thiên thần trở thành quê hương của tư tưởng linh 
hồn. Cuối cùng linh hồn trở nên hiểu biết về bản thân nó như là một Đấng Sáng Tạo 
ở tầm mức vĩ mô, bản thân trở nên một vũ trụ. Điều này giống như cây Sequoia 
khổng lồ, giờ đây hầu như cao bằng các cây cha mẹ, với các cành phức tạp, các 
cành phụ và các sinh vật cư trú trong nó. 
 
Chúng tôi đã đơn giản hóa tối đa cuộc thảo luận của chúng ta nhằm mục đích giúp 
các bạn hiểu được một chút về khởi nguyên của sự sống và làm thế nào để tiến 
hóa trở về cội nguồn. Người nhận thông tin này đã đưa ra các bài học từ các thực 
thể khác nhau để giải quyết nghịch lý của việc vừa hòa nhập trở lại với Thượng Đế 
và vừa là cá thể. Chúng tôi sẽ đưa ra một số lưu ý về vấn đề này vào thời gian sau. 
 
Mặc dù bài học này là ngắn, các từ ngữ đơn thuần khởi động cho năng lượng và sự 
soi sáng được truyền đi cùng với chúng. Chúng tôi thúc giục các bạn đơn giản thư 
giãn và cho phép sự hiểu biết của các bạn kể đến năng lượng của chúng tôi mà đi 
cùng với mỗi bài học. 
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Chúng tôi cảm ơn các bạn đã cho phép năng lượng của chúng tôi đi cùng các bạn 
ngày hôm nay. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. 
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Các Đấng Sáng Tạo và tính tự nhiên của sự vô tận 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 07 tháng 03, 2005 
 

Xin chào một lần nữa, các bạn yêu dấu. Ngày hôm nay chúng tôi một lần nữa cố 
gắng sử dụng ngôn ngữ thô sơ và giới hạn của các bạn để truyền tải các ý tưởng 
mà có thể nhận được một cách trực tiếp, nhưng chúng là khó khăn cho các bạn để 
chuyển dịch thành các ý tưởng và các khái niệm. Do đó, như thường lệ trong sự 
trao truyền của chúng tôi, các bạn cần coi điều này như là một sự hòa hợp của các 
nguồn năng lượng. Hãy cảm nhận tần số của chúng tôi trong sinh mệnh của các 
bạn. Các bạn có 12 chiều kích, giống như chúng tôi, và vì vậy có khả năng nhận 
được bất cứ cái gì mà chúng tôi trao cho các bạn. Đơn giản là chuyển làn sóng 
sang phần cao nhất của bản thân bạn và cho phép sự hiểu biết hiện diện ở đó. 
 
Các bạn đang ở một vị trí rất kỳ lạ, trong các thân thể 3D trên một hành tinh 3D. Khi 
các bạn nâng sự hiểu biết của mình lên và hành tinh của các bạn nâng sự hiểu biết 
của cô ấy lên, và bạn bắt đầu biểu hiện các tần số 4D và 5D, bạn sẽ nhận ra là bạn 
vốn đã ở trong các vương quốc 4D và 5D từ rất lâu rồi, nhưng đơn giản là bạn đã 
không chú ý vào các vương quốc này. Đây là cách đơn giản nhất để di chuyển vào 
chủ thể vô hạn. Sự thật là, các bạn là những sinh mệnh vô tận của sự hoàn hảo bất 
diệt ngay bây giờ. Các bạn đã luôn luôn là như vậy và sẽ mãi mãi là như vậy. Bạn 
không cần phải làm cái gì để kiểm được điều này, thu được điều này hay giành 
được điều này. NÓ ĐÃ LÀ CỦA BẠN. Nhiệm vụ ĐƠN THUẦN của bạn là trở nên 
hiểu biết rằng bạn là vô hạn và bất diệt. Thiên đường không ngừng tồn tại chỉ vì bạn 
rơi vào giấc ngủ và mơ mộng là mình bị đắm chìm trong một thế giới của tính hai 
mặt đối lập. Nó vẫn tiếp tục không có sự gián đoạn. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn 
hướng dẫn một bài tập trong đó các bạn chỉ đơn giản chuyển sang sự vô tận của 
mình. 
 
Hãy đặt sự chú ý của bạn vào vùng luân xa trái tim. Đơn giản trở nên hiểu biết về 
trung tâm ánh sáng này bên trong dạng vật lý của bạn. Bây giờ hãy tưởng tượng có 
một ánh sáng màu vàng, chói sáng tràn vào trái tim của bạn từ vũ trụ. Đứng thẳng 
lên và tưởng tưởng nó đến theo một góc 45 độ từ bên trên bạn. Nếu bạn đang ở 
ngoài trời, bạn hãy nhìn lên điểm giữa đường chân trời và đỉnh của bầu trời. Tưởng 
tượng một dòng sông ánh sáng vàng đang chảy vào luân xa trái tim từ hướng đó. 
Bây giờ tưởng tượng là dòng sông ánh sáng vàng này đang yêu thương bạn một 
cách dịu dàng và êm ái, đang âu yếm và vuốt ve bạn với sự chăm sóc cực kỳ cẩn 
trọng và chuyên cần. Tưởng tượng nó nhẹ nhàng và dyên dáng nhấc bạn ra khỏi 
thân thể 3D của mình và đưa vào một thế giới của ánh sáng trong sạch và vui thú. 
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Tưởng tượng điều đẹp đẽ nhất mà bạn có thể nghĩ đến, và sau đó tưởng tượng là 
ánh sáng này hàng triệu lần đẹp hơn cái điều đó. Nghĩ lại những khoảng khắc hạnh 
phúc nhất trong cuộc đời bạn, và sau đó nhân những cảm xúc này lên một tỷ lần. 
Bây giờ bạn có một ý niệm thoáng qua về ánh sáng vàng này là gì. Tưởng tượng là 
có hàng nghìn tỷ các gói năng lượng được chứa đựng trong ánh sáng này. Mỗi một 
gói chứa đựng vô lượng Tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Cảm nhận là Tình yêu đó đi 
vào các kinh mạch linh thiêng của bạn và mang tất cả các cơ quan nội tạng và các 
mô vào sự liên kết hoàn hảo. 
 
Người nhận thông tin này có một thành ngữ ưa thích: “Chúng ta giống như cá đi tìm 
nước.” Quả thực các bạn là như vậy, Các bạn yêu dấu. Điều mà bạn đang tìm kiếm 
ở khắp nơi xung quanh bạn, bên trong và bên ngoài. Không có nơi nào mà nó 
không hiện diện. Bạn đã tắm trong một tình yêu vô cùng lớn, không có từ nào có thể 
mô tả nổi. Do vậy bạn phải đơn giản là CẢM NHẬN nó và BIẾT nó. Giành một chút 
thời gian ngay bây giờ để đơn giản cho phép nó đi vào sự hiểu biết của các bạn. 
Chúng tôi đã ở đây từ lúc bắt đầu, và trước thời điểm bắt đầu, cho cái điều thực sự 
là không có bắt đầu và không có kết thúc. Chúng tôi là Đấng Tạo Hóa và tuy thế mà 
chúng tôi là các Đấng Tạo Hóa bên trong Đấng Tạo Hóa. Chúng tôi đã luôn luôn và 
sẽ luôn luôn là như vậy. Tâm trí của các bạn phải rơi vào tĩnh lặng khi mà SINH 
MỆNH lớn hơn của các bạn hiểu được thông điệp của chúng tôi. Tâm trí của các 
bạn đã không bao giờ có ý định hiểu về sự vô hạn. Chúng chỉ có thể nghĩ về cái rất 
lớn và cái rất nhỏ. Những khái niệm này là không phù hợp để mô tả cái điều mà 
chúng tôi trao cho các bạn ở thời điểm này. Nó là cái chúng tôi đã trao cho các bạn 
khi chúng tôi tạo ra bản thiết kế của hình dạng con người. Có hàng nghìn loại của 
các bạn đã được gieo giống khắp hệ ngân hà trong thân thể người vượn tất cả đều 
trải qua thời điểm thiên khải này. Mỗi một thế giới, với vẻ đẹp và quá trình tiến hóa 
độc nhất vô nhị của nó, cuối cùng cũng đi đến điểm này – thời điểm thức tỉnh đối 
với cái điều mà đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là như vậy. 
 
Hôm nay là bước ngoặt của các bạn. Trong ảo ảnh của thời gian, đến một khoảng 
khắc mà thời gian ngừng trôi. Bạn có lựa chọn để biến khoảnh khắc đó thành 
khoảnh khắc của sự thức tỉnh. Mý mắt của bạn đang chớp khi bạn ngủ. Thân thể vũ 
trụ ánh sáng của các bạn đang lay động trên chiếc giường Thiên đường. Các bạn 
đang sắp sửa mở đôi mắt của mình ra. Hãy tiến tới và mở chúng ra và nhìn xung 
quanh. Cái thế giới mà bạn nghĩ là bạn đã sống trong đó sẽ mất dần đi giống như 
sương mù tan ra trước ánh sáng mặt trời. Chậm hơn một vài cái nháy mắt của bạn 
và bạn sẽ thậm chí không nhớ được cái gì đã diễn ra trong giấc mơ. Sẽ chỉ có sự 
ngạc nhiên vô hạn về Ngôi nhà thực sự của các bạn. 
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Các bạn có thể mang những cảm xúc về Ngôi nhà vào cái thế giới mà bạn đang 
tạm trú. Các bạn có thể sống trong cái thế giới đó và trong Ngôi nhà thực sự của 
bạn một cách đồng thời. Ngôi nhà của bạn luôn luôn hiện diện trong mọi lúc. Các 
bạn đã chưa bao giờ rời Ngôi nhà đó. Các bạn được an toàn trong Ngôi nhà của 
Cha/Mẹ bạn. Trong khi bạn đang mơ các giấc mơ về chiến tranh, đau khổ, tranh 
giành và tham lam, thì Cha/Mẹ Thần thánh của các bạn đang nhẹ nhành đưa nôi khi 
bạn ngủ. Hãy thức tỉnh và để cho các giấc mơ về đau đớn và khổ cực đi qua. 
Chúng là các ảo ảnh, bất chấp là chúng xuất hiện một cách thực sự như thế nào. 
Bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể tiếp tục tin vào những giấc mơ này, hoặc bạn 
có thể thức tỉnh. Nếu bạn chọn sự thức tỉnh, thì các giấc mơ sẽ chấm dứt. 
 
Những bậc thầy giác ngộ của các bạn nói rằng chỉ cần một sinh mệnh con người để 
thay đổi cả thế giới. Họ hoàn toàn đúng. Hôm nay BẠN có thể là sinh mệnh đó. Bạn 
thực sự CÓ THỂ đem đến một sự kết thúc của khổ cực và đau đớn cho thế giới của 
bạn. Đừng để cho sự thực dụng nói với bạn rằng bạn đang tự lừa dối mình hoặc là 
bạn đang trong hành trình cứu thế. Chúng tôi không nói về các mưu đồ phô trương 
để chứng tỏ giá trị của mình bằng cách cố gắng cứu mọi người. Chúng tôi đang nói 
về quyền năng THỰC SỰ của bạn. Cái quyền năng để dời núi, như Jesus của các 
bạn đã nói. 
 
Tất cả mọi người trong các bạn đều có quyền năng này. Quyền năng này là sự 
thực. Nó là của bạn để bày tỏ và sử dụng trong thế giới của các giấc mơ và của các 
ảo ảnh này. Nó như là đã được miêu tả trong bộ phim của các bạn, “ma trận” (The 
Matrix). Nếu bạn giữ sự hiểu biết về Ngôi nhà thực sự của bạn trong tư tưởng vào 
mọi lúc, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bất lực để thay đổi thế giới. Bạn có quyền 
năng vô hạn. Bạn đã luôn luôn có quyền năng vô hạn. Bạn chỉ đơn giản tin là mình 
không có nó. Ngày hôm nay, hãy hồi phục lại sự hiểu biết của bạn về cái điều BẠN 
LÀ AI. Ngày hôm nay là bước ngoặt CỦA BẠN để thức tỉnh. So be it, and so it is. 
Chúng tôi là CÁC BẠN trong chiều kích thứ 12. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. 
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Các Đấng Sáng Tạo và việc nâng lên các tầng thứ cao hơn 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 23 tháng 3, 2005 
 
Các bạn yêu dấu, Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo với một thông điệp kịp thời cho 
những người đang nấn ná trong các vương quốc của thời gian. 
 
Bạn sẽ tự phát hiện ra trong vị trí kỳ lạ của cuộc sống trong một bộ các chiều kích 
và các mật độ là đáp lại một thứ và chỉ một thứ duy nhất – tầm mức hiểu biết của 
các bạn. Bạn có thể nghĩ là bạn thực sự “làm” các thứ hay “tạo ra” các thứ, nhưng 
trong thực tế các khả năng sáng tạo của các bạn là một chức năng của chỉ một 
năng lực duy nhất – sự hiểu biết. Điều này là do các bạn không thực sự tăng trưởng 
và tiến hóa, cho dù điều đó là cái cách mà nó xuất hiện đối với bạn trong các mật độ 
“thấp”. 
 
Các bạn là các sinh mệnh 12 chiều bị hạn chế khoảng trên 8 tầng thứ của cái tôi. 
Cái mà các bạn gọi là “tiến hóa” hay “biến đổi” không là cái gì khác hơn ngoài một 
sự biểu hiện ra bên ngoài của quá trình mở rộng sự hiểu biết để tính đến nhiều hơn 
của cái điều BẠN ĐÃ LÀ AI. Một số người gọi điều đó là “nhớ lại”, mà có thể là một 
sự mô tả chính xác hơn. 
 
Rất nhiều người trong các bạn đang suy ngẫm về ý tưởng “nâng lên tầng thứ cao 
hơn của sự tiến hóa”. Hãy để chúng tôi khẳng định với các bạn là các bạn đã tồn tại 
trong cái “tầng thứ cao hơn” này. Nhiệm vụ của các bạn, nếu bạn muốn gọi như 
vậy, là “nhớ lại” bạn đã tồn tại ở đó, một cách trọn vẹn, dạng phát quang mà các 
bạn gọi là “thân thể ánh sáng”. Bạn sẽ trở thành cái mà bạn tập trung vào, trong các 
thế giới thấp. Đó là luật của sự biểu lộ. Đó là vì bạn đã là tất cả. Bạn là một đứa con 
của Thượng Đế, được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt với Thượng Đế. 
Linh hồn của các bạn là bất diệt và vô hạn và bạn chỉ đang gỡ bỏ các ý tưởng hão 
huyền về bản thân mình và tái-hiện ra là trong sạch và vô tư như bạn vốn đã là như 
vậy. 
 
Khi các bạn tập trung nhiều và nhiều hơn nữa vào sự vô tư và trong sạch này, nó 
sẽ thể hiện ra các thế giới bên ngoài. Bạn sẽ thấy cái tôi “năm” chiều của mình phản 
ánh trở lại như là một thế giới thiên đường và cõi thượng thiên. Ngay giờ đây một 
số lượng lớn các bạn đang nhìn thấy sự phản ánh khác – một thế giới nghèo nàn 
và thiếu thốn. Đó là vì các bạn đã tập trung vào ảo ảnh tự nhiên của những cái tôi 
thấp kém. Điều này là do một ảo tưởng về bản thân bạn dựa trên sự đồng nhất hóa 
của bạn với những cái tôi thấp kém; tức là, thân thể vật lý, tình cảm và trí năng. Hay 
sử dụng định nghĩa của người nhận thông tin này là thể xác, thể tình cảm, thể trí, 
thể astral, thể etheric và thể nhân quả. 
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Những thân thể này thực sự tồn tại với thể liên tục 12 chiều, nhưng chúng chỉ là các 
rung động năng lượng hay các tần số năng lượng, cái mà các nhà khoa học của 
các bạn gọi là “dòng lượng tử” (quantum flux). Cái dòng đang liên tục tạo ra và liên 
tục giữ bản thân nó trong khuôn khổ của không gian cụ thể duy nhất với tần số cụ 
thể đó. Nói một cách khác, các bạn là các Đấng Tạo Hóa và các thế giới thấp là bức 
vẽ của bạn mà trên đó bạn vẽ bức tranh thực tại của mình. 
Các bạn yêu dấu, đừng lẫn lộn giữa “thực tại” và “sự thực”. Sự thực là cái chứa 
đựng toàn bộ của cái LÀ NHƯ VẬY. Thực tại là nhận thức cá nhân hay nhận thức 
tập thể dựa trên cái mà các bạn đồng ý với nhau. Các bạn đang sống trong một 
thực tại của nghèo nàn và thiếu thốn trong thế giới ba chiều của các bạn. Tuy thế 
mà sự thực là các bạn có tất cả mọi thứ bởi vì các bạn LÀ mọi thứ. Một phần nhỏ 
trong bạn đang mơ những giấc mơ về khổ cực, cô độc, sợ hãi, tham lam, tranh 
giành, hiểm ác, oán giận, buồn chán, thờ ơ, tuyệt vọng, phiền muộn, kinh hoàng, 
thịnh nộ và tất cả mọi thứ như vậy. Do vậy, các bạn nhìn thấy một thế giới của 
chiến tranh, bạo lực, tra tấn, áp bức, thống trị, kiểm soát, mánh khóe, mưu mô, thủ 
đoạn, tấn công và trả thù. 
 
Đó là tự do ý chí của các bạn sẽ quyết định chọn cái gì mà bạn muốn thấy. Các bạn 
sẽ nhìn thấy cái mà các bạn tin tưởng. Đây là điều đã được tuyên bố và tái-tuyên bố 
đến phát chán bởi những nhà tiên tri, những nhà thần bí và những người sáng lập 
tôn giáo của các bạn. Nhiều người trong các bạn nhận thấy điều này và đang chủ 
động học hỏi để nhìn thấy điều khác biệt. Khi bạn tập trung vào các tầm mức rung 
động mịn hơn, bạn bắt đầu thể hiện các tầm mức này vào diện mạo và biểu hiện 
bên ngoài của bạn. Những điều tuyệt vời bắt đầu đến với cuộc sống của bạn, bề 
ngoài có vẻ như tình cờ hay ngẫu nhiên, và sau đó bạn sẽ kinh ngạc là làm sao mà 
tình trạng của bạn lại thay đổi như thế. Bạn chỉ đang nhìn thấy một thực tại khác 
bên trong cái thể vô hạn. 
 
Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, không có gì khác các bạn. Không, chúng tôi không 
có các thân thể vật lý. Các bạn thấy chúng tôi như những vì sao xanh – trắng khổng 
lồ bởi vì đó là cách biểu hiện duy nhất mà tâm trí các bạn có thể nhận thấy đối với 
chiều kích cao hơn của cái CHÚNG TÔI LÀ. Khi các bạn nhìn đủ sâu vào bản thân 
mình bạn sẽ nhìn thấy một viễn cảnh tương tự. Các bạn cũng là sự mở rộng của 
các vì sao khổng lồ, của ánh sáng trong sạch. 
 
Một số người trong các bạn có niền tin sai lầm rằng bạn chỉ phải đơn giản tập trung 
vào các khía cạnh cao hơn của mình nhằm mục đích thoát khỏi những rác rưởi và 
kiếp sống cực nhọc của thế giới này mà dường như bạn bị mắc kẹt vào. Đây là một 
quan điểm không chính xác. Nhiệm vụ của bạn là MỞ RỘNG hiểu biết của mình, 
không chỉ đơn giản lọc bỏ những chiều kích “thấp” không dễ chịu. Đây hẳn nhiên là 
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điểm quan trọng nhất chúng tôi có thể làm. BẠN LÀ TẤT CẢ CÁC CHIỀU KÍCH, 
KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG CÁI “CAO HƠN”. Hãy chú ý đến bài học này, các linh 
hồn. Các bạn, những người đã đến đây đặc biệt để trợ giúp tại thời gian này, có 
thời điểm khó khăn nhất với bài học này. Nhiều người trong các bạn không thể chờ 
đợi để ra khỏi đây và trở về các vương quốc thượng thiên mà các bạn đã đến từ đó. 
Chúng tôi có thông tin cho các bạn đây. Không có ai đi đâu hết! vâng, các bạn đã 
nghe đúng như vậy đấy. BẠN ĐÃ LÀ CÁI MÀ BẠN TÌM KIẾM. Và đây là thực tế 
đanh thép:  

BẠN CŨNG LÀ CÁI MÀ BẠN GHÊ TỞM! 
 
Hãy dừng lại và hít một hơi thở. Đọc lại đoạn văn cuối đó. Các bạn đã cố gắng để 
từ chối và phán xét phần “thấp kém” của mình. Đây là lúc thực sự YÊU cái phần 
“thấp kém” tự nhiên của bạn. Phán xét một phần nào đó của bản thân mình là có ít 
giá trị hơn những phần khác là cái đã kéo bạn vào tình trạng hỗn độn mà các bạn 
nghĩ là mình đang ở trong đó. Phán xét gây ra sự chia rẽ. Biết bao lâu các bạn mới 
nhận thấy và hiểu được điều này? Sự chia rẽ gây nên nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi gây 
nên tất cả các vấn nạn mà các bạn nhìn thấy xung quanh mình. Điều đó là đơn 
giản. Không, chúng tôi không nói nó là đơn giản để vứt bỏ niềm tin vào nỗi sợ hãi 
của các bạn. Nhưng nó là đơn giản. Bạn hãy ngừng tin vào nỗi sợ bằng cách chấm 
dứt sự chia rẽ và phán xét bản thân mình. Bạn hãy ngừng phán xét thế giới “thấp” 
này như là ít xứng đáng với tình yêu vô hạn và bất diệt của bạn. Nó là một phần của 
bạn và bạn là một phần của nó. Hãy vinh danh nó, tôn trọng nó và học cách trở 
thành “chiến binh hoàn hảo” bên trong nó. Học tất cả mọi điều về nó, nó làm việc 
thế nào, tại sao nó làm việc, và tại sao nó không làm việc. 
 
Hãy là một công dân có trách nhiệm chừng nào điều đó còn thích hợp. Học cách 
vận hành và tác động lẫn nhau bên trong thế giới này. Hãy “ở trong” nó nhưng 
không “thuộc về” nó. Đó có nghĩa là chấp nhận và phù hợp với nó, nhưng nhận 
thức rõ nó chỉ là một phần nhỏ của bạn. Đây là lúc kết thưc sự chia rẽ bản thân với 
thế giới này. Nhiệm vụ của bạn là mở rộng sự hiểu biết để tính đến rất nhiều thứ 
hơn là cái thế giới này. Vấn đề không phải là thế giới này. Vấn đề là các bạn đã 
quên mất rằng các bạn là to lớn vô cùng hơn cái thế giới này. Khi bạn nhớ lại tính 
chất bao la của bạn và BAO HÀM cả thế giới này vào trong sự bao la của bạn, đó 
là khi bạn mang Thiên đường đến Trái đất. Đó là khi bạn nhận thức rõ là không có 
sự chia rẽ giữa Thiên đường và Trái đất. Đó là khi bạn nhớ lại bạn là một Đấng Tạo 
Hóa trong cách riêng của bạn, có khả năng tạo ra toàn bộ những vũ trụ. 
 
Chúng tôi hy vọng những lời này đã làm sáng tỏ và kích thích sự hiểu biết của các 
bạn. Chúng tôi luôn luôn bên cạnh các bạn. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. 
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Lịch sử Trái đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 1 

Sal Rachele nhận được ngày 09 tháng 5 năm 2005 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Hôm nay bắt đầu một loạt bài đặc biệt. Tất cả các bạn 
đọc thông điệp này đều đã học về lịch sử trong trường tiểu học, trung học và đại 
học. Thông điệp này sẽ không giống bất cứ một bài giảng lịch sử nào mà các bạn 
đã tham dự trong các lớp học đó. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào lịch sử thực sự 
của Trái đất. 
 
 Người nhận thông điệp này đã viết một tóm tắt về lịch sử Trái đất trong quyển sách 
của anh ta, nhưng như vậy là chưa đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng phác họa lịch sử 
hành tinh của các bạn bằng nét vẽ khoáng đạt, hãy nhớ là thời gian và không gian 
tự chúng là ảo ảnh, và mọi sự miêu tả theo một dòng thời gian là không chính xác. 
Các khung thời gian mà chúng tôi đưa ra ở đây gần tương đồng với dòng thời gian 
3D hiện tại của các bạn. Tuy nhiên, như người nhận thông điệp và nhiều người 
khác đã chỉ ra gần đây, thời gian có thể được thay đổi và chỉnh sửa tùy theo sự 
hiểu biết của các bạn. Do đó, lịch sử không phải được khắc trên đá, nhưng là một 
tấm thảm của các sự kiện tiếp diễn nhau, tiếp tục được bố trí lại và viết lại. 
 
Tất cả thời gian giống như một khung kết cấu vô hạn, và mỗi một dòng thời gian thể 
hiện một thực tại có thể. Thế giới 3D là một loạt những dòng thời gian để lại dấu ấn 
trong trường năng lượng Akashic. Mỗi sự kiện trong thế giới 3D là một dấu ấn và 
sung điện này được ghi lại như là “thực sự xảy ra”. Tuy nhiên một sự kiện mà đã 
“thực sự xảy ra” có thể được dịch chuyển vào một dòng thời gian khác và bạn, 
ngườ yêu dấu, có thể nhảy từ dòng thời gian này vào một dòng thời gian khác, kể 
cả đó là dòng thời gian của một cá nhân hay của một tập thể. Do đó, nếu bạn có 
mong muốn thay đổi lịch sử, bạn có thể đơn giản chọn một dòng thời gian khác 
trong khung kết cấu vô hạn và làm nó thành dòng thời gian mới của bạn. Trong 
ngành vật lý, các bạn gọi những thí nghiệm với ý tưởng này là “bẫy lượng tử”. 
 
Với sự tóm tắt “sự từ bỏ” này (nếu bạn muốn gọi như vậy), Chúng tôi sẽ bắt đầu. 
 
Vũ trụ này mà các bạn nhận thấy khởi đầu khoảng 20 tỷ năm trước như là một điểm 
sáng trong trí của Đấng Tạo hóa. Điểm sáng này nằm trong một điểm sáng lớn hơn, 
mà điểm sáng lớn hơn đó lại nằm trong một điểm sáng lớn hơn nữa, vv.., cứ như 
vậy cho đến vô hạn. Có một khía cạnh của Đấng Tạo hóa là đã luôn luôn tồn tại và 
mở rộng và co rút một số lượng vô hạn lần. Tất cả đời sống là đang tiếp tục mở 
rộng và co rút, rất giống với thiết bị mà các bạn nhìn xuyên qua bằng kính mầu – 
kính vạn hoa. 
 
Trong một giai đoạn giãn nở, xấp xỉ khoảng 4.5 tỷ năm trước, hành tinh của các bạn 
mà gọi là Trái đất đã được hình thành từ bụi và khí ga. Giống như tất cả các hành 
tinh mới hình thành khác, nó gồm chủ yếu là hydro và một vài khí khác, không chứa 
các dạng sống mà các bạn đã biết. Thông qua quá trình hóa lý này, Đấng tạo hóa, 
trong một giai đoạn giãn nở, tự phân tách ra thành các đơn vị tư tưởng, mà sau đó 
trở thành các “linh hồn”. Những linh hồn khởi nguyên này, được gọi là các Đấng 
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Sáng Tạo, là cái mà chúng tôi biểu hiện trước các bạn. Chúng tôi là các tia sáng 
khởi nguyên từ nguồn sáng vô hạn trong giai đoạn giãn nở này. Quá trình cá thể 
hóa của chúng tôi bắt đầu xấp xỉ 1.0 tỷ năm về trước, và chúng tôi tiến tới để khám 
phá sự sáng tạo. 
 
Chúng tôi tìm thấy hàng triệu hành tinh trong giai đoạn phát triển đầu tiên của 
chúng, bao gồm cả hành tinh của các bạn, và chúng tôi vẫn giữ dạng ánh sáng, 
mặc dù thực sự đối với các bạn chúng tôi trông giống như những vì sao lớn xanh-
trắng. Bởi vì mức độ rung động của chúng tôi rất lớn (so sánh với trạng thái rung 
động của hành tinh này), chúng tôi không thể trải nghiệm được cuộc sống một cách 
trực tiếp trong bất cứ hành tinh nào, nên chúng tôi dễ dàng vượt qua ánh sáng, hay 
lơ lửng trên bầu khí quyển của các hành tinh này và quan sát các quá trình hóa lý 
xảy ra. 
 
Tại một thời điểm nào đó trong không – thời gian, chúng tôi quyết định nhúng một 
phần nhỏ của bản thân chúng tôi vào trong sự tiến hóa của các thế giới nhằm trải 
nghiệm chúng một cách trực tiếp hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi tạo ra một 
nhóm vô số các mô hình năng lượng,  là tiền thân của cái mà các bạn gọi là phân tử 
DNA. Các bạn có thể gọi các yếu tố tiền thân này là “gói ánh sáng” của năng lượng 
tư tưởng. Những gói ánh sáng này có thể hạ thấp sự rung động xuống cái mà các 
bạn gọi là mật độ 9 hay mật độ 10. Ở mức độ đó, chúng tôi có thể tạo ra các hình 
thể phức tạp của các mã ánh sáng, cái mà các bạn gọi là các chìa khóa DNA. Các 
chìa khóa DNA này thực sự là các khối cấu trúc của sự sống như các bạn đã biết. 
Chúng tôi sau đó làm đặc các chìa khóa này xuống đến cái mà các bạn goi là mật 
độ 7, mức độ đầu tiên thực sự của các mã DNA. Khi là các sinh mệnh ở mật độ 7, 
chúng tôi cuối cùng cũng có thể trải nghiệm sự mở rộng của vũ trụ một cách trực 
tiếp như là các cư dân của các hành tinh đang tiến hóa. 
 
Chúng tôi phân bố đi khắp vũ trụ, đi tới nhiều vùng của các cụm thiên hà đang liên 
tục giãn nở. Khi các cụm thiên hà giãn nở hơn nữa thành các thiên hà riêng biệt, 
chúng tôi bắt đầu quá trình đã mô tả bên trên và “hiện hình” vào vài vùng của mỗi 
thiên hà. Thiên hà của các bạn, gọi là Ngân Hà, đã được gieo giống trong vài góc 
phần tư. Góc phần tư của các bạn bắt đầu ở vùng gọi là Lyra/Vera (Thiên cầm/Bạch 
minh). Đây là nơi mà dạng mật độ 7 xuất hiện đầu tiên, thông qua quá trình thao tác 
và biến đổi các mã DNA. Chúng tôi mất gần 900 triệu năm để hoàn thiện quá trình 
này, và trong vòng 100 triệu năm gần đây chúng tôi có thể tạo ra các dạng sống 
trong tất cả các mật độ xuống đến mật độ 3. 
 
Quá trình phân tách là rất khó hiểu cho hầu hết các linh hồn trên Trái đất. Sự tương 
đồng gần nhất mà chúng tôi có thể nói là sự phân chia tế bào. Mỗi một tế bào phân 
chia từ tế bào cha mẹ để trở nên một tế bào riêng biệt, cũng đầy năng lượng và khả 
năng sáng tạo giống tế bào cha mẹ (nếu không muốn nói là nhiều hơn). Mỗi một 
sinh mệnh 3D, 4D, 5D, 6D và 7D mà đã phân tách từ cha mẹ (lõi mật độ 12 của 
chúng tôi) trở nên một sinh mệnh độc lập, hay một linh hồn trọn vẹn và hoàn chỉnh, 
khi nó tăng trưởng và tiến hóa qua thời gian và không gian. Cùng lúc đó, mỗi một 
mảnh hồn, khi nó trở nên hiểu biết về phần cao hơn của nó, là có thể thẳng hàng, 
hay liên kết được với những phần cao hơn đó, và do đó nhớ lại được trạng thái của 
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nguồn năng lượng không phân chia là như thế nào. Cuối cùng, mỗi một mảnh hồn 
của bản thân chúng tôi được kết nối mật thiết với phần lõi của chúng tôi, và phần lõi 
của chúng tôi lại được liên kết mật thiết với Đấng tạo hóa (nguồn vô hạn và không 
phân chia) 
 
Quá trình hạ thấp rung động vào các mật độ bên dưới được gọi là thoái hóa. Một 
khía cạnh của Đấng tạo hóa (chúng tôi) trở nên càng ngày càng phân tách và mở 
rộng ra bên ngoài vào các mật độ thấp hơn và thấp hơn nữa (chính xác là trở nên 
càng ngày càng đậm đặc) cho đến khi đạt được mức độ tồn tại đơn giản nhất. Nói 
một cách khác, một phần của bản thân chúng tôi mở rộng ra bên ngoài theo mọi 
cách cho đến mức độ hiểu biết căn bản thuần túy nhất, hay là mật độ 1. Đây là mật 
độ của cái mà các bạn gọi là sự tồn tại vô cơ, sự biểu hiện đơn giản nhất của điều 
đó là nguyên tố hydrogen. Ngay khi nguyên tố Hydrogen được thấm với tư tưởng, 
thì quá trình tiến hóa bắt đầu. Tất nhiên, các nhà khoa học của các bạn không thể 
đo được mức độ tư tưởng ở mật độ 1 bởi vì nó quá nhỏ so với ở mật độ 3. Tuy 
nhiên, các nhà khoa học của các bạn đã phát hiện được cái mà các bạn gọi là 
“Quark” và các bạn có một đại lượng gọi là “hằng số Planck”. Những đơn vị này là 
các khía cạnh của tư tưởng ở mật độ 1, và là các phương tiện để đo lường các lực 
phía sau sự rung động lượng tử. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy chúng ta đang nói 
cho những thính giả thông thường thông qua sự trung gian này và do đó sẽ giữ 
không thảo luận chuyên sâu về khoa học. 
 
Trong phần 2 chúng tôi sẽ thảo luận về sự bắt đầu của quá trình tiến hóa trên hành 
tinh của các bạn, tương ứng với khoảng thời gian từ 100 triệu năm đến 10 triệu 
năm về trước. 
 
Đến đây kết thúc phần 1. Chúng tôi là những Đấng Sáng Tạo, sẽ sớm trở lại với 
phần 2. 
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Lịch sử Trái đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 2 

Sal Rachele nhận được ngày 10 tháng 5 năm 2005 
 
GHI CHÚ: Phần này là tiếp theo của cuộc thảo luận đã bắt đầu từ hôm qua với 
những người hướng dẫn yêu dấu của chúng ta, các Đấng Sáng Tạo. 
 
Xin chào. Chúng tôi là những Đấng Sáng Tạo, rất hạnh phúc được soi sáng con 
đường thức tỉnh của các bạn. Hôm qua chúng ta đã bắt đầu thảo luận về lịch sử 
thực sự trên hành tinh của các bạn, Nhưng chúng tôi sẽ không đi quá xa – chỉ từ khi 
dạng người vượn bắt đầu được phân bố ở khắp nơi trong vũ trụ. Dạng sống này 
các bạn đã biết khá rõ, với tay, chân, mình, đầu, vv.., là kết quả của các thí nghiệm 
và nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trong một thời gian dài – khoảng 900 triệu 
năm Trái đất của các bạn. Trong thời gian đó, tất cả các dạng sống kỳ lạ đã được 
tạo ra bằng cách biến đổi kết cấu chuỗi DNA. Phần lớn các dạng động vật mà các 
bạn đã quen thuộc là sản phẩm phụ của các nghiên cứu này. 
 
Tha lỗi cho chúng tôi nhưng chúng ta phải quay lại một chút. Đây là một vấn đề vô 
cùng rộng lớn đối với phần lớn các bạn và chúng tôi không muốn bỏ sót một thứ gì. 
Sự sống tồn tại trong nhiều dạng, một số chúng các bạn sẽ không nhận thấy ngay 
cả khi nó đứng trước mặt các bạn. Có các dạng sống dựa trên carbon, các dạng 
sống dựa trên silicon, và thậm chí là các dạng sống dựa trên lithium. Đây là các 
sinh mệnh hữu tình với trí tuệ và hiểu biết sơ đẳng về sự tồn tại của họ và về tình 
yêu của Đấng tạo hóa. 
 
Tất cả các dạng sống bắt đầu từ các trạng thái đơn giản nhất. Như chúng tôi đã đề 
cập tóm tắt trong phần 1, thậm chí hydrogen cũng có một mức tư tưởng. Đấng 
Sáng Tạo, trong dạng của chúng tôi, bắt đầu thí nghiệm với những dang sống khác 
nhau. Chúng tôi thấy chúng tôi có thể bắt được tư tưởng sơ khai của một nguyên tố 
hydrogen, hoặc một nguyên tố kim loại nặng hơn, và biến đổi cấu trúc của nguyên 
tử, vì vậy có thể tạo ra các dạng sống mới và khác nhau. Tất cả các dạng sống mà 
chúng tôi đã tạo ra đều có khunh hướng trở nên có tổ chức hơn và phức tạp hơn 
theo thời gian, dần dần tăng trưởng trong sự tự biết mình. Sự tiến hóa tự nhiên của 
các dạng sống theo cái mà các bạn gọi là mô hình tiến hóa Darwin. Tất cả các thí 
nghiệm của chúng tôi và của những nhóm khác giống chúng tôi, đã được thực hiện 
bằng việc biến đổi hay ngắt quãng các giai đoạn với sự tăng trưởng mãnh liệt và 
sửa đổi dạng và cấu trúc. Các nhà koa học của các bạn không thể hiểu được tại 
sao lại có nhiều sự biến đổi và sửa chữa trong các tổ chức sống. Chúng tôi đang 
đưa ra một lời giải thích. 
 
Khi các dạng sống bắt đầu tiến hóa từ mật độ đầu tiên lên đến các giai đoạn khoáng 
vật và thực vật, rồi cuối cùng lên đến mức độ phức tạp và hiểu biết của động vật, 
khi đó nó trở nên có thể dùng để các linh hồn ở mật độ cao hơn hiện hình một cách 
trực tiếp vào nhục thân của các dạng sống này. Đây là phần rất khó hiểu cho hầu 
hết các bạn, nhưng nó diễn ra khi một mảnh nhỏ của bản thân bạn (tư tưởng của 
con thú) được hợp nhất với phần lớn hơn của bạn (tư tưởng 7D của bạn). Để hiện 
hình vào một dạng động vật, phần nhỏ bé (tư tưởng của con thú) phải hợp nhất với 
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phần lớn hơn (tư tưởng của linh hồn hiện hình).  Sự hít vào của vũ trụ kéo theo sự 
hợp nhất và đồng hóa của những mảnh hồn vào phần lớn hơn và khối kết lớn hơn 
của tư tưởng. Sự hiện hình là một cách mà quá trình này được trọn vẹn. Đỉnh cao 
của quá trình tiến hóa này là dạng người vượn. 
 
Dạng người vượn này như các bạn đã biết được thiết kế ban đầu có khả năng trải 
nghiệm bảy chiều khác nhau một cách đồng thời. Nó có khả năng ngồi, đứng, đi, 
chạy và dịch chuyển bản thân từ vị trí này sang vị trí khác. Tất cả những điều đó là 
những trải nghiệm có giá trị của thân thể vật lý và thể ete, đối với thân thể này mà 
các bạn thừa hưởng là gần như vật lý trong quang cảnh nó có thể được làm trong 
suốt và lỏng, hay nó có thể đặc như các bạn đang trải nghiệm hiện nay. Thân thể 
này đã được thiết kế đặc biệt để làm việc trong điều kiện trọng lực và trường điện 
từ của các hành tinh đang quay, và mật độ của nó có thể chuyển đổi bằng ý chí từ 
mức độ 1 đến mức độ 7 
 
Trong giai đoạn thí nghiệm 900 triệu năm, có rất nhiều dạng sống kỳ lạ và ngoại lai 
đi lại trên hành tinh của các bạn. Các bạn đã quen thuộc với một số chúng, như con 
dinosaur. Những dạng DNA này được tạo ra như những sản phẩm phụ trong các thí 
nghiệm của chúng tôi, và thí nghiệm của các nhóm khác mà đã làm việc với chúng 
tôi. Có một thời kỳ được biết trong truyền thuyết của các bạn là lục địa Pan. Nền 
văn minh này tồn tại gần thời điểm bắt đầu của chu kỳ 100 triệu năm, mà ngẫu 
nhiên chiếm khoảng một nửa của thời gian mà mặt trời của các bạn quay được một 
vòng quanh đại mặt trời trung tâm nằm giữa hệ ngân hà. 
 
Trong thời gian của lục địa Pan, hay Pangaea, như đôi lúc nó được gọi, thí nghiệm 
DNA vẫn tiếp diễn, và không có sự bảo vệ trong “phòng thí nghiệm Trái đất”. Điều 
này có nghĩa là những dạng sống khác nhau có thể giao phối và tạo ra dạng pha 
trộn kỳ lạ và dạng lai. Các bạn có lẽ đã quen thuộc với Pegasis và quái vật đầu 
người mình ngựa (Centaur) và những tạo vật nửa người nửa ngựa hay nửa ngựa 
nửa thiên thần. Có rất nhiều những tạo vật kỳ lạ lang thang trên hành tinh của các 
bạn, tất cả là sản phẩm của thí nghiệm về gen và lai tạo giữa các loài khác nhau. 
 
Nhúng vào mã gen của tất cả các dạng sống là kế hoạch tiến hóa của Đấng Tạo 
Hóa, được biết đến như là chu kỳ hít vào của Tạo hóa. Sự hít vào của Tạo Hóa đề 
ra để phù hợp với luật của vũ trụ về tăng trưởng sự thông minh và sự tự biết mình. 
Tất cả các dạng sống trong quá trình hít vào đều có một bản kế hoạch cho sự đề 
cao theo sự tiến hóa xoáy chôn ốc, và khi các dạng sống kỳ lạ của lục địa Pan bắt 
đầu hiểu biết, họ phát triển các tầm mức khác nhau của sự đánh giá và sáng suốt, 
thông qua những khả năng tinh thần và tình cảm khác nhau. Họ bắt đầu hiểu bết về 
đấng sáng tạo của họ, và họ cũng bắt đầu trở nên hiểu biết rằng họ là tinh thần 
được nhúng trong các các thân thể vật lý và ete khác nhau. Khi là các tia sáng của 
nguồn năng lượng không phân chia, họ cảm thấy một niềm khao khát mãnh liệt 
được trở lại cội nguồn đó. Họ bắt đầu nhận ra rằng một phần của nguồn đó đã phân 
chia từ sự bao la của ánh sáng và tình yêu, và tiến ra bên ngoài để trải nghiệm hiện 
thân. Đây là ngụ ý liên quan đến sự hiểu biết về những điều tốt đẹp và những điều 
xấu xa trong các lời dạy tôn giáo của họ. 
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Các dạng sống này được trao cho một vương quốc sáng tạo trong đó họ học cách 
để trở thành Đấng sáng tạo theo cách của bản thân họ. Vương quốc này được biết 
đến như là chiều thứ 4, hoặc là vương quốc của những ý nghĩ và sự hiểu biết và sự 
tưởng tượng. Trong bản kế hoạch của tất cả các dạng sống là khao khát sáng tạo 
giống như Đấng Tạo hóa, cũng như mỗi đứa trẻ được sinh ra là tiềm năng, hy vọng 
và khao khát của cha mẹ chúng. Tất cả những tia sáng thần thánh, khi nó trải 
nghiệm các hình thể và thân thể vật lý khác nhau, cũng đang khao khát trở thành 
Đấng Tạo hóa. 
 
Đấng Tạo Hóa đã ra một quyết định, rất lâu trước đây, là không đặt một giới hạn 
nào trong sự sáng tạo của những đứa con non nớt của Ngài. Luật này được gọi là 
Tự do Ý chí, và luật này chính là nguồn gốc của tất cả những đau đớn và khổ cực 
trên hành tinh của các bạn và trên vô số các hành tinh khác. Đấng Tạo Hóa trao cho 
mỗi người trong các bạn khả năng sáng tạo không giống kế hoạch hoàn hảo. Trong 
bức tranh của các bạn ở chiều thứ 4, các bạn có thể vẽ mọi thứ mà bạn mong 
muốn, từ những thứ đáng yêu nhất cho đến những thứ kỳ cục nhất. Đấng Tạo Hóa 
muốn trải nghiệm tất cả những ý tưởng có thể tưởng tượng được và ngắm chúng 
thể hiện trong bức tranh của sự tưởng tượng.  
 
And so it is that many of the Creator's flegling life forms experimented with 
their own DNA to the point of creating mishapen, malformed and convoluted 
creatures, with similar convoluted mental processes. 
  
Rất nhiều tia sáng thần thánh (linh hồn) những người đã hành trình tới các vương 
quốc chưa được thăm dò đó trở nên bị mê hoặc bởi những tạo vật của chính họ và 
họ quên mất họ là những sinh mệnh ở mật độ 7 của Đấng Tạo Hóa của ánh sáng 
và tình yêu. Khi họ trở nên càng ngày càng chìm đắm vào các mật độ thấp hơn của 
họ, họ trở nên đồng nhất với những thế giới vật lý và ete. Điều này liên quan đến 
những lời dạy trong tôn giáo của các bạn như là “trượt xuống từ thiên đàng”. Một sự 
tương đồng phổ biến ngày nay trên Trái đất của các bạn là khi bạn xem phim trong 
rạp. Khi bạn mê đắm vào nội dung bộ phim, bạn quên mất thế giới bên ngoài, cho 
đến khi bộ phim kết thúc, và khi đó bạn bị ngơ ngẩn, mụ mẫm và xáo trộn, ra ngoài 
rạp chiếu phim, dần dần mới hòa nhập lại với thực tại mà bạn đã để lại hai giờ 
trước đó. Tuy nhiên, trong trường hợp “trượt” của bạn, hai giờ đó là hơn 100 triệu 
năm. 
 
Vì vậy, người yêu dấu, ở đây chúng tôi nêu ra hai quá trình. Thứ nhất là quá trình 
tiến hóa từ một tia sáng nhỏ thần thánh mà bắt đầu như một tạo vật vô tri giác ở 
mật độ đầu tiên và dần dần tiến hóa lên các mức độ phức tạp hơn của cấu hình 
gen, cuối cùng trở về được với Đấng Tạo Hóa. Cùng lúc đó, chúng ta có quá trình 
thoái hóa, trong đó những linh hồn phân tách ra từ Đấng Tạo Hóa như những sinh 
mệnh ánh sáng ở mật độ 12 và dần dần hạ thấp rung động của họ xuống đến mật 
độ 7, khi đó họ lấy hình dạng của những sinh mệnh phát sáng. Đó là thời điểm mà 
họ phân tách hơn nữa thông qua quá trình hiện hình, đến khi họ có thể trải nghiệm 
được tất cả các tầng thứ của sự tiến hóa, từ một hạt cát cho đến nguồn gốc mà từ 
đó họ đến. 
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Trong phần tiếp theo của cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ khảo sát quá trình tiến 
hóa và thoái hóa quấn vào nhau như thế nào và những linh hồn có tự do ý chí có 
khả năng tiến nhập vào các tầng thứ hay chiều kích của sự sáng tạo và trải nghiệm 
tầng thứ đó hay các tầng thứ đó như thế nào. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục với lịch sử 
của Trái đất, khảo sát các nền văn minh mà đã xuất hiện rồi tàn lụi trên hành tinh 
của các bạn theo thời gian như thế nào, và chúng ta sẽ khám phá các chủng tộc 
ngoài hành tinh khác nhau mà đã hiện hình và xâm chiếm hành tinh của các bạn và 
ảnh hưởng đến các dạng sống đang tiến hóa trên Trái đất. 
 
Chúng tôi là các Đấng Sáng tạo. Đến đây kết thúc phần 2. 
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Lịch sử Trái đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 3 

Sal Rachele nhận được ngày 11 tháng 5 năm 2005 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Chúng ta tiếp tục cuộc thảo luận về lịch sử Trái đất. 
Chúng tôi hy vọng bạn có thể nắm được bài học ngày hôm qua. Đối với phần lớn 
các linh hồn trên Trái đất, là khá khó khăn cho một người có thể lĩnh hội, bởi vì có 
nhiều dòng năng lượng đang đồng thời xảy ra – tiến hóa, thoái hóa và không thay 
đổi (ở mọi tầng thứ). 
 
Hôm nay chúng ta sẽ thực sự tải xuống những sự kiện lịch sử theo dòng thời gian 
của các bạn. Như chúng tôi và người nhận thông điệp đã đề cập nhiều lần trước 
đây, thời gian là linh động và không “khắc vào đá” như cách nghĩ truyền thống của 
các bạn. Do đó, nhiều thứ mà chúng tôi ghi lại cho các bạn là đối tượng để thay đổi. 
Mặc dù các sự kiện trong thế giới vật lý đều có dấu ấn Akashic và tiếp tục tồn tại 
trong một dòng thời gian quá khứ của các bạn, các bạn là những tạo vật có khả 
năng thay đổi dòng thời gian của bạn cho tốt hơn thích hợp với sự tiến hóa của các 
bạn. Chúng tôi định chủ đề sẽ được nói sâu hơn vào một lúc khác. 
 
Chúng tôi không thú vị với việc đưa ra sự phủ định trong thông điệp của chúng tôi vì 
chúng tôi muốn nó đơn giản là bản thân nó, mà không có sự sửa đổi hay dàn xếp 
gì. Tuy nhiên, nó có thể rất hữu dụng để chỉ ra rằng những ý tưởng thể hiện ở đây 
sẽ lặp lại những điều đã được mang đến cho các bạn trong các truyền thuyết và 
những lời dạy tôn giáo, và một số điều sẽ có vẻ như trái ngược với những lời dạy 
hay những tài liệu mà các bạn đã quen thuộc. Chúng tôi không ở đây để cải đạo bất 
kỳ một ai theo một lối suy nghĩ đặc biệt, hay thuyết phục ai về bất cứ điều gì. Chúng 
tôi chỉ mong muốn các bạn giữ một tâm trí mở rộng đối với quan điểm của chúng tôi 
về sự sáng tạo, có lẽ thấy rõ là chúng tôi có một sự am hiểu rộng rãi hơn bất cứ một 
thực thể nào đã từng viếng thăm Trái đất của các bạn. Đó là tại sao lại có sự phủ 
nhận khiêm tốn? 
 
Đã có bốn nền văn minh chính (và rất nhiều nền văn minh phụ) trên hành tinh của 
các bạn từ khi thí nghiệm vĩ đại được mở ra tại đây. (1) Pangaea, (2) Lemuria, (3) 
Atlantis, và (4) Hiện tại. Thêm nữa, có hai sự kiện chính trong hệ mặt trời của các 
bạn mà tác động một cách đột ngột lên lịch sử của hành tinh các bạn. (A) Sự phá 
hủy của hành tinh Maldek, và (B) Sự phá hủy bề mặt của Sao Hỏa. Chúng tôi đang 
đơn giản hóa câu chuyện một cách đáng kể, bởi vì có một số lượng khổng lồ các sự 
kiện khác, một số trong chúng chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Những điều này gồm cả 
điều mà trong các tài liệu tôn giáo của các bạn gọi là “cuộc nổi loạn của Lucifer” (mà 
chúng tôi xem là cuộc sâm lăng của những người thuộc chòm sao Orion), sự pha 
loãng của của những người thuộc chòm sao Alpha Draconia (bò sát), sự ngự trị của 
những người thuộc chòm sao Siria (thời kỳ cựu kinh thánh và tiền cựu kinh thánh 
của các bạn) và sự xâm chiếm thầm lặng của những người thuộc chòm sao Zeta 
Reticuli (những người mặc áo xám). Các bạn hãy nhớ rằng đây chỉ là những sự pha 
loãng chính của các yếu tố ngoài hành tinh; đã có rất nhiều những người khác, như 
từ những khu vực của Thiên hà Andromeda, nhiều tầng thứ và chiều kích khác 
nhau của các nhóm người từ chòm sao Pleiadea, Sao Kim, những người Arcturian, 
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Antarean, và những người khác từ sao Bắc Cực, Alpha Centauri, và rất nhiều vùng 
khác. Thêm vào đó là sự trông nom quá trình phát triển của các bạn bởi Hội đồng 
Alcyone (the Great White Brotherhood), Hội đồng của ánh sáng và các nhóm của nó 
(Ashtar, Solar Cross, vv..), và các giáo chức liên hành tinh (Melchizedek, Metatron, 
Enoch, vv..), và các bạn có khá nhiều nhóm khác trong vũ trụ! 
 
Như các bạn hay nói, hãy xúc tiến với nó. Hãy cùng bắt đầu với Pangaea. Chúng tôi 
đã nói tóm tắt về nền văn minh này ngày hôm qua trong phần 2, nhưng hãy đặt nó 
vào thời gian của lịch sử. Lục địa Pan đã là đỉnh cao của sự thành công liên quan 
đến thí nghiệm và lai tạo các chuỗi DNA. Đây là thiên đường, hay là “vườn Eden” 
đã được viết trong các tài liệu tôn giáo của các bạn. Phần lớn Trái đất của các bạn 
là rừng nhiệt đới trong giai đoạn từ 200 triệu năm đến 20 triệu năm trước. Các bạn 
có thể thấy bằng chứng về điều này bằng việc khảo sát sự hình thành địa chất, đặc 
biệt ở những vùng sa mạc của các bạn. Ví dụ, vùng sa mạc barren được biết đến 
như rừng hóa thạch ở phía bắc Arizona đã từng là một vùng rừng rậm, Rất nhiều 
vùng, bao gồm điểm nóng được ưa thích, Sedona, đã từng nằm dưới nước ở thời 
gian đó. Nói một cách khác, Trái đất của các bạn đã được tắm trong nước và thực 
vật dày đặc, ở hầu hết mọi nơi. Thậm chí các vùng cực cũng rồi rào sự sống. 
 
Dạng người vượn đã được gieo giống trên hành tinh của các bạn xấp xỉ 100 triệu 
năm trước, vào giữa của thời kỳ rừng nhiệt đới này. Có những nhóm nhỏ người 
vượn bị hạn chế trong những vùng tương đối nhỏ trên hành tinh của các bạn. 
Những người vượn này là những sinh mệnh ở mật độ 7 với cánh và những khả 
năng tâm linh, vận chuyển (telepathic) phát triển cao. Họ sống trong thiên đàng. Họ 
yêu thương, hợp tác và sống cộng đồng với các dạng động vật và thực vật kỳ lạ mà 
đầy rẫy khắp nơi. Họ chiết xuất thức ăn trực tiếp từ ánh sáng mặt trời, và hút nước 
qua các lỗ chân lông. Họ không cần gì khác ngoài việc cần nhau. Điều này khá 
tương đồng với cái mà các bạn gọi là Vườn Eden trong các tài liệu tôn giáo của các 
bạn. 
 
Các dạng sống trong thời gian đó là đa dạng và rất nhiều. Khoảng 60 triệu năm 
trước, những con dinosaur đã bị quét sạnh khi sao chổi Arunhatak thực hiện chu kỳ 
10,500 năm và tiến đến gần Trái đất trong một đường bay đặc biệt. Nhiệt độ xuống 
thấp đã phá hủy một phần lớn dạng thực vật, nhưng Trái đất, trong một cố gắng tái 
sinh kỳ lạ, đã có thể hồi phục trở lại, và một thời kỳ phì nhiêu khác lại xuất hiện. Chỉ 
có vài trăm nghìn dạng người vượn trên Trái đất vào thời điểm đó và phần lớn trong 
số họ tìm giải pháp chui xuống đất, và cùng với sự giúp đỡ của các nhóm người 
Pleiadea khác nhau, đã tạo ra một thế giới ngầm với vẻ đẹp và sự phức tạp vĩ đại. 
Đây là nơi mà những truyền thuyết về một “Trái đất ngầm” xuất hiện. Chúng tôi sẽ 
nói về nó ở một thời điểm sau. 
 
Phần lớn các dạng sống của Pan là kỳ lạ và không tồn tại đến ngày nay. Có những 
truyền thuyết về một vài số chúng, gồm Pegasus và Centaur (không liên quan đến 
những người Alpha Centauria), và một số sinh vật là hậu duệ của dinosaur và 
những con bò sát đầu tiên. Truyền thuyết về những con rồng đến từ hai nguồn – 
Pangaea và cuộc xâm lăng của những người đến từ chòm sao Draco. Những con 
rồng đầu tiên là những sinh vật bò sát đã tiến hóa cùng với những con dinosaur và 
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đã được biến đổi gen do chúng tôi và những nhóm ngoài hành tinh khác. Sau đó, 
những người Draco đã đến Trái đất cùng với dạng bò sát của riêng họ và bắt đầu 
cho giao phối và tạo ra các dạng rồng lai. Nhưng chúng ta đang đạt được những 
tiến bộ nhiều hơn từ những mẫu vật của chúng tôi. 
 
Sự suy tàn của nền văn minh Pangaea là nguồn gốc của sự “trượt xuống từ thiên 
đàng” như đã được ghi chép trong các tài liệu của các bạn. Điều này xuất hiện khi 
“những đứa con của Thượng Đế” (những người Pleiadea ở mật độ 7) hiện hình vào 
dạng người vượn đang tiến hóa trên Trái đất và quên mất nguồn gốc thần thánh 
của họ. Các dạng người vượn, trước sự hiện hình của những người Pleiadea ở mật 
độ 7, đã có một tầm mức tư tưởng thô sơ đâu đó nằm giữa mật độ 2 và mật độ 3. 
Các nhà khoa học tiến hóa học của các bạn nhận thấy sự thay đổi gây ra bởi sự 
hiện hình của những người Pleiadea như một sự biến đổi không giải thích được 
đánh dấu sự khác nhau giữa loài khỉ và loài người. Những người Pleiadea đã hiện 
hình đó giao phối với những sinh vật khác nhau; do vậy xuất hiện sinh vật nửa ngựa 
nửa người và nhiều dạng sinh vật khác. Giới tiên nữ đã là một trong các kết quả 
của sự giao phối này. Những linh hồn mật độ 7 nhận một dạng hình người vượn có 
cánh. Khi họ giao phối với những sinh vật bốn chân, một trong những kết quả là 
Pegasus, hay ngựa có cánh. Khi những người vượn có linh hồn của người Pleiadea 
bị giảm xuống trong sự rung động, cánh của họ trở nên thoái hóa, cùng với sự giảm 
xuống của khả năng di chuyển (telepathic) và các khả năng khác. Họ càng ngày 
càng giống với những sinh vật đang tiến hóa trên Trái đất – nhiều thú tính hơn và ít 
khả năng hình thành những suy luận thông minh. 
 
Tất cả cứ tiếp tục cho đến xấp xỉ 10 triệu năm trước, khi sự kết thúc của một chu kỳ 
vũ trụ xuất hiện và trường điện từ của Trái đất đảo cực. Vào thời điểm đó, những 
cơn bão khổng lồ, dữ dội tàn phá khắp Trái đất, là kết quả của sự hay đổi tần số 
điện từ, một trận lụt vĩ đại đã quét sạch tất cả những sinh vật trên Trái đất. Điều này 
được đề cập tới trong các tài liệu tôn giáo của các bạn như là “trận lụt vĩ đại”. Vào 
lúc đó, phần lớn Trái đất bị nước bao phủ, với một vài vùng đất và sinh vật còn sót 
lại đây đó. 
 
Đến đây kết thúc phần 3. Chúng tôi là các Đấng Sáng tạo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Lịch sử Trái đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 4 

Sal Rachele nhận được ngày 12 tháng 5 năm 2005 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Người nhận thông 
điệp muốn đảm bảo là chúng tôi sẽ để tất cả mọi người biết là toàn bộ thông điệp sẽ 
được viết trong một cuốn sách sẽ được xuất bản trong tương lai. Thành ngữ trên 
Trái đất của cá bạn là gì nhỉ - “đừng để hơi thở phải chờ đợi”. Okay, chúng tôi đang 
đùa một chút. Hiển nhiên là việc viết một cuốn sách cần một sự tập trung nhất định 
và những điều khác. Thông tin thực sự nhận được có thể sai lệch một chút, nhưng 
đó là sự chuẩn bị, xuất bản một cuốn sách đòi hỏi phải cung cấp một năng lượng. 
 
Dù sao đi nữa, ngày hôm nay chúng ta khảo sát các cuộc chiến và  sự pha trộn 
chính của các linh hồn trên Trái đất của các bạn mà đã đánh dấu sự bắt đầu của cái 
gọi là bạo lực và xung đột. Đối với nhiều người trong các bạn, nó sẽ không phải là 
một bức tranh đẹp, nhưng tôi hy vọng phần lớn các bạn hiện nay là những linh hồn 
trưởng thành và có thể luận bàn một chút về những điều tồi tệ nằm trong tất cả 
những điều huy hoàng của sự sáng tạo. 
 
Trái đất của các bạn đã không phải là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời nhận 
được sự chú ý của người ngoài hành tinh. 10 triệu năm trước có ba hành tinh chứa 
các dạng sống – Trái đất, Sao Hỏa và Maldek. Đây là các hành tinh thứ 3, 4 và 5 
quay quanh mặt trời của các bạn lúc bấy giờ. Vâng, môi trường trên các hành tinh 
thứ 4 và thứ 5 thì lạnh hơn và ít mến khách hơn Trái đất, nhưng điều đó không 
ngăn được những người ngoài hành tinh chinh phục các hành tinh đó. Những 
người đã đến sao Hỏa và Maldek thuộc loại thích mạo hiểm, sẵn sàng chịu đựng 
mùa đông khắc nhiệt và cảnh sắc cằn cỗi rải rác trên các hành tinh đó – cho dù 
cũng có những cánh rừng và các dạng thực vật ở vùng xích đạo, và có nhiều nước 
và băng ở các vùng cực.  
 
Nhiều trong số những linh hồn đã bị chết trong trận lụt vĩ đại trên Trái đất đã đầu 
thai trên sao Hỏa và Maldek. Những nền văn minh đã phát triển trên các hành tinh 
đó là từ nhiều hệ thống sao khác nhau, và lúc này chủng tộc gốc Pleiadea bị pha 
trộn. Như bạn có thể tưởng tượng, những sinh mệnh đang sống trên các hành tinh 
đó đã hạ thấp sự rung động đến tầm mức mật độ 4. Những linh hồn được sinh ra 
trong các thế giới ở mật độ 4 không nhận được cùng một loại sự chăm sóc yêu 
thương như những linh hồn ở mật độ 7. Những hành tinh bên ngoài này do đó trở 
thành chỗ chứa cho các loại kỳ lạ của hình tư tưởng và tạo vật tư tưởng, bằng cách 
ấy đưa đến sự phong phú và khác nhau của vương quốc astral – vương quốc của 
những tạo vật tư tưởng, sự tưởng tượng và trạng thái mơ mộng. 
 
Trong suốt thời kỳ này, nhiều sinh mệnh ở khắp nơi trong dải Ngân hà đã chú ý đến 
thí nghiệm trên Trái đất và các hành tinh hàng xóm của nó. Một nhóm những linh 
hồn từ hệ thống sao Draco đã gửi phi thuyền trinh sát đến Trái đất khoảng 40 triệu 
năm trước, và một lần nữa vào khoảng 1 hay 2 triệu năm trước trận lụt vĩ đại 
(khoảng 12 triệu năm trước). Mặc dù họ không di cư với số lượng lớn, những báo 
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cáo của họ gửu về hội đồng Draco đã đặt Trái đất, sao hỏa và Maldek “vào bản đồ” 
cho sự có thể khám phá và chinh phục. 
 
Một nhóm khác, từ chòm sao Orion, cũng chú ý đến những linh hồn non nớt trên 
Trái đất và những đồng bào của họ trên Sao hỏa và Maldek. Chúng tôi những sinh 
mệnh từ mật độ 7 đến mật dộ 12 vẫn kiểm tra thí nghiệm Trái đất một cách cẩn 
thận, và these less than những nền văn minh từ chòm sao Orion và Draco đã không 
thể đặt được chỗ đứng trên Trái đất bởi vì sự quan sát cẩn thận của chúng tôi. Nó 
giống như việc tiến vào phòng thí nghiệm của chúng tôi và tuyên bố là họ tiếp quản 
thí nghiệm. Chúng tôi có một rung động bảo vệ xung quanh Trái đất và những thứ 
giống như vậy đã không xảy ra – ít nhất là không phải vào thời gian đó. Tuy nhiên, 
sự bảo vệ giống như vậy đã không được ban cho sao Hỏa và Maldek bởi vì, nói 
một cách khá thẳng thắn, đó không phải là địa hạt của chúng tôi. Những hành tinh 
này đã là “tự do cho tất cả” hơn. Và họ đã đến, trước tiên với những nhóm nhỏ, như 
là trinh sát và định cư vào giữa các cộng đồng đang tồn tại. Khi sự lai giống bắt đầu 
xuất hiện, những linh hồn từ chòm sao Orion và Draco bắt đầu tái sinh. Dạng bò sát 
của Draco nhận thấy chúng rất khó thích nghi đối với môi trường trên Sao Hỏa và 
Maldek, và tái sinh trở thành giải pháp được ưa thích hơn để sinh sống trên các 
hành tinh này. 
 
Cả hai hệ thống sao Orion và Draco đều có nhiều sinh mệnh với các loại tư tưởng 
khác nhau, và những người khai phá mà đã định cư ở sao Hỏa và Maldek thì khá là 
hung hăng và có tinh thần giống như những chiến binh. Mục đích chính của họ khi 
đến hệ mặt trời là chinh phục và khai thác các nguồn năng lượng tự nhiên. Về cơ 
bản, mọi thứ có thể cung cấp cho họ quyền lực và thanh thế. Những linh hồn này từ 
lâu đã quên mất nguồn gốc của họ, và họ đã thấy họ cần phải lấy của những người 
khác để có cảm giác đầy đủ và trọn vẹn. 
 
Không lâu sau khi chiến tranh nổ ra trên sao Hỏa và Maldek. Vì sao Hỏa ở gần Trái 
Đất, và sự trông chừng thận trọng của các thành viên chúng tôi, những người Orion 
và Draco ít có mong muốn đầu thai với số lượng lớn đến sao Hỏa. Họ thích ở nơi 
có khoảng cách xa hơn là sao Maldek. Họ bắt đầu đến với số lượng lớn và nhanh 
chóng tăng dân số của nền văn minh trên Maldek lên hàng triệu linh hồn. Họ xây 
dựng các thành phố vĩ đại bằng đá, và để phù hợp với tư tưởng của họ, những 
thành phố này có các phái đài lớn và tháp canh để bảo vệ khỏi sự tấn công của kẻ 
thù. 
 
Tại một thời điểm, những người Maldek đã khám phá ra công nghệ hạt nhân và bắt 
đầu chế tạo bom và các phương tiện chiến tranh hạt nhân. Vào lúc đó (vài triệu năm 
trước) không có những sự bảo vệ để chống lại những hạu quả rất rễ xảy ra của 
công nghệ này. Mặc dù nền văn minh trên Maldek đã bắt đầu trên 10 triệu năm 
trước, nó tiếp tục phát triển thành một loạt các phe phái thù địch nhau. Những mâu 
thuẫn này hấp dẫn sự chú ý của cả hai nhóm nhân từ và độc ác ngoài hành tinh từ 
các hệ thống sao khắp dải Ngân Hà, nhưng bởi vì nguyên tắc không can thiệp và 
bảo vệ sự tự do ý chí, rất ít hành động đã được thực hiện.   
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Khoảng 3,200,000 năm trước, các cuộc xung đột đã lan rộng và vũ khí hạt nhân đã 
được sử dụng. Nó được xem như “sự đánh trả hạt nhân được giới hạn” giữa hai 
phe thù địch. Tại thời điểm đó các chuỗi DNA của các linh hồn là sự trộn lẫn của 
những người Draco và Orion, cả hai nhóm đều chứa những gen hung hăng. Mỗi 
bên trong cuộc xung đột (mặc dù cả hai bên đều có DNA tương tự nhau) đều muốn 
vượt hơn bên kia, và các loại vũ khí tăng trưởng một cách nhanh chóng cả về số 
lượng lẫn cường độ. Cuộc chiến đầu tiên chỉ giết chết vài nghìn người vượn. Bên bị 
thiệt hại hơn đã xây dựng lại và tìm cách trả đũa, mỗi lần với sự phá hủy lớn hơn. 
Mặc dù có vẻ như được tình cờ phát hiện, một loại bom neutron đã được chế tạo 
bằng một cách kết hợp hiếm có các chất xúc tác. Các nhà khoa học chế tạo bom đã 
không nhận thấy khả năng phá hủy mở rộng của nó. Loại vũ khí này đã phát nổ tại 
một căn cứ quân sự được giấu dưới đất trên lãnh thổ của kẻ địch. Bên trong căn cứ 
này đã có hàng trăm vũ khí neutron. Quân địch, nhận thấy quả bom đang phóng 
đến, tìm cách tiếp cận căn cứ vũ khí của họ. Vài trăm vũ khí đã được phóng lên và 
phát nổ trên bầu trời, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Tuy nhiên, họ không ngăn chặn 
được loại vũ khí  kia và nó chui vào những silo của quân địch và đồng thời kích hoạt 
hơn 200 vũ khí đã được chôn dưới đất. Vụ nổ kết hợp của loại vũ khí mạnh mẽ đó 
và 200 vũ khí hạt nhân truyền thống dẫn đã đến một trận động đất xé nát hành tinh 
Maldek và cuối cùng phá vỡ nó thành hàng trăm mảnh, những mảnh đó trở thành 
vành đai các mảnh vụn nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc. 
 
Trên 10 triệu linh hồn đã chết trong vụ nổ, và những linh hồn này sau đó tái sinh 
trên sao Hỏa. Chúng tôi và những nhóm nhân từ khác đã bị kinh khiếp về những gì 
đã xảy ra và đã cầu xin với Đấng Tạo hóa cho phép một mức độ can thiệp lớn hơn 
để tránh cho điều đó xảy ra một lần nữa. Vũ nổ đã làm thay đổi quỹ đạo của sao 
Hỏa và Trái Đất và phá hoại nghiêm trọng thể ether trên sao Mộc và sao Thổ. Một 
làn sóng nhiễu loạn điện từ trường lan ra khắp hệ mặt trời và những sinh mệnh từ 
khắp nơi trong hệ Ngân Hà đều nhận thấy. Một hội đồng đã được thành lập trong 
hệ thống Alcyone, quê hương của Great White Brotherhood, và nó đã được xác 
định là sẽ không có một sự phá hủy hoàn toàn hành tinh nào được phép xảy ra ở 
bất kỳ đâu trong hệ Ngân Hà. 
 
Đến đây kết thúc phần 4. Chúng tôi là các Đấng Sáng tạo. 
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Lịch sử Trái đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 5 

Sal Rachele nhận được ngày 17 tháng 5 năm 2005 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu! Tôi tin tưởng các bạn đã nhận thấy loạt bài này của 
chúng tôi cho đến giờ có rất nhiều ý tưởng hấp dẫn. Nó có mang đến nhiều câu hỏi 
hơn là các câu trả lời không? Nếu có, thì là tốt. Hãy ghi nhớ rằng chúng tôi đang 
đụng chạm chỉ đến các sự kiện và tình hình cơ bản nhất và đưa ra phối cảnh của 
chúng tôi về trò chơi của tính hai mặt như nó đã biểu hiện hàng triệu năm về trước. 
 
Một số trong các bạn đã hỏi về những người Orion và Draco (Dracos). Chúng tôi đã 
không đi vào chi tiết về những nhóm này bởi vì nó không cần thiết. Đủ để nói rằng, 
thí nghiệm  DNA của chúng tôi phần nào đã đi lệch hướng, nói theo ngôn ngữ của 
Trái đất các bạn. Những nhân viên kỹ thuật và các nhà phát minh khác đã đến 
phòng thí nghiệm vào lúc nửa đêm và xử tệ các thiết bị của chúng tôi và ăn cắp các 
mẫu vật của chúng tôi và tiến hành các thí nghiệm trên bản thân họ khởi động 
phòng thí nghiệm riêng của họ. 
 
Các bạn có thích sự so sánh của chúng tôi không? Chúng tôi đã nghiên cứu ngôn 
ngữ và văn hóa của các bạn từ lâu và có thể biết cách sử dụng các thổ ngữ theo 
thời gian của các bạn để bày tỏ quan điểm của chúng tôi. Thí nghiệm Trái đất có thể 
hiểu tốt, bằng cách nào, nếu chúng ta tiếp tục câu chuyện dài của chúng tôi trở lại 
thời gian ngay sau sự phá hủy của hành tinh Maldek. 
 
Trên 10 triệu linh hồn đã mất đi thân thể của họ trong sự phá hủy của Maldek. Phần 
lớn những linh hồn này tái sinh trên sao Hỏa, nơi mà đã có sẵn một nền văn minh 
đang phát triển. Những linh hồn trên sao Hỏa tại thời điểm đó là một sản phẩm thí 
nghiệm của chúng tôi, cùng với những nhóm từ nhiều hệ thống sao khác, bao gồm 
cả Orion và Alpha Draco. Những nhóm này đã để lại dấu ấn của họ nhiều lần trong 
quá trình tiến hóa xoắn ốc của các bạn, nhưng không bao giờ đủ trình độ để thay 
đổi một cách thật sự bản thiết kế DNA của các bạn – ít nhất là chưa. 
 
Những linh hồn từ Maldek đầu thai theo cách thông thường thông qua quá trình 
giao phối giữa các dòng dõi Pleiadea, Orion và Draco của sao Hỏa. Nền văn minh 
trên sao Hỏa đã tăng trưởng một cách có ý nghĩa về số lượng, cho đến khi có trên 
100 triệu linh hồn. Chúng tôi không đi vào nguyên lý phân chia linh hồn vào lúc này, 
nhưng đủ để nói rằng, 10 triệu linh hồn từ Maldek đã phân mảnh ra xấp xỉ 50% của 
dân số sao Hỏa trong thời gian chỉ vài nghìn năm. Khi dân số của sao Hỏa tăng lên, 
bầu khí quyển mong manh trở nên căng thẳng. Vì khoảng cách đến mặt trời, cả sao 
Hỏa và Maldek đều có bầu khí quyển mỏng và nhậy cảm mà không thể chịu được 
áp lực của lượng dân số lớn (chưa đề cập đến vũ khí hạt nhân). 
 
Khi nền văn minh trên sao Hỏa tiếp tục phát triển, mâu thuẫn giữa các phe nhóm 
khác nhau tăng lên, đặc biệt là từ khi nhiều linh hồn từ hành tinh Maldek đã không 
học được bài học về chiến tranh và đã để lại thân thể một cách đột ngột trong sự 
kiện bi thảm kia. Mặc dù hầu hết các linh hồn đã được khuyên bảo giữa cuộc đời. 
Vẫn có một chính sách không can thiệp, trừ khi chống lại sự phá hủy của cả một 
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hành tinh, và vì vậy những cư dân của sao Hỏa đã không phát triển các loại vũ khí 
đủ để phá hủy hoàn toàn hành tinh. Sự phá hủy của hành tinh Maldek đã tác động 
đến quỹ đạo của sao Hỏa và thay đổi tần số điện từ trường một cách đáng kể. Khí 
hậu đã thay đổi và những con kênh vĩ đại được xây dựng để vận chuyển nước từ 
vùng nhiệt đới và vùng cực vào các vùng sa mạc nằm giữa. Khi khí hậu tiếp tục trở 
nên không ổn định, các cuộc chiến tranh đã nổ ra để tranh giành nguồn nước và 
cuối cùng những vũ khí truyền thống bắt đầu được sử dụng. 
Một loại bom nguyên tử bẩn được phát triển, sử dụng các kim loại nặng (Uranium, 
Plutonium, vv...) và những vũ khí này được sử dụng trong một cuộc chiến tranh. 
Nhiều linh hồn đã được cảnh báo bởi các thành viên của Brotherhood of Light (sau 
này gọi là Confederation of Planets) và được trợ giúp để xây dựng các nơi trú ẩn 
ngầm dưới lòng đất và cuối cùng là các thành phố ngầm. Tổ chức Brotherhood và 
các tổ chức liên quan đã vô hiệu hóa rất nhiều loại vũ khí để chống lại việc lặp lại 
thảm họa trên hành tinh Maldek. Tuy thế mà, các cư dân Sao Hỏa cho nổ những lỗ 
trong bầu khí quyển và xáo trộn nghiêm trọng cân bằng sinh thái của hành tinh đến 
mức làm phần lớn các dạng sống trên bề mặt bị tuyệt chủng. Những người sống sót 
sau những vụ nổ bom hạt nhân tìm đường xuống lòng đất và sống với những người 
đã ở đó từ trước. Khi đã sống dưới lòng đất, họ tiếp tục xây dựng nền văn minh của 
mình, cho đến khi đạt mức độ mới. Trong khoảng 100 triệu linh hồn sống trên bề 
mặt sao Hỏa, khoảng 10 triệu sống sót và sống dưới lòng đất. 
 
Để chống lại các cuộc tấn công tiếp theo, những thành phố ngầm của người sao 
Hỏa đã được che dấu với thế giới bên ngoài và các nhà khoa học đã cố gắng tạo ra 
một môi trường nhân tạo có khả năng chứa được 20 triệu người. Theo thời gian, 
những trận bão cát di chuyển khắp bề mặt của sao Hỏa và sói mòn tất cả các thành 
phố và công trình kiến trúc trên mặt đất. Giữ lại đến ngày nay chỉ còn vài kim tự 
tháp và tòa nhà hình vuông – đủ để nhắc nhở các nhà khoa học của các bạn là đã 
từng tồn tại sự sống tại đó – cho dù những thông tin như vậy đã bị che dấu trước 
công chúng. 
 
Với các thành phố ngầm dưới đất, họ vẫn sống và tiếp tục tồn tại đến ngày nay, 
nhưng đã tiến hóa vào mật độ 4 và trở nên vô hình với hầu hết những người muốn 
tìm kiếm. 
 
Các nhà khoa học của các bạn sẽ phát hiện một số nguồn bức xạ trên sao Hỏa mà 
không thể giải thích được chỉ bằng sự hình thành đất đá tự nhiên – đây là hậu quả 
của những vụ nổ hạt nhân, khi một số nguyên tố đã được sự dụng có chu kỳ bán 
phân rã hàng triệu năm. 
  
Điều gì đã xảy ra cho 90 triệu linh hồn mà đã không cư trú dưới lòng đất?  Bạn đã 
phỏng đoán – họ đã đến trái đất và đầu thai vào các nhóm người Pleiadean, Orion, 
Draconi và các nhóm khác mà đã tái tổ chức sau sự sụp đổ của lục địa Pan.  
 
Đây là kết thúc phần 5. Chúng tôi là các Đấng sáng tạo. 
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Lịch sử Trái đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 6 

Sal Rachele nhận được ngày 19 tháng 5 năm 2005 
 
Các bạn yêu dấu, chúng tôi là các Đấng sáng tạo, đến với các bạn trong ánh sáng 
và tình yêu vô hạn của Thượng Đế. Cuộc thảo luận hôm nay bắt đầu ở một tầm 
mức mới của thông tin mà đến với một sự từ bỏ. Những nội dung được đưa ra 
trong cuộc thảo luận này và những thứ tiếp theo được dựa trên những thông tin mà 
đã bị che dấu rất nặng nề bởi những năng lực và tác động nào đó mà đã kiểm soát 
hành tinh của các bạn trong một thời gian rất lâu. Đó là mục đích của chúng tôi để 
phát lộ những thông tin đã bị che dấu và trình bày chúng một cách rõ ràng và chính 
xác nhất có thể. Chúng tôi không biết bất kỳ một linh hồn nào trên trái đất đã phổ 
biến thông tin này trong quá khứ với độ chính xác 100%. Đó là do sự khó khăn 
trong việc chiết xuất những thông tin từ dữ liệu Akashic. 
 
Mặc dù tất cả các thông tin trong vũ trụ là tự do cho bất kỳ ai chân thành yêu cầu 
nó, chỉ có những linh hồn mà không còn trong vòng ảnh hưởng bởi hội đồng Rigel 
và hội đồng Draconi là thành công trong việc lấy những thông tin đó xuyên qua hệ 
thông sai lệch đã được đặt trong trường ether xung quanh trái đất. Trong một số 
những tài liệu của các kênh thông tin sự sai lệch ether này được xem như các rào 
cản tần số. Cho đến tận gần đây chúng tôi vẫn còn chưa được cho phép bởi 
Thượng Đế để sửa chữa sự sai lệch trường ether này. Chỉ đến khoảng năm 1950 
A.D theo thời gian của các bạn mà sự can thiệp thần thánh đã bao gồm cả việc dỡ 
bỏ trường ether sai lệch trên phạm vi hành tinh của các bạn. Trong các phần thảo 
luận sau chúng ta sẽ khảo sát các mức độ của sự che chắn đã được đặt trên hành 
tinh trái đất và lý do của các màn chắn này. Một số màn chắn là hiện tượng xuất 
hiện tự nhiên liên quan đến sự hạ rung động của những linh hồn ở mật độ 7 khi trải 
nghiệm thực tại ở mật độ 3. Những cái khác đã được đặt một cách chủ ý của các 
nhóm  nhân từ nhằm chống lại cái gọi là “những thế lực đen tối” thu được quá nhiều 
năng lực và do đó sẽ vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn đang thăng lên. 
Những màn chắn khác được đặt chủ ý bởi cái gọi là “những thế lực đen tối” nhằm 
chống lại các linh hồn đang thăng lên đat được những năng lực để loại bỏ và kết 
thúc sự dính líu đến trái đất của những người Orion, Draco và Siria. 
 
Do bởi hình như không có linh hồn nào trên trái đất mà đã thu thập được tất cả 
thông tin đầy đủ, chúng tôi khuyến cáo là kênh thông tin này có thể không có được 
tất cả các thông tin. Sal Rachele và các Đấng Sáng Tạo không đảm bảo một sự 
chính xác hoàn toàn cho tất cả các thông tin được đưa ra ở đây. Chúng tôi đề nghị 
một sự sáng suốt tối đa khi xem xét bất kỳ kênh thông tin nào và khuyến khích các 
bạn nên thận trọng với bất kỳ kênh thông tin nào mà công bố là chính xác 100%. Để 
nói rằng, chúng ta cần đặt một số nền tảng cho những điều sẽ được thảo luận. 
 
Cuộc phản loạn của  Lucifer đã được nói đến trong một số tài liệu tôn giáo của các 
bạn, bao gồm cả một cuốn sách mà sai lệch lớn gọi là “Urantia" mà là khá nhất theo 
hiểu biết của chúng tôi đã được mang đến trái đất bởi hội đồng Andromeda. Những 
thông tin chứa đựng trong cuốn sách được đưa ra bởi một số thực thể trong hội 
đồng Andromeda những người đã cố gắng truy cập trường dữ liệu Akashic trong 
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khoảng thời gian 10 triệu năm trước công nguyên cho đến thời gian của Chúa 
Jesus Christ. Một số những thông tin là chính xác và hữu dụng, nhưng các thực thể 
Andromeda đã không thể chọc thủng một số màng chắn xung quanh giai đoạn đã 
được nói chi tiết trong các cuộc thảo luận này. Do đó, nhiều thực thể này đã dựa 
vào những thông tin "second-hand" được đưa ra bởi các thành viên của Hội đồng 
Betelguese, và các thành viên của sao Sirius A và Sirius B, những người đã tham 
gia trong thí nghiệm trái đất trong thời gian đó. 
 
Nhiều tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên đã có những thông tin chính xác 
liên quan đến thời kỳ đó, nhưng đã không được phép phổ biến vì sẽ vi phạm đến tự 
do ý chí của con người và chính sách không can thiệp. Năng lượng phát ra của 
nhóm chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo (The Founders), và vài nhóm ở mật độ cao 
khác, là đủ để chọc thủng TẤT CẢ các màng chắn, bất chấp là ai hay là cái gì đã 
đặt chúng vào. Có vài sự mường tượng và mã nền DNA được kết hợp với việc truy 
cập vào các Stargates và Portals để chọc thủng các màng chắn. 
 
Các trường học cổ bí truyền tồn tại ở các thời điểm khác nhau trên hành tinh của 
các bạn đã được thành lập chủ yếu để giúp các linh hồn tiến bộ tâm linh đến điểm 
có thể truy cập vào các Stargates và Portals. Hệ thống các nghi lễ và khai tâm đã 
được đưa ra nhờ bởi những bí mật như vậy và không chỉ các dòng tu bí mật như là 
Brotherhood of Masons, The Rosy Cross (Rosicrucians), dòng tu White Rose, và 
dòng tu Purple Rose, là để thể hiện mục đích dạy các linh hồn chọc thủng các màng 
chắn. Vào lúc khởi đầu của các tổ chức này, một số lượng các linh hồn đã giữ được 
kiến thức về các Stargates và Portals và có thể chọc thủng một số các màng chắn. 
Tuy nhiên, những linh hồn này đã không tiến hóa về tinh thần đến mức độ giữ được 
sự trong sạch trong trái tim và tâm hồn, và nhiều người đã lạm dụng các thông tin 
được đưa ra. Vì sự thiếu sáng suốt, họ đã trao các mã DNA cho một số nhóm ngoài 
hành tinh tiêu cực khác nhau, giúp các nhóm này có thể truy cập vào các Stargates 
và Portals và tiến hành phá hoại thể astral và thể ether của hành tinh trái đất. 
Những thực thể này đã kết hợp các mã DNA của họ với các mã của các linh hồn 
đang tiến hóa trên trái đất, trực tiếp theo hai cách phóng phát năng lượng và hiện 
thân với số lượng lớn. Bằng cách đó làm bại hoại mục đích nguyên thủy của các 
dòng tu bí mật và không bí mật. Tất cả các trường tu bí truyền kể trên, và vài nhóm 
khác, đã bị thâm nhập bởi các nhóm ngoài hành tinh tiêu cực và dẫn đến một kết 
quả, các lãnh đạo của các tổ chức này bị điều khiển trên diện rộng bởi khao khát 
bản ngã về quyền lực và kiểm soát những người khác. 
 
Sự thèm khát dựa trên bản ngã về quyền lực và sự kiểm soát này có thể là rất ranh 
ma và tinh vi, được ngụy trang như là "one-upsmanship" và “niềm tự hào tinh thần” 
khi đạt được tầm mức này hay tầm mức kia trong tổ chức. Với mỗi mức độ đạt 
được, một cá nhân tích lũy một mức độ lớn hơn của trách nhiệm cho chức năng 
của tổ chức và quy định của các thành viên của nó. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi 
có sự tham gia của bản ngã. Có vô số các nhà lãnh đạo có thiện chí trên thế giới đã 
bị mắc vào các trường năng lượng tiêu cực này, trong khi vẫn tin tưởng rằng họ 
đang làm “công việc của Chúa”. Đây là một trong các lý do những phần nào đó của 
thông điệp này đã không được phát lộ cho đến tận thời điểm này. Chúng tôi, các 
Đấng Sáng Tạo, chắc chắn rằng hiện nay có đủ những linh hồn trong sạch trong trái 
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tim và tâm hồn để dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, không lạm dụng những thông tin này, 
do vậy chúng tôi đang trao truyền nó qua vài kênh thông tin, trong đó có kênh này. 
 
Chúng tôi không trao cấu hình mã DNA thực sự trong sự chuyển giao này, nhưng 
chúng tôi đang trao năng lượng cần thiết để chọc thủng các màng chắn. Một số linh 
hồn hòa hợp với các thông điệp này sẽ tiến hóa đủ để có thể trực tiếp chọc thủng 
các màng chắn. Những người khác sẽ cần các khóa và mã DNA thích hợp, sẽ được 
chuyển giao sau. Đó không phải là vì chúng tôi giấu diếm các thông tin cần thiết cho 
những lightworker trên hành tinh của các bạn. Tuy nhiên, ngay cả ở tầm mức hiểu 
biết và rung động của chúng tôi, chúng tôi cũng đã làm ra cái mà các bạn có thể gọi 
là “lỗi về sự phán xét” trong những thời điểm quá khứ mà một phần đã đưa đến tình 
trạng hiện nay trên trái đất. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, KHÔNG có nhóm 
ngoài hành tinh nào hoặc thực thể nhận thông tin nào mà miễn nhiễm với “lỗi về sự 
phán xét” này. Tự do ý chí là một nguyên tắc phức tạp và thách thức tại mọi tầng 
thứ của sự tiến hóa. Trong khi chúng tôi hiểu được thông suốt cơ cấu của tự do ý 
chí, chúng tôi sử dụng sự cẩn trọng và tôn trọng tối đa khi làm những quyết định mà 
ảnh hưởng đến tự do ý chí của hàng triệu linh hồn trên trái đất. 
 
Cho đến tận năm 1950 A.D, hầu như không có sự kiểm soát nào được đặt ra để 
chống lại cuộc chiến giữa các yếu tố “ánh sáng” và “bóng tối” dẫn đến kết cục thảm 
khốc. Với sự phát minh ra vũ khí hạt nhân, tất cả đã thay đổi, và Thượng Đế đã đưa 
ra mức độ can thiệp Thần thánh mà tất cả các bạn đã biết, cho phép can thiệp một 
cách trực tiếp vào các vấn đề NÀO ĐÓ của con người, khi nó đã được xác định là 
sự can thiệp như vậy sẽ chống lại sự vi phạm tự do ý chí của một số lượng lớn của 
các linh hồn trên trái đất. Ngay khi các linh hồn trên hành tinh của các bạn đạt đến 
một sự rung động bên trong ở mật độ 5 của sự hiểu biết, sinh mệnh của họ sẽ được 
bảo vệ bởi sự an bài của chúng tôi, được thực hiện trung thực theo nguyên tắc 
Thần thánh. 
 
Một trong các nhà khoa học của các bạn, Tiến sĩ Hawkins, đã phát minh ra một 
thang đo rung động khá là thô sơ, nhưng có phần hữu dụng, và chúng tôi sẽ sử 
dụng thang đo đó để thể hiện ý tưởng của chúng tôi. Những linh hồn có mức độ đo 
được bên trong là 500 hoặc hơn, hay những người có mức độ đo được bên ngoài 
là 400 hoặc hơn, sẽ tự động nhập vào một trường năng lượng bảo vệ phát ra bởi 
các thành viên của chúng tôi và những nhóm mật độ cao khác có liên quan đến việc 
thực hiện sự An bài Thần thánh. Tại thời điểm này, có xấp xỉ 16 triệu linh hồn trên 
hành tinh của các bạn đang rung động tại hoặc lớn hơn mức độ đã được chỉ ra. 
 
Hãy nhớ rằng, các bạn yêu dấu, đây KHÔNG phải là sự phân loại trên dưới hay 
thiết bị mà với nó ta cảm thấy có giá trị hơn hay ít giá trị hơn. Tất cả các tạo vật của 
Thượng Đế đều là có giá trị, Tất cả mọi người trên hành tinh đều xứng đáng với 
Tình yêu của Thượng Đế. Không có một linh hồn nào không có giá trị để xứng đáng 
được “cứu giúp”. Tuy nhiên, đây không phải là vấn để được “cứu giúp”. Đây là vấn 
đề được cho phép truy cập vào các Stargates và Portals cần thiết để trợ giúp con 
người trong việc phá bỏ các ảnh hưởng của cuộc phản loạn của Lucifer (cái mà 
chúng ta sẽ thảo luận trong chốc lát). 
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Chỉ có những linh hồn với tâm hồn và trái tim trong sạch là được phép truy cập vào 
các khóa và mã DNA và vào các Stargates và Portals chịu trách nhiệm trong việc 
giữ các màng chắn của ảo ảnh trên hành tinh của các bạn. Mọi linh hồn có khao 
khát tự do một cách chân thành có thể và sẽ được tự do. Đây là luật Thần thánh. 
Hãy đòi hỏi và sẽ được đáp ứng là đúng đắn cho ngày nay cũng như trong thời của 
Chúa Jesus. Tuy nhiên, có những sự bảo vệ nào đó được xây dựng trong các vùng 
ether và astral trên hành tinh của các bạn là cần thiết nhằm mục đích tôn trọng tự 
do ý chí của các linh hồn đang tiến hóa trên trái đất của các bạn. Chúng tôi sẽ nói 
thêm sau này, nhưng đến điểm này chúng ta sẽ trở lại với lịch sử trái đất của các 
bạn. 
 
Thời kỳ tiền Lemuri trên hành tinh của các bạn tương ứng với khoảng thời gian từ 
10 triệu năm trước công nguyên đến khoảng một triệu năm trước công nguyên. 
Trong thời gian đó trái đất của các bạn dần dần hồi phục lại sau trận lụt vĩ đại và 
các dạng sống bắt đầu sinh sôi phong phú một lần nữa. Sau sự phá hủy của hành 
tinh Maldek và bầu khí quyển của Sao Hỏa, nhiều linh hồn từ các hành tinh này đã 
tái sinh vào trái đất, dân số tăng lên nhanh chóng, Trái đất một lần nữa lại chủ yếu 
là các vùng rừng rậm nhiệt đới, với khoảng 90% bao phủ bởi nước, và chỉ có các 
vùng cực là lạnh hơn.  
 
Đồng thanh tương ứng, và khi các linh hồn từ Maldek và sao Hỏa tiếp tục đến trái 
đất, tốc độ rung động của trái đất đã hạ xuống để phù hợp với mức độ rung động 
của họ. Khi tầm mức hiểu biết của trái đất hạ xuống dưới mật độ 5, những linh hồn 
từ các hệ thống sao xung quanh có thể truy cập vào các Stargates và Portals xung 
quanh trái đất (cái mà không được điều chỉnh vào thời gian đó, trừ ra là luật hấp 
dẫn). mặc dù những người Orion và Draco đã đặt được một chân lên trái đất, họ đã 
đến bằng cách nhảy đến và hạ xuống ngay khi rung động của trái đất hạ xuống 
dưới mức mật độ 5. 
 
Đến đây kết thúc phần 6. Chúng tôi là các Đấng Sáng tạo. 
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Lịch sử Trái đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 7 

Sal Rachele nhận được ngày 20 tháng 5 năm 2005 
 
Ghi chú của người nhận thông tin: Phần này đã được sửa chữa và thay đổi vài lần 
với sự giúp đỡ của các Đấng Sáng Tạo nhằm mục đích dễ đọc hơn và phù hợp hơn 
về trình tự thời gian. Những từ như “Dracos” và “Draconians” được dùng sen kẽ 
nhau, nhưng đều nhắm đến các linh hồn có xuất xứ ban đầu từ hệ thống sao Alpha 
Draconis. 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, tiếp tục với cuộc thảo 
luận của chúng ta và đưa ra sự hiểu biết sâu sắc về cuộc nổi loạn của Lucifer. 
 
Cho đến khoảng nửa triệu năm về trước theo thời gian của các bạn, Trái đất tiếp 
tục thu hút nhiều và nhiều hơn các linh hồn từ khắp nơi trong Vũ trụ. Tầm mức rung 
động của các linh hồn này đa phần ở mật độ bốn, có nghĩa là họ là đối tượng cho 
những sai lệch đã có trong thể astral và etheric. Dòng giống di chuyền đã là sự trộn 
lẫn của nhiều chủng tộc, nhưng những người Orion dần trở nên trội hơn. Chiến 
tranh giữa các phe nhóm Rigel và Betelguese đã làm cuộc sống trở nên không thể 
chịu đựng nổi đối với nhiều người Orion, và Trái đất được xem như một nơi để bắt 
đầu một cuộc sống mới. Không giống những người Draco, những người Orion có 
thể dễ dàng hạ trực tiếp lên trái đất, thêm nữa cũng đến trái đất bằng cách tái sinh, 
và vì vậy số lượng tăng lên nhanh hơn những người Draco, những người mà thân 
thể bò sát của họ rất khó thích nghi với khí quyển và trọng lực trên trái đất. 
  
Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, đã quan sát với sự lo lắng về điều đang diễn ra, 
nhưng bởi vì chúng tôi không được phép can thiệp, chúng tôi giống như các kỹ 
thuật viên của phòng thí nghiệm đang chứng kiến các mẫu vật nhân giống ra ngoài 
sự kiểm soát và không làm gì để ngăn chặn nó. 
 
Một nhóm các Tổng Thiên thần và các sinh mệnh đã thăng lên từ mật độ 7, 8 và 9 
cũng đã coi sóc Trái đất. Vài sinh mệnh trong số này là nổi tiếng đối với người trái 
đất, gồm cả Tổng Thiên thần Michael. Một sinh mệnh đã thăng lên mà sau này 
được gọi là "Lucifer" nằm trong số những người trông coi Trái đất. Lucifer nghĩ ra 
một kế hoạch để giảm bớt những sự hỗn loạn trên Trái đất bằng cách dạy người 
Trái đất cách kiểm soát tình cảm của họ và sử dụng các năng lực trí tuệ của họ để 
không bị thao túng bởi những yếu tố tiêu cực. Lucifer nhận định một cách sai lầm về 
tình trạng suy tàn trên Trái đất là do sự buông lỏng tình cảm và sự say mê. Một 
nhóm các linh hồn dẫn đầu bởi Lucifer đã đến Trái đất và thiết lập một loạt các 
trường bí truyền được thiết kế để hướng dẫn các linh hồn kìm nén và kiểm soát 
thân thể tình cảm của họ. Kế hoạch đã đổ bể, bởi vì khi các học viên tìm cách kiềm 
chế tình cảm của họ, Linh hồn của họ trở nên càng ngày càng phân chia cho đến 
khi rung động của họ hạ thấp xuống dưới mức độ 4 vào mật độ 3. Kiềm chế bất kỳ 
phần nào của bản thân cũng dẫn đến kết quả làm mất đi năng lượng và sự hiểu 
biết. Sự giả vờ trong tình cảm của người đàn ông, sự kiềm chế những khao khát 
tính dục và tạo ra những cảm xúc sai lệch thời Victoria tất cả có nguồn gốc trong 
triết lý của Lucifer. 
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 Tổng Thiên thần Michael, chứng kiến điều đang diễn ra trên Trái đất, nhận thấy 
mình không thể chỉ đơn giản ngồi yên và theo dõi lâu hơn nữa, và lãnh đạo một 
nhóm các sinh mệnh đã thăng lên tình nguyện hạ thấp rung động của họ và đến 
Trái đất, thiết lập những trường bí truyền khác được thiết kế để nâng cao rung động 
của linh hồn trở lại với ánh sáng. Ngay khi Michael và nhóm của anh ta đến Trái 
đất, sự rung động rất nặng nề nên anh ta và nhóm những người trợ giúp Thần 
thánh của anh ta bị bắt vào trò chơi của tính hai mặt và bắt đầu nhìn nhận các yếu 
tố tiêu cực – phương đông như những lực lượng ma quỷ cần phải chiến thắng. 
Michael đóng vai trò phía ánh sáng và nhiều thành viên của Hội đồng Rigel, cũng 
như phần lớn những người Draco, đóng vai trò phía bóng tối. 
 
Trong lúc đó, Lucifer và nhóm của anh ta giữ thái độ lạnh lùng, bình thản, trở nên 
những chiến lược gia suông, theo dõi với sự thích thú cuộc chiến đang hình thành. 
Anh ta trở nên say mê với vở kịch của tính hai mặt và bắt đầu ủng hộ cả hai phe, 
thông qua việc hướng dẫn các lực lượng ánh sáng và bóng tối đáng nhau trong sự 
thích thú xem ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Thành phần thiếu đi trong tất cả sự 
việc này là Tình thương. Lucifer nhìn thấy những việc mà Michael đang làm, anh ta 
chuyển sự chú ý từ những người Orion và khởi động cuộc chiến với các lực lượng 
của Michael và một trận chiến vĩ đại đã xảy ra trong thể astral và thể ether của Trái 
đất. Điều này được biết đến như là trận chiến trên cõi thượng thiên. Những lực 
lượng của Michael đã say mê với việc trở thành những người chiến thắng trước các 
lực lượng đen tối. Các lực lượng của Lucifer thì lạnh lùng, bình thản, và thông minh 
và khởi động cuộc chiến bằng chiến lược xảo trá. Lực lượng thứ ba trong tất cả 
những điều này, những người tiêu cực Orion và Draconia, phát triển khắp nơi trong 
khi các kẻ thù chính yếu của họ giờ đây đang mải đánh nhau. 
 
Cộc chiến trên Thượng thiên kéo dài khoảng một nghìn năm, xảy ra vào khoảng 
500.000 năm trước công nguyên. Trong giai đoạn từ 1.000.000 năm đến 500.000 
năm trước công nguyên, dân số trên trái đất đã tăng lên từ khoảng 200 triệu lên đến 
xấp xỉ một tỷ người. Bởi vì cuộc chiến mở rộng ở ngoài hành tinh và không tác động 
một cách có ý nghĩa lên bề mặt Trái đất hay nền văn minh ngầm dưới đất, dân số 
không giảm nhiều trong cuộc phản loạn của Lucifer. Tất cả các cuộc chiến trên bề 
mặt hành tinh là cục bộ và sử dụng các loại vũ khí truyền thống. 
 
Sau khoảng 1000 năm đánh nhau, một hiệp ước đã được công bố và Lucifer cùng 
nhóm của anh ta đồng ý là không xúc tiến công khai cuộc chiến chống lại bất kỳ ai 
trên hệ thống Trái đất. Michael cũng nhận ra sự phù phiếm của cuộc chiến với các 
lực lượng đen tối, và sự phù phiếm của việc vượt qua sự kiềm chế các năng lượng 
tình cảm bằng bạo lực, và rút lui về vương quốc Thàn thánh để đồng hóa với các 
bài học đã thu được. 
  
Giữa khoảng 500.000 năm đến 200.000 năm trước công nguyên, cuộc sống trên 
Trái đất dần tiến hóa và một vài linh hồn đã đạt được mật độ 4 của sự hiểu biết và 
bắt đầu học cách sống hợp tác với nhau. Trong cùng thời gian này, nhiều linh hồn 
đã đến từ khắp nơi trong giải Ngân hà, và Trái đất thực sự trở thành a melting pot. 
Tuy nhiên, nhóm lớn nhất vẫn là những người Orion từ Betelguese và Rigel. Trong 
cuộc phản loạn của Lucifer, Hội đồng Betelguese đứng về phía Michael và bên “ánh 
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sáng”, trong khi Hội đồng Rigel đứng về phía “bóng tối”. Mặc dù có rất ít những sự 
thù nghịch công khai trong thời gian chuyển tiếp sau cuộc phản loạn của Lucifer, cả 
hai nhóm người Orion nói chung đều giới hạn sự nhân giống của họ trong nội bộ, 
bằng cách đó duy trì được cấu trúc DNA – các nhóm Betelguese hòa bình hơn 
trong hi các nhóm Rigel thì tiếp tục độc đoán và hung dữ. Đỉnh cao của dân số trong 
thời gian này đạt đến một tỷ rưỡi, ngay trước một chu kỳ vĩ đại vào khoảng 200.000 
năm trước công nguyên. 
 
Thời kỳ đầu tiên của Lemuria bắt đầu khoảng 200.000 năm trước công nguyên, sau 
khi một chu kỳ vĩ đại 25.920 năm đã chấm dứt. Sự chuyển biến đặc biệt này đã quét 
sạch khoảng một nửa dân số Trái đất bằng những trận động đất nghiêm trọng. Sự 
thay đổi trường điện từ đã làm một số khối đại lục bị vỡ và dịch chuyển, và một khối 
lục địa lớn trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của một nền văn minh 
tương đối tốt lành. Những linh hồn bị hấp dẫn đến mảnh đất này nói chung là những 
người hiền lành, một số xuất phát từ vùng Pleiadean và một số từ Sirius và Orion. 
Lục địa này có kích thước cỡ Australia và nằm ở gần như cùng kinh độ, nhưng dịch 
hơn về phía bắc một chút. Cái mà phần lớn các nhà sử học không nhận ra là nền 
văn minh vẫn tiếp diễn trên một lục địa khác trong thời kỳ đầu của Lemuria, cho dù 
rung động của lục địa đó không được tinh tế như ở Lemuria. Nền văn minh đầu tiên 
của Lemuria sau này được gọi là Land of Mu. Nó đạt được gần nửa tỷ linh hồn ở 
thời kỳ đỉnh cao. 
 
Sau khoảng ba chu kỳ vĩ đại, những nhiễu loạn điện từ trường như vậy gây ra thảm 
họa sau đó và tất cả các lục địa khác trừ ra Lemuria bị ngập lụt. Phần lớn các linh 
hồn bị chết trong các lục địa xung quanh đã di cư (tái sinh) vào Lemuria, và dân số 
của Lemuria bắt đầu tăng vọt. Điều này hình thành thời kỳ thứ hai của Lemuria. 
Thời kỳ này vào khoảng 122.000 năm đến khoảng 100.000 năm trước công 
nguyên. Vào thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh Lemuria lần hai, dân số lại một lần 
nữa đạt được khoảng một tỷ người. Những linh hồn này không hướng đến kỹ nghệ, 
nhưng tình cảm, thích âm nhạc và thơ ca, và sống trong các thành phố lớn dọc bờ 
biển. 
 
Khoảng 100.000 năm trước công nguyên, sao chổi Annanhutak thực hiện một 
đường bay đặc biệt gần trái đất, và đuôi của nó quét vào bầu khí quyển, gây nên 
lạnh đột ngột. Những người Lemuria vốn đã quen với khí hậu ấm áp, nhiệ đới và 
bất ngờ nhiệt độ hạ xuống 50 độ F trong ít giờ, đông cứng phần lớn trong số họ. 
Những người biết điều gì đang đến bỏ trốn ra biển. Nhiều người tiến ra biển và bị 
chết đuối. Một số cố gắng xây dựng các thành phố dưới đáy biển, nhưng phần lớn 
không thành công. Có rất nhiều truyền thuyết về biển cả xuất xứ trong thời kỳ này. 
Khối đại lục của Lemuria cuối cùng chìm xuống dưới mực nước biển, do bởi những 
trận bão từ theo sau đường bay của sao chổi. Chỉ có một nhóm sống sót và họ di 
cư đến nơi mà bây giờ là nam Mỹ và Australia, và sau đó là Hawaii và Philippine. 
 
Điều mà đã không được tiết lộ trước đây, và điều mà đã bị che dấu nặng nề trên 
Trái đất, đó là những người  Alpha Draconi đã đứng đằng sau đường bay đặc biệt 
gần Trái đất này của sao chổi. Bằng một loạt các vụ nổ hạt nhân trong không gian, 
họ nắn quỹ đạo của sao chổi một cách chủ tâm để tiến gần đến Trái đất nhằm hủy 
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diệt các nền văn minh trên Trái đất. Kế hoạch là tiêu hủy tất cả các dạng sống trên 
trái đất sau đó hạ cánh và chiếm đoạt trái đất cho riêng họ. 
 
Họ đã thành công một phần về mặt nào đó, nhưng việc hạ thân thể nguyên thủy của 
họ xuống Trái đất là cả một vấn đề khó khăn hơn là tái sinh vào hàng triệu các thân 
thể đã tồn tại sẵn. Đủ để nói rằng họ đã có thời gian khó khăn sinh tồn trong thân 
thể bò sát của họ, do bởi trọng trường không phù hợp và sự hỗn hợp các khí gas 
trong bầu khí quyển. Thân thể nguyên thủy của họ biến đổi và tăng kích cỡ khi họ 
thích nghi, mặc dù số lượng của họ giữ ở mức nhỏ. Đây là thời kỳ chính mà xuất 
hiện ra các truyền thuyết về các con rồng đi lang thang trên Trái đất.  
 
Những người Draconi, không chịu thất bại dễ dàng như vậy, mất nhiều năm nghiên 
cứu trong phòng thí nghiệm trên phi thuyền để ghép nói và biến đổi các mẫu DNA 
khác nhau cho đến khi họ thành công với một dạng lai người – Draco. Bí mật là 
tiêm DNA của bò sát vào vùng tiểu não của con người nơi nó biến đổi nhanh chóng 
toàn bộ hệ thống. Phần này của con người ngày nay vẫn được gọi là não bò sát 
(reptilian brain). Trong khi những đặc tính của vùng này liên quan đến những hành 
vi hung hăng và cạnh tranh và hội chứng “đánh hay rút lui” được thiết kế để bảo vệ 
cơ thể, nững đặc tính này, khi kết hợp với DNA của người Orion, trở nên đặc biệt 
mạnh mẽ và lấn át toàn bộ cơ thể. 
 
Ngày nay, khoảng 80% DNA của con người là nguyên bản của người Orion, hoặc 
chúng ta có thể nói, lai giữa những người Orion – Draco. Cái mà thường được cho 
rằng là bản tính tự nhiên của con người là kết quả của sự biến đổi DNA của những 
người Draconi và kết quả tái sinh của những người Orion. Như đã đề cập trong các 
tài liệu trước đây của người nhận thông tin, bản thiết kế nguyên thủy NDA mà 
chúng tôi lấy làm tự hào đã giảm xuống ít hơn 20% trong tổng số các sinh mệnh 
con người.  
 
Do bởi tỷ lệ sống sót thấp của những người Draconi sau sự phá hủy của Lemuria, 
số lượng con người với DNA bò sát thực sự giữ ở tỷ lệ thấp. Phần lớn những người 
định cư đến Trái đất sau 100.000 năm trước công nguyên và trước khi nền văn 
minh Atlantis được dựng lên bởi Hội đồng Rigel và Hội đồng Betelguese đến từ 
Chòm sao Orion. 
 
GHI CHÚ: Rất lâu sau khi các cuộc chiến tranh trên chòm sao Orion đi đến kết thúc 
(trên 100.000 năm trước), nhiều phe nhóm mà đã di cư đến Trái đất vẫn tiếp tục ôm 
giữ tâm lý chiến tranh cho đến tận ngày nay. Như bạn có thể nhìn thấy khắp nơi 
trên Trái đất, đặc điểm này biến đổi từ chủ nghĩa quân phiệt và lòng yêu nước sục 
sôi đến những cuộc chiến tranh công khai và những tập quán dã man. 
 
Đến đây kết thúc phần 7. Chúng tôi là các Đấng Sáng tạo. 
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Lịch sử Trái đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 8 

Sal Rachele nhận được ngày 20 tháng 5 năm 2005 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Đây là tiếp tục của phần 7. Chúng tôi là các Đấng Sáng 
Tạo. 
 
Chúng tôi cảm thấy là quan trọng để thêm một lời giải thích liên quan đến các màng 
chắn và các mức độ sai lệch tồn tại trong và trên Hành tinh của các bạn trong giai 
đoạn chuyển tiếp từ Lemuria sang Atlantis. Cả những người Alpha Draconi và Orion 
đều có những hạm đội phi thuyền bay quanh trái đất trong thời gian này. Những phi 
thuyền này chủ yếu ở mật độ 4. Hai nhóm có sự liên minh lỏng lẻo dựa trên việc 
trao đổi công nghệ để keeping hostilities at bay. 
 
Một trong những công nghệ mà họ đã phát triển là chùm điện từ trường cường độ 
cao có khả năng xáo trộn trường ether xung quanh Trái đất. Nhằm giữ cho kẻ thù 
của họ không đến Trái đất, họ đã tạo ra một trường lực sử dụng công nghệ này. 
Trường lực này không chỉ giữ những nhóm ngoài hành tinh at bay, mà nó còn tạo ra 
một sự sai lệch trong trường Akashic xung quanh Trái đất. Mặc dù thư viện chính 
của Akashic không có vị trí trong thời gian và không gian, vùng này trên bầu khí 
quyển của Trái đất tạo ra một cổng để thâm nhật vào Akashic. Đây là một trong các 
lý do khiến việc triết xuất các thông tin trong thời gian này là rất khó khăn. 
 
Một yếu tố quan trọng khác cần đề cập đến ở đây, và đã được viết đến trong một số 
tài liệu của các bạn, là sự cách ly mà đã rơi vào tình trạng ô nhiễm sau sự phá hủy 
của Lemuria. Bởi vì tầm mức rung động của loài người đã hạ xuống đáng kể, Trái 
đất đã không được xem là một nơi an toàn và đáng mong muốn để sống một cách 
hòa bình, yêu thương. Để chống lại việc phá hoại thể astral và ether của những nền 
văn minh trên các thế giới khác ở xung quanh Trái đất, một trường lực đã được đặt 
bởi những người Pleidean ở mật độ 7 nhằm giữ những vấn đề của Trái đất bị giới 
hạn trong phạm vi của nó. Màng chắn này đã không được gỡ bỏ cho đến tận năm 
1987 A.D., thời điểm được biết đến như là sự hội tụ điều hòa (Harmonic 
Convergence). 
 
Ngay khi sự bất ổn định của Trái đất giảm xuống sau sự phá hủy của Lemuria, 
những người Draconi hạ cánh và cố gắng sinh sôi, nhưng họ đã có một thời gian 
khó khăn trong thân thể bò sát của mình. Họ sau đó phải viện đến kế sách tái sinh 
vào những người Lemuria sống sót trên mảnh đất tương đối ổn định ở nơi mà bây 
giờ là Đại tây dương. Cùng lúc đó, những nhóm người Pleiadea nhận thấy cơ hội 
để một lần nữa di cư đến Trái đất và họ đã đến, bất chấp màng cách ly. Hội đồng 
Rigel và Betelguese từ chòm sao Orion cũng đến, và họ nhận thấy bầu khí quyển 
trên trái đất gần như lý tưởng để sinh sôi nhanh chóng. DNA của những người sống 
sót nguyên bản đã là của người Orion, kết hợp với một số những người Siria, 
Andromeda và Draconi. Khi nền văn minh mới bắt đầu phát lộ, DNA của những 
người Pleiadea, Orion và Draconi đã bắt đầu biến đổi, và những sinh mệnh mới trở 
nên khoa học hơn và thông minh hơn trong sự tiến hóa của họ. Như vậy bắt đầu 
thời kỳ thứ nhất của Atlantis. Những người này vẫn mang não bò sát, nhưng vỏ não 
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của họ cũng chứa những phần đức hạnh và trí tuệ cao hơn của những người 
Pleiadea. 
 
Một nền văn minh đã bắt đầu phát triển mà rất giống với nền văn minh đang tồn tại 
ngày nay, với tất cả các khía cạnh của thành tựu công nghệ. Trí tuệ cao cấp của 
người Pleiadea kết hợp với lòng nhiệt huyết của những người Orion và tính cạnh 
tranh của những người Draconi đã đưa đến một cấu trúc thế giới với máy móc cơ 
giới và các công trình kiến trúc vĩ đại. Michael và nhóm của anh ta, trở nên khiêm 
tốn hơn sau những lỗi lầm của quá khứ, mọt lần nữa cố gắng ảnh hưởng đến 
những linh hồn tiến hóa hơn của Atlantis. Hội đồng Rigel, đã rút lui trong sự mất ổn 
định của Trái đất, lại bị hấp dẫn bởi những gì đang diễn ra. Thêm vào là số lượng 
lớn những người của họ tái sinh vào dạng con người, họ giữ sự hiện diện trong các 
phi thuyền bay trên lục địa Atlantis. Hiển nhiên là màn cách ly đã không làm việc, và 
lại một lần nữa Trái đất trở thành một thanh nam châm thu hút tất cả các loại với 
các đặc điểm tốt đẹp và xấu xa. 
 
Thời kỳ đầu tiên của văn minh Atlantis bị gián đoạn một phần trong thời điểm kết 
thúc một chu kỳ vĩ đại vào khoảng 50.000 năm trước công nguyên. Tuy nhiên, nền 
văn minh đã được xây dựng lại và thời kỳ cuối cùng của Atlantis đã bắt đầu. Có rất 
nhiều thông tin khá chính xác về Atlantis trong một số tài liệu của các bạn, bao gồm 
tài liệu của Alice Bailey và Edgar Cayce. Chúng tôi không lặp lại những thông tin đó. 
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nói rằng sự suy tàn của thời kỳ thư hai của Atlantis xuất 
hiện và khoảng 23.200 năm trước công nguyên, và do bởi sự lạm dụng các hệ 
thống phát năng lượng tinh thể. Chúng tôi sẽ đưa ra lời giải thích tóm tắt về điều đã 
xảy ra. 
 
Khoảng 2.000 năm trước khi Atlantis kết thúc, nhưng người Atlantis đã phát triển 
những thiết bị phát xạ sử dụng các tinh thể thạch anh. Chúng có khả năng cung cấp 
tất cả năng lượng mà họ cần dùng cho hầu như tất cả các lĩnh vực của nền văn 
minh. Năng lượng này là rất mạnh mẽ đủ để hấp dẫn những thành phần bất hảo 
trong xã hội. Một số nhà khoa học Atlantis đã thỏa thuận với những nhóm người 
Orion đang bay quanh Trái đất, trao đổi công nghệ để cố gắng giành được nhiều 
quyền lực hơn. Điều này cũng tương tự như đã xảy ra ngày nay giữa những nhóm 
người nào đó trên Trái đất và những người Zeta Reticulin. 
 
Những kẻ nổi loạn dựa vào người Orion muốn nhiều và nhiều hơn sức mạnh từ các 
tinh thể phát ra năng lượng và họ bắt đầu ứng dụng chúng vào việc chế tạo các loại 
vũ khí. Họ đã không bao giờ khởi động chiến tranh được, vì một trong các máy phát 
tinh thể mạnh đã phát nổ, nhấn chìm lục địa và hầu hết cư dân của nó. Chỉ một 
nhóm nhỏ trốn thoát trên các đĩa bay và thậm chí một số lượng nhỏ hơn lên các tàu 
ra biển. Trên 90% những người cố gắng trốn thoát ra biển đã chết đuối trong các 
đợt sóng thần. Những người bay trên các đĩa bay đã tái định cư ở nơi mà bây giờ là 
Trung và Nam Mỹ, cũng như ở Ai cập. 
 
Người nhận thông tin này đã khám phá ra rằng gần như tất cả những người mà anh 
ấy đã làm việc với họ trong các đời sống quá khứ và trong các khóa chữa trị đã 
đóng góp một phần quan trọng trong sự sụp đổ của Atlantis. Chúng tôi, những Đấng 
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Sáng Tạo, phần lớn giữ phương thức quan sát như mọi khi trong thời gian đó. 
Quan điểm của chúng tôi về nguyên nhân thực sự cho sự phá hủy của Atlantis là sự 
mất cân bằng giữa cái đầu và trái tim. Những người lai được định hướng khoa học 
của thời kỳ Atlantis đã một lần nữa kiềm chế tình cảm của họ theo cái cách tương 
tự như những người theo Lucifer, và bằng cách làm như vậy, phần lớn những 
người Atlantis mất đi khả năng phân biệt giữa năng lượng mà thúc đẩy sự phát triển 
tinh thần với năng lượng mà chỉ củng cố quyền lực trong các thể vật lý, thể astral và 
thể ether. 
 
Giá mà những cư dân của Atlantis cân bằng được giữa thân thể tình cảm và thân 
thể trí tuệ của họ, thì họ đã nhận thấy cái điều đang diễn ra và có thể từng bước 
ngăn chặn nó. Chúng tôi nhìn thấy một viễn cảnh tương tự đang xảy ra trong thế 
giới hiện đại ngày nay của các bạn. Chúng tôi nói rằng các bạn đang ở rất gần với 
cái mà đã xảy ra ở thời điểm phá hủy của Atlantis . Tuy nhiên, có hai sự khác nhau 
quan trọng. Sự An bài Thần thánh đang cho phép một số lượng lớn các linh hồn 
thức tỉnh ở trạng thái tư tưởng cao ngày nay, và có rất nhiều nhóm ngoài hành tinh 
nhân từ đang theo dõi sát sao các vấn đề trên hành tinh của các bạn và sẽ hành 
động ngay lập tức để chống lại một cuộc chiến tranh hạt nhân trên diện rộng. Thêm 
nữa, những nhóm này có công nghệ rất tiên tiến mà có thể phát hiện những loại vũ 
khí ngoại lai và không thông thường trước khi chúng được thử nghiệm. 
  
Chúng tôi đã chưa nhắc đến một phần rất quan trọng trong lịch sử của các bạn, đó 
là các thờ kỳ Ai cập, Kinh thánh và Hy lạp. Có một diễn viên khác trong vở kịch mà 
ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nền văn hóa sau thời kỳ Atlantis, đó là những người 
Siria. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ khảo sát vai trò của những người Siria 
trong Do thái giáo, Thiên Chúa Giáo và truyền thuyết Hy lạp. Thêm nữa, chúng tôi 
sẽ đưa ra quan điểm về điều gì đã thưc sự xảy ra trong thời của Chúa Jesus – Anh 
ấy là ai, điều gì Anh đã thực sự làm, và đâu là những sai lệch trong lịch sử chính 
thức của các bạn. 
 
Sau đó, chúng tôi cũng sẽ tóm tắt về các nền văn hóa Aztec, Toltec và Maya. 
Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. 
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Các Đấng Sáng Tạo và Lịch sử Trái Đất – phần 9 

Nhận được bởi Sal Rachele Ngày 26 tháng 5, 2005 

Xin chào, các bạn yêu dấu! Chúng tôi đã sẵn sàng trở lại đề cập nhiều hơn về lịch 
sử của các bạn. Có hai thời kỳ đã giữ được sự say mê với nhiều người các bạn 
trong một thời gian dài, và đó chính là thời Ai Cập cổ đại và thời của Jesus Christ. 

Chúng tôi sẽ dành một ít thời gian để nói về hai thiên tiểu thuyết trên ngay bây giờ, 
mà không quên Nam Mỹ cũng như câu chuyện Thổ dân Bắc Mỹ, sẽ được đưa ra 
vào một thời điểm sau. 

Trận chiến giữa cái gọi là ánh sáng và bóng tối vẫn tiếp tục sau sự phá hủy của 
Atlantis. Thế giới của các bạn dường như chuyển động qua lại giữa các thời kỳ của 
sự giác ngộ ngắn ngủi, tiếp theo là các lần suy đồi và tương đối tối tăm. Ai Cập là 
một trường hợp như vậy. 

Một nhóm những người Pleiadean mật độ 7, quyết tâm khôi phục lại bản thiết kế 
linh hồn (blueprint) của nhân loại, từ lâu đã mất vào tay những người Orion, Draco, 
Sirian, Andromeda và các nhóm phản loạn khác, đã tận dụng lợi thế còn số ít người 
Atlantis sống sót đã tương đối trong sạch trong trái tim và tâm trí. Những người này 
đã đổ bộ dọc theo sông Nile là những người đầu tiên được viếng thăm bởi bộ phận 
tiếp đón của những người Pleiadean. Đội ngũ này đã được lãnh đạo bởi một người 
thầy về sau được gọi là "Thoth", trái ngược với các bản viết cổ xưa, người này 
không có đầu của một con chim hay bò sát. Sinh vật được miêu tả như vậy là một 
người lai Draco-Andromedan đã đến rất lâu sau đó và phá hỏng các lời dạy của 
Thoth. 

Thoth là một sinh mệnh rực rỡ của ánh sáng xanh-trắng, một người vượn với màu 
sắc và năng lượng tương tự với của chúng tôi trong các vương quốc cao hơn. Anh 
ấy đã có thể hạ mức rung động của mình xuống từng bước để có thể kết nối trực 
tiếp với các hậu duệ của người Atlantis và dạy họ những cách của sự thật, sự hợp 
tác, sự điều hòa và toán học cao hơn. 

Như nhiều tác phẩm sẽ xác nhận, Thoth chính là kiến trúc sư đằng sau Kim tự tháp 
Vĩ đại (Great Pyramid). Thiết bị này đã phục vụ cho nhiều mục đích, nhưng chức 
năng chính của nó là một buồng thăng lên và là cái điều khiển của hệ thống lưới 
của Trái đất. Như “những nhà Ai Cập học" của bạn đã chỉ ra một cách chính xác, nó 
đã thẳng hàng với Mintaka, ngôi sao trung tâm trong vành đai Orion. Mintaka đã trở 
thành điểm trung tâm trong chính phủ giác ngộ của Orion sau khi giải quyết xong 
các cuộc chiến tranh Rigel-Betelguese vào khoảng 100.000 năm trước. Mintaka 
cũng đã có ý nghĩa địa lý và địa chất ở chỗ nó chỉ ra một điểm trục trung tâm của sự 
tiến động của Trái đất của các Chu kỳ Vĩ đại, xuất hiện mỗi 25.920 năm (một cách 
xấp xỉ). Hệ thống lưới của Trái Đất đã có tương quan với điểm tại Giza là trung tâm 
của lưới, từ đó các đường ley và các xoáy thoát ra ở các góc hình học thần thánh 
khác nhau. Những người sao hỏa, trong thời hoàng kim của họ, đã có một hệ thống 
lưới tương tự được xây dựng tại cùng vĩ độ và kinh độ trên hành tinh của họ, cũng 
được thiết kế bởi những người Pleiadean mật độ bảy, nhưng than ôi, nó không bao 
giờ đạt được khả năng của nó như là một Cổng thăng lên, do sự can thiệp từ các 
nhóm Orion và Draco. 
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Một mục đích chiến lược khác của Kim tự tháp Vĩ đại là phục vụ như là một cổng 
đến cho các nhóm người Pleiadean nhờ đó sự tinh khiết và tầm nhìn của bản thiết 
kế linh hồn ban đầu sẽ có cơ hội chiến đấu để tái thiết lập lại trên Trái Đất. 

Thoth và nhóm của anh ấy đã có một mức độ thành công khá lớn khi làm việc với 
những người Atlantis để xây dựng các đền thờ cho sự khởi đầu và tiến hóa linh hồn 
dọc theo bờ sông Nile. Trong số vài nghìn người Atlanteans lấy khu vực này làm 
quê hương của họ, một tỷ lệ đáng kể đã tham gia vào các hoạt động thăng lên và 
khai tâm trong kim tự tháp vĩ đại. Những người Pleiadean mật độ bảy đã xây dựng 
thiết bị này trong ít ngày, bằng cách sử dụng công nghệ không trọng lượng và công 
nghệ laser. Một loạt các hành lang được thiết kế để chứa những người cần kéo dài 
thời gian ở bên trong thiết bị nhằm đẩy nhanh các khuôn mẫu thăng lên của họ để 
chuẩn bị cho việc di chuyển vào thân thể ánh sáng mật độ 5. 

Các khoang ngầm dưới cao nguyên Giza đã là nơi ở của những người đã trốn dưới 
đất trong các thảm họa trước. Những người Pleiadean, phối hợp với các nhóm dưới 
đất, thành lập Hall of Records (thư viện huyền thoại nằm dưới con nhân sư Sphinx 
thuộc tổ hợp kim tự tháp vĩ đại Giza) vài ngàn feet sâu dưới Kim tự tháp Vĩ đại. 
Nhân sư sau đó đã được dựng lên bởi một nhóm người Ai Cập khác để đánh dấu 
lối vào cổng. Kim tự tháp đã được hoàn thành vào khoảng 10.500 trước công 
nguyên. Chỉ trong 20 năm gần đây các nhà khoa học trên thế giới của các bạn mới 
xác định đúng niên đại Kim tự tháp Vĩ đại. Cho đến gần đây nó đã được giả định 
thiết bị này đã được liên kết với các kim tự tháp khác đã được xây dựng (sử dụng 
lao động của người dân Ai Cập) để phục vụ như là lăng mộ cho các Pharoah. Kênh 
này đi vào chi tiết (trong cuốn sách của anh ấy) về những nỗ lực khập khiễng của 
những người Ai Cập sau đó để tái tạo lại các phòng thăng lên sau khi Ai Cập rơi 
vào tay những người Sirian. Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về điều này sau. 

Bản kê những người lão luyện từ các trường bí truyền ban đầu của Thoth có thể tìm 
thấy một cách rời rạc trong nhiều bảng đá và các bản viết khác nhau, bao gồm các 
bảng đá Emerald. Về cơ bản, chúng cung cấp tư liệu các khởi đầu để chuẩn bị cho 
các linh hồn mật độ 4 thăng lên mật độ 5. 

Ai Cập cổ đại phát triển mạnh cho đến khoảng 7.500 trước Công nguyên, tại thời 
điểm đó những người Sirians mật độ 7 từ hệ thống sao Sirius B đã đến hiện trường 
và bắt đầu lần ra manh mối công việc của Thoth và nhóm của anh ấy. Các truyền 
thuyết và thần thoại của người Thiên Chúa giáo, Do Thái và Hy Lạp tất cả là về 
những người Sirian. 

Mặc dù các nhóm ngoài hành tinh này có công nghệ tiên tiến và năng lực tâm linh, 
họ đã không giải quyết thỏa đáng các vấn đề bản ngã của họ và kết quả là, đã trở 
nên say mê với sự tôn thờ và ca tụng bởi các bộ hạ của họ. Nói một cách khác, 
trích dẫn một thành ngữ phổ biến là họ đã trên một “hành trình đạo sư”. Lúc đầu nó 
rất tinh tế. Họ đã biểu diễn các quyền năng phi thường của họ cho những người 
không có sự hiểu biết tâm linh để nhìn xuyên qua màn kịch. Khi họ trộn lẫn và lai 
giống, DNA của các hậu duệ ngày càng bị ô nhiễm với nhãn hiệu của sự cứu thế 
đầy bản ngã. Các trường bí truyền bắt đầu chuyển giao vào các tôn ti trên dưới và 
sự sùng bái các vị thần Sirian. 
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Thiên Chúa của Cựu Ước, Jehovah, là một người Sirian mật độ 7. Những ai trong 
các bạn quen thuộc với các lời dạy của Jehovah, nhưng không muốn chấp nhận 
tiền đề rằng Jehovah là một người Sirian ích kỷ, nên kiểm tra các kết quả của sự 
hiện diện của Jehovah trên Trái đất. Như đã nêu nhiều lần bởi kênh này, kinh Cựu 
Ước là một trong những cuốn sách đẫm máu và bạo lực nhất từng được viết. Có 
phải một sinh mệnh đã tiến hóa cao, giác ngộ đã đưa một chủng tộc ra chống lại 
một chủng tộc khác? Có phải anh ta đã ra lệnh phục tùng mù quáng các nguyên tắc 
của mình? Có phải anh ta đã đề cao một số người lên trên những người khác? 
Trong vũ trụ của Thượng Đế, không có những người “tinh hoa” hay “được lựa 
chọn”. Tất cả mọi người đều được lựa chọn và đều được tạo ra trong tình yêu trong 
sạch và vô tội. Tất cả mọi người đều có giá trị như nhau trong con mắt của Thượng 
Đế, và giá trị đó là vô hạn. Các học giả kinh thánh, giáo sĩ Do Thái giáo và Thiên 
chúa giáo trên thế giới của các bạn cần phải đi trở lại các vấn đề cơ bản, kiểm tra 
các KẾT QUẢ của các lời dạy cổ đại. Chúng đã thúc đẩy hòa bình và sự tiến hóa 
của nhận thức, hay là chúng đã thúc đẩy sự phân chia và xung đột? Chúng tôi, các 
Đấng Sáng Tạo, hiếm khi rao giảng, nhưng điểm này là quá quan trọng để có thể bỏ 
qua. Bây giờ trở lại với vấn đề. Chúng tôi đưa các bạn trở lại Ai Cập trong thời gian 
nó rơi vào sự thờ phụng và sự hiến tế. 

Cùng thời điểm cuộc xâm lược Sirian (sau 7.500 TCN), Những người Orion và 
những người Draco bắt đầu đến hiện trường, và một mức độ lai giống xảy ra, kết 
quả là các dạng nửa bò sát, nửa chim, nửa người như được miêu tả sau đó trong 
các bản vẽ Ai Cập. Những người “chim” là  người lai chủng tộc Draco-Andromedan, 
là kết quả của một “kỹ thuật sáng tạo DNA”, và họ đã cố gắng hạ các dạng nguyên 
thủy của họ trên Trái Đất, với sự thành công một phần. Họ, giống như những người 
Sirian, đã sử dụng công nghệ cao cấp của họ và các năng lực tâm linh để nô dịch 
những cư dân dễ bảo của Ai Cập. Các bạn có thể tìm thấy bản vẽ các vị thần Sirian 
và Draco-Andromedan trên các bức tường của các hang động trên khắp Ai Cập. 

Sự trong sạch trong trái tim và tâm trí, nhìn thấy những thử nghiệm một lần nữa thất 
bại, rút lui một cách buồn bã trở lại các thế giới bên trong, và một thời kỳ tương đối 
tối tăm đã phủ bóng lên Ai Cập. Các nghi lễ hiến tế, các xác ướp, và các trường bí 
truyền của Pharoah là tất cả các biểu hiện đồi bại của những người Sirian, Orion, 
Draco và Andromedan đối với những lời dạy ban đầu của những người Pleiadean. 
Nếu những lời dạy của Thoth được đồng nhất một cách đầy đủ bởi những học viên 
của anh ấy, chúng sẽ không bao giờ bị hư hỏng. Bài học ở đây vẫn có giá trị cho 
ngày nay. Trừ khi các bạn đã đồng nhất một cách đầy đủ bản ngã của các bạn và 
tư tưởng cao hơn, các bạn có thể bị dẫn lạc lối bởi các vị thầy dường như có thiện 
chí, những người bản thân họ đã không đồng nhất các bản ngã của họ với tinh 
thần. 
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Các Đấng Sáng Tạo và Lịch sử Trái Đất – phần 10 

Nhận được bởi Sal Rachele Ngày 27 tháng 5, 2005 

Xin Chào một lần nữa. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Hãy cho chúng tôi tóm tắt 
lại và nói một vài lời về câu chuyện này. Như nhiều bạn đã biết, chúng tôi đã để ra 
ngoài và bỏ qua một số giai đoạn chính và các sự kiện chính. Điều này để đảm bảo 
tính ngắn gọn. Nếu kênh này có mong muốn, chúng tôi sẽ đề cấp đến những phần 
còn thiếu trong cuốn sách sắp tới. Chúng tôi có đủ thông tin để viết trong một vài 
cuốn sách, và chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là tài liệu này được phổ biến khi 
các bạn tiếp cận với chu kỳ vĩ đại kế tiếp. Chúng tôi sẽ có một bài luận đặc biệt về 
các tác động của các chu kỳ vũ trụ trong tương lai gần. 

Chúng tôi đã không đả động đến ý nghĩa của những lời dạy Hebrew cổ đại, Cây Đời 
(Kaballah), hoặc các khía cạnh khác của những lời dạy cao hơn được mang đến từ 
thời Atlantis bởi các thành viên giác ngộ khác nhau của những người Pleiadean, 
Andromedan, Sirian, Orion, Arcturian, và các nhóm khác. Chúng tôi cũng đã đề cập 
rất ít về Hội đồng Ngân Hà, Great White Brotherhood, các thứ bậc tổng thiên thần, 
và các thứ bậc vũ trụ, bao gồm cả thứ bậc của Melchizedek. Kênh này có một kết 
nối sao Kim mạnh mẽ, một nhóm ngoài hành tinh khác xứng đáng đề cập đến trong 
các bài viết tương lai . 

Một thành viên mật độ tám của Hội đồng, trong thực tế là thành viên lãnh đạo trong 
vùng này của dải Ngân hà, có một câu chuyện đặc biệt mà chúng tôi vui vẻ thuật lại 
dưới đây. 

Vào lúc này, chúng tôi mong muốn thắp sáng tâm trí của các bạn liên quan đến câu 
chuyện thực sự về Jesus Christ. Điều quan trọng cần lưu ý rằng câu chuyện có tính 
chất biểu tượng của một sinh mệnh đã hy sinh để chữa lành những tội lỗi của quần 
chúng đã không có nguồn gốc với các sự kiện 2.000 năm trước, nhưng là một chủ 
đề đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong lịch sử, rất lâu trước khi người đàn ông các 
bạn biết đến là Jesus đã bị mang lên cây thánh giá. Nếu các bạn đào sâu vào lịch 
sử của những nền văn hóa khác, các bạn sẽ tìm thấy những biểu tượng khác mà 
câu chuyện rất giống với câu chuyện của Jesus. Ý tưởng rằng một vị cứu tinh đã 
chết cho tội lỗi của các bạn, và trình diễn vở kịch trong một hình thức tương tự như 
Jesus, là một nỗ lực của các "lãnh chúa bóng tối" để làm cho nhân loại đổ trách 
nhiệm của mình ra bên ngoài nhằm giữ cho các vấn đề của họ khỏi phải được giải 
quyết. 

Đi thẳng vào vấn đề. Không ai có thể chết cho tội lỗi của các bạn, các bạn yêu dấu. 
Vì có hai lý do. (1) Các bạn có tự do ý chí và chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ 
các bạn làm, và (2) Không có điều gì là một lỗi không thể tha thứ hoặc một lỗi làm 
cho bạn trở nên khiếm khuyết. Các bạn vẫn hoàn hảo như ngày Thượng Đế tạo 
nên bạn, và các bạn sẽ luôn luôn hoàn hảo và vô tội và thánh thiện. Chúa Sananda, 
trong cuốn sách của anh ấy, “A Course In Miracles “ đã chỉ rất rõ điều này. 

Có một số khía cạnh thực trong câu chuyện đã được nói đến trong kinh Tân Ước, 
nhưng trong đó có nhiều sai lệch. Cho phép chúng tôi thảo luận chi tiết . 

Linh hồn được xem là Jesus đã là một mảnh trực tiếp của nòi giống Sananda. Nói 
cách khác, Sananda là linh hồn tối cao của Jesus. Sananda, đã quan sát thấy nhân 



 45 

loại một lần nữa lại lúng túng trong đau khổ và ngu dốt, và có một mong muốn can 
thiệp vào các vấn đề của con người trong một cách mà tôn trọng tự do ý chí, đã đầu 
thai trong khoảng năm 39 TCN, là con trai của Joseph và Mary. Điều này nói chung 
rất giống với câu chuyện Kinh Thánh. Ngày sinh của Jesus vào khoảng khoảng 31 
tháng ba. 

Chúa Sananda, một sinh mệnh thần thánh mật độ 8, đã hiện thân trong vai Jeshua, 
hoặc Joshua, tùy thuộc vào bản dịch của ai mà các bạn sử dụng. Ở mật độ 8, anh 
ấy giữ lại nhiều khả năng tâm linh của mình, mặc dù anh ấy đã sinh ra trong môi 
trường rất đậm đặc. Ngay từ khi là một đứa trẻ, anh ấy đã có khả năng tâm linh và 
thấy trước nhiều sự kiện đã xảy ra sau đó. Mary và Joseph đã có một số xung đột 
với nhà cầm quyền ở mức độ nào đó, và họ đã KHÔNG kết hôn khi Mary mang thai. 
Câu chuyện “sinh nở đồng trinh” đã được dựng lên. Một số nhóm ngoài hành tinh 
có khả năng làm thụ thai phụ nữ mà không qua tình dục thông thường, nhưng trong 
trường hợp này Jeshua đã đến theo các cách thông thường. 

Để tránh các hậu quả về chính trị và xã hội trong việc sinh con ngoài giá thú, và để 
loại bỏ sự áp bức của chính quyền lên chính họ, Mary và Joseph đã di cư về phía 
Galilee, và cuối cùng gần biển Chết, nơi họ đã tị nạn một thời gian với những người 
Essenes. Mary và Joseph để Jeshua cho họ chăm sóc và quay lại vùng Galilee. 
Jeshua sau đó gia nhập vào giáo phái Essene. Anh ấy đã dành ba năm xây dựng 
các đền thờ và nhà ở cho những người Essene, trong khi đó nghe các lời dạy 
thiêng liêng của họ và học theo pháp môn của những người Essene. Dọc theo bờ 
biển Chết, Jeshua học được cách tôn trọng mẹ Trái đất và đã giúp một tay trong 
việc mang lại nhiều mưa, lúc mưa khan hiếm trong khu vực đó. Những người 
Essene đã là những người ăn chay nghiêm ngặt và giảng dạy sự tôn trọng tất cả 
các dạng sống. Họ bị chính quyền các vùng đất xem như những người kỳ dị và 
chống đối xã hội, nhưng ai cũng mặc kệ họ, vì họ được xem như không gây ra một 
mối đe dọa nào, và luôn luôn trả đầy đủ tiền thuế của họ, mặc dù họ không tin vào 
những vấn đề như vậy. 

Khi Jeshua lên khoảng 16, anh ấy và một nhóm bạn Essene đi về phía Đông đến 
Ấn Độ, nơi anh ấy đã gặp một số đạo sư Ấn Độ và các vị thánh. Anh ấy đã học ở đó 
trong khoảng hai năm với một đạo sư, người đã dạy anh rất nhiều về những bí ẩn 
của cuộc sống. Khi anh ấy trở lại và trong chuyến thăm nguy hiểm để gặp cha mẹ ở 
Galilee, anh ấy đã gặp và đem lòng yêu Mary Magdalene, là một vũ công và người 
làm trò tiêu khiển, và chỉ đôi khi bán dâm những lúc gặp vận đen. M. Mary và 
Jeshua yêu nhau rất sâu đậm và có một đứa con. Bởi vì họ chưa kết hôn, nên họ 
cũng đã trở thành những người ngoài vòng pháp luật của xã hội. Một số bạn 
Essene của Jeshua cho phép Mary M ở lại các ngôi đền với Jeshua, chống lại các 
quy tắc của các bậc trưởng lão. Jeshua, Mary M và con trai trẻ tuổi của họ đi tới Ấn 
Độ lần thứ hai trong một thời gian, nơi đứa bé được ban phúc bởi các bậc đạo sư. 
Tin tức đã lộ ra rằng Mary M đã có một đứa con ngoài giá thú, mặc dù không ai có 
vẻ biết người cha (ngoài những người Essenes). Lo sợ cho con cuộc sống của con, 
Mary M và Jeshua để con cho một vị thánh Ấn Độ tạm thời chăm sóc và quay trở lại 
Galilee. Một vài năm sau đó trước khi họ có thể trở lại Ấn Độ, và mặc dầu họ nhớ 
con trai của họ ghê gớm họ biết rằng nó đã được bình an. 
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Mary M và Jeshua thực hiện một chuyến thăm con trai họ một vài năm sau đó, 
nhưng đứa trẻ vẫn do các vị thánh Ấn Độ chăm sóc khi họ quay về. Không khí 
chính trị không ổn định quá nguy hiểm cho việc đưa đứa trẻ cùng trở lại với họ ở 
Galilee. Mặc dù chỉ dành thời gian ngắn với con trai của họ, ảnh hưởng của họ đã 
giúp nó rất nhiều khi lớn lên ở Ấn Độ. Con trai của họ đã trở thành một nhà hiền triết 
khôn ngoan và những lời dạy của anh ấy đã thêm đáng kể vào xu thế của Ấn Độ. 

Jeshua đã nhận nhiều linh ảnh từ tinh thần và gia đình hồn của mình và được lệnh 
dạy các nguyên tắc tâm linh cao hơn cho bất cứ ai lắng nghe một cách chân thành. 
Anh ấy bắt đầu rao giảng một cách nghiêm túc vào lúc cuối tuổi hai mươi và đã tập 
hợp một nhóm khá đông những người đi theo. Tại một thời điểm anh ấy đã có 
khoảng năm mươi đệ tử. Anh ấy và Mary M giữ mối quan hệ của họ và đứa trẻ một 
cách hoàn toàn bí mật, thậm chí không thảo luận điều này với các đệ tử thân tín 
nhất. Với sự sáng suốt cao, Jeshua biết rằng chính quyền cuối cùng sẽ giết mình, 
nhưng anh ấy đã được dạy bởi Chúa Tự thân của chính anh ấy để ở lại với con 
đường của mình và dạy cho càng nhiều người càng tốt về các con đường của tinh 
thần. 

Các lời dạy của Jeshua của đã bị méo mó rất nhiều trong Kinh Thánh, nhưng một 
vài sự thật đã được thể hiện trong đó. Anh ấy dạy rằng tất cả chúng ta được tạo ra 
trong trí tưởng tưởng và giống hệt với Thượng Đế của chúng ta, và rằng chúng ta 
tất cả đều có những khả năng mà anh ấy đã chứng minh. Anh ấy dạy chúng ta yêu 
thương nhau và tha thứ cho kẻ thù của chúng ta. Anh ấy đã KHÔNG dạy rằng con 
đường để đến với Thiên Chúa chỉ duy nhất thông qua anh ấy. Một số của trong các 
môn đệ của anh ấy đã học được cách sử dụng những món quà tinh thần của họ về 
sự chữa bệnh và trí sáng suốt, và có những câu chuyện phong phú trong Kinh 
Thánh về John thể hiện các khả năng chữa bệnh tương tự. Câu chuyện về sự tham 
gia của Jeshua trong giới tư tế Melchizedek cũng có trong Kinh Thánh, trong sách 
Hebrews  Chương 7. Ngay khi Jeshua đạt một tầm mức nào đó của sự hiểu biết, 
gia đình vũ trụ của anh ấy trong các vương quốc thiên thể bắt đầu giao tiếp với anh 
ấy và nhắc nhở anh ấy về vị trí của anh ấy trong giới chức tư tế Melchizedek. 

Khi Jeshua đã bị mang đến thập tự giá, anh ấy ngay lập tức rời cơ thể của mình 
một cách có ý thức, thay vì đau khổ trong ba ngày như lời dạy sai lầm. Trong suốt 
cuộc đời anh ấy liên tục "tha thứ cho họ vì họ không biết những gì họ đã làm". Sau 
khi rời khỏi cơ thể của mình, anh ấy tự phóng chiếu hình ảnh giao thoa lade ba 
chiều trở lại hình dạng con người để xuất hiện với các môn đệ và Mary M trong 
nhiều lần. Cơ thể được để lại ngôi mộ vì những kẻ cắp đã lấy trộm nó. Anh ấy đã 
không cần phải phục hồi lại nó, khi anh ấy đã có khả năng vật chất hóa một cơ thể 
mới ngay khi anh ấy trở về mật độ 8. 

 
Chúa Sananda đã phân mảnh linh hồn của mình thêm nhiều lần trong suốt lịch sử. 
Ở thời điểm hiện tại, có tám phân mảnh của Sananda trên Trái Đất. Một số của 
những linh hồn này tin rằng họ là Jesus, và ở một mức độ nhất định điều đó là 
chính xác. Tất cả những linh hồn vĩ đại có khả năng tự phân mảnh nhiều lần để làm 
công việc phụng sự trên các hành tinh mật độ thấp hơn. Thường các linh hồn tối 
cao phân thành 12 mảnh linh hồn tại một thời điểm, nhưng điều này có thể thay đổi. 
Nhiều phân mảnh vẫn ở lại trong các mật độ cao hơn để hướng dẫn các phân mảnh 
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trong các thế giới thấp hơn. Thuật ngữ "phân mảnh" không có nghĩa là không đầy 
đủ hoặc một phần. Mỗi phân mảnh là một sinh mệnh đầy đủ và có chủ quyền. kênh 
này sử dụng sự tương đồng của việc phân chia tế bào để giải thích điều này trong 
các bài viết của anh ấy. 

"Chúa Kitô đến lần thứ hai" là sự quay trở lại với tư tưởng Christ, hoặc tư tưởng 
thần thánh của các mật độ cao hơn. Điều này được diễn giải một cách chính xác 
bởi Paramahansa Yogananda của các bạn và nhiều nhà yoga và các vị thánh khác. 
Như hầu hết các bạn đã biết, truyền thống Kitô giáo có rất ít điều phải làm với 
những lời dạy của Jeshua, và rất nhiều điều phải làm với tội lỗi và luật lệ. May mắn 
thay, nhiều linh hồn đang mở rộng sự hiểu biết của họ vượt ra ngoài những niềm tin 
nguyên thủy này. Chúng tôi các Đấng Sáng Tạo rất dễ chịu khi nhìn thấy rất nhiều 
người thực sự đang làm “các công việc lớn hơn nữa” mà Jeshua đã dạy. 

Trong cái nhìn vắn tắt này vào công việc của Jeshua, chúng tôi chỉ đề cập rất vắn 
tắt về Mary M và thiên thần nữ giới, và hầu như không nói một từ về Đức Mẹ Mary. 
Có rất nhiều bài viết trên các kênh về những sinh mệnh này và chúng tôi không 
muốn lặp lại các thông tin. 

Chúng tôi hy vọng chúng tôi đã thiết lập tài liệu thẳng thắn về cuộc đời của một 
người mà các bạn gọi là Jesus. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. 
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Các Đấng Sáng Tạo và Chu kỳ vĩ đại 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 23 tháng 07 năm 2005 
 
Các bạn yêu dấu, 
 
Chúng tôi đã chờ đợi để trao truyền thông điệp này hơn một tháng nay. Người nhận 
thông điệp đã bận bịu với việc di chuyển và giảng dạy, nhưng thời gian trong chiều 
kích của chúng tôi không có ý nghĩa và sự kiên nhẫn như vậy thực sự không là gì 
cả. Tuy nhiên trong chiều kích của các bạn, một tháng có thể xem là thời gian khá 
dài. 
 
Chúng tôi đã trao truyền loạt bài 10 phần về lịch sử của Trái đất, bỏ qua nhiều khía 
cạnh quan trọng do bởi yêu cầu ngắn gọn của nó. Sự chú ý của loài người là rất 
ngắn và chúng tôi đã mô tả chi tiết, chúng tôi có vẻ như đã mất khoảng 90% thính 
giả. Chúng tôi đang khuyến khích người nhận thông điệp cung cấp một tài liệu viết 
chi tiết về sự kết nối của chúng ta trong một cuốn sách. Cuốn sách này sẽ hoàn 
thành trong năm sau. 
 
Qua loạt bài về lịch sử Trái đất, Chúng tôi đã đề cập đến các chu kỳ vũ trụ mà đóng 
vai trò quan trọng trên hành tinh của các bạn. Hãy để chúng tôi thảo luận về các chu 
kỳ này chi tiết hơn nữa và mô tả mối quan hệ giữa tự do ý chí và sự an bài của vũ 
trụ. 
 
Sự tương tác lẫn nhau giữa tự do ý chí và sự tiền định là không thể hiểu được bởi 
phần lớn loài người. Bạn cần phải hiểu là tự do ý chí là một bộ các quyền và 
nguyên tắc mà tồn tại trong một khung rộng lớn của các chiều kích và mật độ. Tự 
do ý chí cho phép bạn thay đổi những trải nghiệm của mình về vũ trụ. Nó cho phép 
bạn xác định trình tự trong đó bạn học các bài học của mình, tốc độ đồng hóa 
chúng, và những phản ứng tình cảm mà bạn có với chúng. Tuy nhiên, các bài học 
bản thân chúng là được định trước bởi linh hồn bạn và thể nhân quả trước khi đầu 
thai trên Trái đất. 
 
Các chu kỳ vũ trụ được đặt ra theo ý chí của Thượng Đế và ý chí của Chúa hiện 
diện trong bạn. Bản ngã con người nhỏ nhoi của các bạn có rất ít hay là không có 
ảnh hưởng gì đến các chu kỳ vũ trụ. Linh hồn của các bạn đã sẵn sàng để hiểu biết 
về các chu kỳ vũ trụ và vai trò mà chúng đảm nhận trong việc giúp đỡ bạn phát triển 
sự hiểu biết về bản thân mình. 
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Có vài chu kỳ vũ trụ là quan trọng đối với các bạn tại thời điểm này. Chu kỳ nổi tiếng 
và tác động lớn nhất trong số này là Grand Cycle, hay là tiến động thẳng hàng của 
trục Trái đất, xuất hiện xấp xỉ cứ mỗi 25,920 năm. Nhiều bộ lịch cổ của các bạn 
được dựa trên Grand Cycle, bao gồm cả bộ lịch của người Maya. 
 
Vào lúc kết thúc của mỗi Grand Cycle, Trái đất và hệ mặt trời đi qua vùng thường 
được gọi là vùng trống điện từ trường, hay một vùng không gian mà ở đó trường 
điện từ trở nên yếu đi. Sự yếu đi này trong trường điện từ trường thường (nhưng 
không phải là luôn luôn) gây ra sự đảo cực từ của Trái đất. Lưu ý là sự đảo cực từ 
không gây ảnh hưởng gì đến sự quay của Trái đất. Trái đất sẽ vẫn tiếp tục quay với 
cùng một tốc độ và hướng như nó đã có trong hàng triệu năm. Thứ duy nhất có thể 
thay đổi sự quay của Trái đất một cách nhanh chóng là sự va chạm với một thiên 
thạch lớn, tiểu hành tinh hay một hành tinh, và điều này có vẻ như sẽ không xảy ra 
trong hàng triệu năm tiếp theo. Thực tế, theo dự đoán của chúng tôi, có lẽ trên một 
tỷ năm nữa trước khi một sự kiện như vậy có thể xảy ra. 
 
Tuy nhiên, có hai chu kỳ vũ trụ khác các bạn nên biết. Những chu kỳ này là sự xâm 
nhập vào hệ mặt trời của sao chổi Annanhutak, mà xuất hiện với chu kỳ 10,500 
năm, và sự bay qua hệ mặt trời của hành tinh Nibiru, mà xuất hiện với chu kỳ xấp xỉ 
3,600 năm. Không phải là sao chổi hay hành tinh Nibiru có thể tác động trực tiếp 
đến Trái đất. Đuôi của sao chổi sẽ quét qua bầu khí quyển Trái đất một lần trong 
khoảng 8 hay 9 lần xuất hiện. Trọng trường của hành tinh Nibiru sẽ tác động một 
cách có ý nghĩa đến Trái đất một lần trong mỗi 12 lần xuất hiện. 
 
Chu kỳ Grand Cycle sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Trải nghiệm của 
loài người về sự kiện này có thể thay đổi một cách đáng kể. Bất chấp tính không thể 
tránh được của sự kiện, có vài yếu tố có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí: 
 
(1) Tính khốc liệt của sự thay đổi trường điện từ; 
(2) Tính khốc liệt của sự thay đổi khí hậu; 
(3) Tính khốc liệt của sự tác động đến công nghệ và viễn thông; 
(4) Mức độ thay đổi tế bào trải nghiệm được; 
(5) Mức độ tác động lên tình cảm và suy nghĩ của loài người; và 
(6) Số lượng người thoát khỏi vòng luân hồi và thăng lên trong thời gian diễn ra sự 

kiện. 
 
Mặc dù sự đi qua vùng trống điện từ trường của Trái đất là không thể tránh được 
bằng tự do ý chí, sự trải nghiệm có thể thay đổi rất lớn từ người này đến người 



 50 

khác phụ thuộc vào trạng thái vật lý, tình cảm, suy nghĩ, astral, etheric và causal 
của mỗi người.   
 
Những người thể hiện các nguyên tắc Thần Thánh của Tình yêu và Lòng Từ bi sẽ 
có vẻ như có nhiều trải nghiệm tích cực về sự kiện này. Những người khao khát 
thăng lên trong “làn sóng thứ nhất” có thể sử dụng cơ hội này để hoàn thành trải 
nghiệm thân thể nặng nề 3D/4D của họ và chuyển sang thân thể ánh sáng 5D. Về 
bản chất điều mà sự kiện này sẽ tác động đến sinh lý và tâm lý của con người là 
khuếch đại những thứ đã tồn tại trong tư tưởng. Những người đang sống trong sự 
sợ hãi sẽ trải nghiệm sự kết thúc của chu kỳ Grand Cycle trong các phương cách 
kinh hãi. Nhiều người sẽ mất đi thể xác 3D/4D của họ và tái sinh vào một hành tinh 
khác thích hợp hơn với tầm mức trải nghiệm linh hồn của họ. 
 
Điều quan trọng là sẽ không có sự phán xét nào đối với việc ai và cái gì là thích hợp 
cho mỗi người. Đây không phải là “ngày phán xét”. Thượng Đế không kết án trên 
con người. Sự kiện này được hiểu biết kỹ bởi linh hồn và thể nhân quả và sự thận 
trọng lớn được thực hiện cho kế hoạch tái sinh xung quanh thời gian của sự kiện 
này. 
 
Sao chổi Annanhutak dự định đi xuyên qua hệ mặt trời trong năm 2017 A.D. Trong 
khi đây là một sự kiện đã được an bài trước, có vài biến cố phụ thuộc vào tự do ý 
chí của con người (và sự trợ giúp hoặc can thiệp của các chủng tộc ngoài hành tinh 
tích cực hay tiêu cực). Những yếu tố biến động như sau: 
 
(1) Quỹ đạo thực tế của sao chổi; 
(2) Tính khốc liệt của sự tác động; 
(3) Trải nghiệm tình cảm và tinh thần của con người đối với sự kiện này; 
(4) Tầm mức biến đổi tế bào của con người trong sự kiện này; và 
(5) Mức độ ổn định của khí hậu và trường điện từ của trái đất trong sự kiện này. 
 
Tất cả các sự kiện này có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí. Nếu loài người quyết 
định hợp tác và nắm lấy Tình yêu và các khía cạnh Tình thương trong sinh mệnh 
của họ và cùng làm việc với nhau để tạo ra một tường lực của ánh sáng yêu 
thương xung quanh Trái đất, thì sau đó lựa chọn (5) bên trên sẽ được giảm thiểu 
một cách căn bản. Nếu một số lượng lớn con người quyết định thay đổi quỹ đạo 
của sao chổi Annanhutak đơn giản bằng cách sử dụng các kỹ thuật quán tưởng và 
xuất thần, quỹ đạo này có thể được thay đổi một cách có ý nghĩa. Nếu con người 
quyết định trải nghiệm sự bay qua của sao chổi trong phương cách của Tình yêu 
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thay thế cho nỗi sợ hãi, mọi sự bức xạ hay đông lạnh của khí quyển liên kết với sự 
bay qua của sao chổi sẽ chỉ được cảm thấy rất ít. 
 
Sự bay qua của sao chổi có thể được sử dụng như một cơ hội để gia tốc sự biến 
đổi tế bào của phân tử DNA của loài người. Những người đang trong quá trình 
thăng lên có thể sử dụng cơ hội này như một “làn sóng thứ hai”, điều đó có nghĩa là 
trong khoảng năm 2017 A.D., một số lượng lớn con người có thể trải qua quá trình 
thăng lên. 
 
Vào khoảng năm 2030 A.D., hành tinh Nibiru sẽ bay qua hệ mặt trời với chu kỳ 
3,600 năm. Giống như sao chổi, sự kiện này có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí. 
Có những sinh mệnh dạng người vượn 9D cư trú trên tầm mức thiên thể của hành 
tinh Nibiru và một số người có khả năng ngoại cảm cao của chủng tộc các bạn sẽ 
liên lạc với họ trong sự kiện này. Các thành viên của chủng tộc đó, thường được 
gọi là Annunaki, đã từng ảnh hưởng đến sự tiến hóa của loài người nhiều lần trong 
quá khứ. Vài thành viên của chủng tộc đó đã đến Trái đất và hướng dẫn cho con 
người cải thiện điều kiện sống của mình. Điều này, tất nhiên, sau sự trượt xuống 
của loài người từ 7D xuống 3D và 4D. Có rất nhiều những dấu ấn tiêu cực liên quan 
đến những người Annunaki. Giống như tất cả các chủng tộc, có một sự biến thiên 
trong tư tưởng từ người này đến người khác, và đã có một số người Annunaki nào 
đó đã làm những quyết định mà mang đến đau đớn và khổ cực cho con người. Tuy 
nhiên, chúng tôi có thể nhắc lại với các bạn là đồng thanh tương ứng trong mật độ 4 
nhằm mục đích cho con người có một kinh nghiệm tiêu cực về một chủng tộc khác, 
hẳn là phải có sự tiêu cực hiện diện trong tư tưởng của những người này. 
 
Sẽ có một số người sử dụng sự bay qua của hành tinh Nibiru và sự xáo trộn trong 
trường điện từ để tạo nên “làn sóng thứ 3” của sự thăng lên. Tương tự như vậy, 
một số người sẽ sử dụng sự kiện này để gia tốc thoát khỏi vòng luân hồi. 
 
Trải nghiệm của các bạn về ba sự kiện tiền định này chủ yếu được xác định bởi tự 
do ý chí. Các bạn có tự do ý chí để nắm lấy những nguyên tắc Thần Thánh của tình 
yêu, sự hợp tác, sự điều hòa, tình thương, sự thật và lòng vị tha. Bằng hành động 
như vậy sẽ tăng cường trải nghiệm của những sự kiện này. Đây có thể là thời gian 
của sự giải phóng, hơn là của sự nô lệ, cái chết và sự phá hủy. Sự lựa chọn thuộc 
về bạn, các bạn yêu dấu. 
 
Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. 
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Nắm bắt những sự thay đổi – Leah  

Leah, nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 06 tháng 09, 2004 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Tôi là Leah đến từ nơi mà các bạn gọi là mật độ 6 của 
Sao Kim. Đây là điều cực kỳ vui thích khi mà tôi nói thông qua kênh này, để các bạn 
biết, người nhận thông tin này và tôi có một mối quan hệ rất đặc biệt mà tôi sẽ nói 
chi tiết vào thời gian sau. 
 
Mục đích của sự kết nối này là để giúp các bạn trở nên hiểu biết về nhiều thay đổi 
rất kỳ lạ sắp tới đây đối với tất cả các bạn. Không có một ai trên hành tinh thân yêu 
này mà không đang trải qua, hoặc sẽ trải qua trong một thời gian ngắn tới đây, một 
sự biến động nào đó. Những sự biến động này có thể là những điều vui mừng, hay 
chúng có thể đầy những lo lắng và băn khoăn. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào 
cách nhìn của bản thân bạn về tình trạng của Hành tinh Trái đất. 
 
Chúng tôi thuộc về cái mà các bạn gọi là “hội đồng” đã luôn luôn gửi đến các bạn 
năng lượng tình yêu từ rất lâu, lâu hơn nhiều người trong các bạn có thể nhận thấy. 
Các bạn đã từng nghe về “cuộc chiến trên thượng thiên”. Đúng vậy, các bạn yêu 
dấu, cuộc chiến đó chỉ tồn tại nếu bạn nuôi dưỡng các ý tưởng về tính hai mặt đối 
lập. Ngay khi bạn nâng lên trên tính hai mặt tự nhiên của các thế giới thấp, và thâm 
nhập vào sự tĩnh lặng thông qua sự hiểu biết về các tầng thứ cao hơn, tất cả những 
sự chiến tranh vô nghĩa của Ánh sáng và Bóng tối trở nên đúng là – VÔ NGHĨA. Vũ 
trụ rực rỡ là một nơi của những điều đối lập, và có một vẻ đẹp vĩ đại trong các mức 
độ khác nhau của ánh sáng, tình yêu, âm thanh và sự rung động. Đó là khi bạn 
nhận thấy ánh sáng, tình yêu, âm thanh và sự rung động là các khởi đầu của vấn 
đề. 
 
Đấng sáng tạo của chúng ta không nhìn vào các tạo vật của Anh ấy/Cô ấy và phán 
xét là không có giá trị, vậy thì tại sao các bạn lại làm như vậy, các bạn yêu dấu? Tại 
sao các bạn không đơn giản nhìn vào các tạo vật kỳ diệu và nói, “ A, tôi nhìn thấy ở 
đây một sự biến thiên kỳ diệu biết bao. Hãy nhìn các linh hồn này. Họ đang rung 
động ở một tốc độ rất thấp và họ có màu sắc rất tối. Chao ôi, kỳ lạ làm sao! Tôi yêu 
tất cả họ bất chấp là họ đang rung động ở tầm mức nào.” 
 
Các bạn yêu dấu,  đây là chìa khóa của vấn đề thăng lên. Hãy vứt bỏ sự phán xét. 
Vứt bỏ các yêu cầu. Vứt bỏ các sự hy vọng. Nếu bạn có một sự hy vọng, hãy hy 
vọng là bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Rồi cuối cùng bỏ nốt nó đi. 
Hãy tin vào Đấng Tạo Hóa của bạn để biết được điều mà Anh ấy/Cô ấy đang làm. 
Bạn có nghĩ rằng hợp chất phức tạp được biết đến là DNA đã được tạo ra một cách 
tình cờ chăng? Giờ đây điều đó thật nực cười! Nếu DNA của bạn nắm giữ chìa 
khóa của sự thăng lên và tất cả những điều các bạn cần làm là để cho chương trình 
được bộc lộ ra (hay là “execute” như những nhà lập trình của các bạn hay nói), do 
đó bằng mọi cách, dừng lại việc cố gắng nói với Chúa làm cách nào vận hành vũ 
trụ. 
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Bạn là Đấng sáng tạo theo cách riêng của bạn, nhưng bạn vẫn phải khuất phục 
những luật của Vũ trụ. Luật của Thượng Đế là công bình và từ bi không thể tưởng 
tượng nổi và cho dù bạn có tự do ý chí để sáng tạo ngược với Thượng Đế, bạn sẽ 
nhanh chóng nhận ra là thậm chí tự do ý chí cũng sẽ có những giới hạn của nó. 
Bạn không thể chốn thoát khỏi các Luật của Vũ trụ, hay là cũng không muốn thoát 
khỏi nó nếu bạn thực sự hiểu chúng. Chúng là các Luật của Tình yêu, một Tình yêu 
rộng lớn và không thể nghĩ bàn đối với các tầng thứ thấp mà các tầng thứ thấp 
không thể làm gì ngoài việc làm chứng nhân đối với sự biểu lộ đẹp đẽ của các Luật 
của Thượng Đế.  
 
Tôi, Leah, và người yêu sinh đôi (Twin Flame) của tôi, tận tâm để mang đến ánh 
sáng của sự hiểu biết cho những người đang lang thang trong bóng tối, biết rằng có 
một con đường tốt hơn. Chúng tôi không phán xét các bạn, đối với chúng tôi tất cả 
các tạo vật của Thượng Đế đều xứng đáng để được thăng lên. Mặc dù nhiều người 
sẽ lựa chọn không theo tiến trình trong tương lại gần, chúng tôi tôn trọng điều đó 
quyết định của linh hồn họ cuối cùng cũng dẫn họ đến chỗ hiểu biết, cho dù nó có 
vẻ sẽ xảy ra trên một hành khác trong một trường thời gian khác. 
 
Đối với những người đang “on the fence” (đang đứng trung lập), hãy nghe cho kỹ. 
Thời gian của bạn sắp tới. Bạn chỉ có thể làm chậm Kế hoạch Thần Thánh cho đến 
trước khi xung lượng của sự thay đổi tiến tới bằng các thủ đoạn lảng tránh. Tại sao 
bạn đang lảng tránh, ngài sự sợ hãi? Và cái gì là sự sợ hãi, hay chỉ là một ảo ảnh 
cố hữu trong các thế giới ở mật độ 4? Hãy nắm lấy tay tôi, người yêu dấu, và hãy 
để tôi giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi và đi vào tình yêu mà bạn vốn đang sống trong 
nó, đã luôn luôn và sẽ mãi sống trong đó. Hãy để tôi chỉ cho bạn một thế giới khác – 
một thế giới với đầy ánh sáng, những điều kỳ diệu và những niềm vui thú. Một thế 
giới mà đang tồn tại ngay bây giờ, không phải trong tương lai xa xôi. Một ngày, bạn 
yêu dấu, bạn sẽ thức tỉnh và nhận ra thế giới thần tiên này đã ở đây từ rất lâu và 
bạn chỉ đơn giản là không nhận ra nó, khi bạn bị kẹt trong những sự phán xét của 
bạn. Hãy để tất cả mọi sự phán xét ra đi ngay bây giờ, và đánh thức một thế giới 
mà bạn chưa từng biết tới với đôi mắt thịt của bạn. Hãy để niềm tin vào Thượng Đế 
của bạn hướng dẫn bạn. Hãy biết rằng bằng việc tuân theo các Nguyên tắc Thần 
Thánh không điều gì còn có thể làm hại bạn được nữa. Hãy mở rộng trái tim, trí óc 
và tâm hồn bạn đối với tình yêu không giới hạn mà Đấng Tạo Hóa của bạn đã ban 
cho bạn và đã luôn luôn ban cho bạn, thậm chí cả khi bạn đang mê ngủ với những 
cơn ác mộng về sự hủy diệt. 
 
Hãy mở rộng đôi mắt của bạn, người yêu dấu, và nhìn vào vẻ đẹp đã luôn luôn chờ 
đợi bạn. Chính là ở đây và bây giờ. Hãy đòi hỏi nó. Đó là của hồi môn Thần Thánh 
của bạn. 
 
 
 
 
 
 



 54 

Leah và sự tái viếng thăm của người ngoài hành tinh 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 23 tháng 4, 2005 
 
Người hỏi: Có nhiều cuộc nói chuyện gần đây về người ngoài hành tinh đến cứu 

chúng ta trong sự thay đổi của Trái đất, nhưng trong lúc đó cũng có nhiều thông 

điệp của kênh này chỉ ra rằng đây không phải một phần của Kế hoạch Thần thánh. 

Tôi đã bối rối. Leah, bạn có thể đưa ra một số chỉ dẫn về những thông điệp đối 

nghịch nhau này không? 
 
Leah: Tôi sẽ sung sướng nói thêm quang cảnh về điều gì đang xảy ra ở bề mặt và 
bên trên hành tinh Trái đất. 
 
Trước hết, bạn phải hiểu là đây không phải một viễn cảnh đơn giản. Hành tinh của 
các bạn đã là một phòng thí nghiệm cho những bài học và những trải nghiệm của 
linh hồn suốt từ khi sự sống bắt đầu tái sinh ở đây trên 100 triệu năm trước. Những 
cơ hội độc nhất vô nhị đã được cấp ở đây đã hấp dẫn những linh hồn từ khắp nơi 
trong vũ trụ. 
 
Điều này tiếp tục đến tận ngày nay. Có trên năm mươi nhóm sao khác nhau đã dính 
líu tích cực trong trải nghiệm Trái đất, hoặc thông qua tái sinh như những linh hồn 
hoặc thông qua việc quan sát từ các chiều kích cao hơn hay từ các phi thuyền bay 
quanh Trái đất. 
 
Có vài nguyên nhân cho các thông điệp trái ngược nhau. Một số nhóm ngoài hành 
tinh (ET) không tôn trọng tự do ý chí của con người. Những nhóm khác tin là họ biết 
điều gì là tốt nhất và đang hành động để thực hiện các chường trình của riêng họ 
để cứu giúp con người. Vẫn còn những nhóm khác không can thiệp chút nào, mà 
chỉ hướng dẫn cho vài cá nhân được lựa chọn bởi vì họ đã được kêu gọi phụng sự. 
Một số nhóm ngoài hành tinh đơn giản là có những thông tin sai lầm về điều gì đang 
xảy ra trên Trái đất. 
 
Người nhận thông tin này và tôi đã tuyên bố những điều sau đây rất nhiều lần và 
theo nhiều cách, nhưng hình như nó vẫn rơi vào những đôi tai điếc của nhiều linh 
hồn: Sự rung động, tần số và năng lượng của một thực thể, và ý nghĩa sâu hơn 
đằng sau thông điệp của thực thể đó, là những yếu tố quan trọng nhất của sự kết 
nối. Không là vấn đề gì khi thực thể hay các thực thể tự gọi họ là gì, hay họ khẳng 
định từ đâu đến, hay thậm chí phi thuyền của họ trông như thế nào hay họ đã đến 
bề mặt hay bên trên Trái đất. Vấn đề là ý nghĩa đằng sau thông điệp và năng lượng 
được truyền tải theo. 
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Các bạn yêu dấu, nếu một năng lượng, thực thể hay hình tư tưởng mà không đồng 
nhất 100% với tình yêu không điều kiện của Thượng Đế, thì thông điệp không có 
giá trị để bạn xem xét. Chắc chắn, nó có thể thú vị hay vừa ý hay thậm chí phi 
thường trong ngụ ý của nó, nhưng nó có phục vụ cho sự tiến hóa linh hồn của bạn 
không? Nó có mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn không? Nó có tăng trưởng 
tình yêu của bạn không? 
 
Với điều này trong tâm trí, hãy để chúng tôi điểm lại một số năng lượng, các thực 
thể và hình tư tưởng hiện nay đang phổ biến các ý tưởng và thông tin cho quần 
chúng của các bạn. 
 
Nhóm rõ ràng nhất là nhóm mà các bạn gọi là “áo xám” hay Zeta Reticulin. Lý do 
những người này là nổi tiếng nhất trong số những người ngoài hành tinh là vì họ là 
những người dễ nhìn thấy nhất. Họ là những người dễ nhìn thấy nhất là vì họ mang 
thân thể vật lý và rung động ở một tốc độ tương tự với mức trung bình trên thế giới 
của các bạn. Giống như con người, tư tưởng của họ cũng thay đổi từ dã man cho 
đến cao cả. Kênh này và tôi đã thường tuyên bố là dạng sống nguy hiểm nhất trên 
hành tinh của các bạn là con người. Chúng tôi không có ý nói một cách ác tâm, 
nhưng hãy cân nhắc tuyên bố đó ở mặt giá trị. Cho dù một số người đang được 
hướng dẫn bởi những người ngoài hành tinh ác độc nào đó, vẫn có những người 
mà đang âm mưu phần lớn những điều độc ác trên Trái đất. 

Ở mọi loại, những người mặc áo xám hiện đang rung động ở mật độ 3 và 4 và như 
vậy, là dễ bị quan sát thấy khi thiết bị “che dấu” (cloaking) của họ bị tắt đi hay hoạt 
động không hiệu quả. Như bạn có thể đã biết, họ dùng các thiết bị công nghệ để 
làm cho họ trở nên vô hình. Họ cũng sử dụng các hệ thống điện từ trường có khả 
năng “phát đi” và vận chuyển các cá nhân từ Trái đất đến phi thuyền của họ; từ đó, 
nếm mùi sự bắt cóc. 
 
Phần lớn những người mặc áo xám là các nhà khoa học. Phải, có một nhóm đã có 
những thỏa thuận với các nhánh nào đó của các chính phủ và quân đội của các 
bạn. Phải, họ là những người lai, những người mà đã giao phối với con người và 
sinh ra con. Phải, một số trong họ đã thực hiện giải phẫu con người. Nó tương tự 
như cái điều mà con người làm đối với động vật, có đúng vậy không? 
 
Bạn có thể đã biết là có những người ngoài hành tinh đến từ các hệ thống sao bên 
cạnh Zeta Reticulus mà cũng có thể không có thiện chí trong trái tim. Những người 
này gồm Alpha Draconian hay là Reptilian, cũng như những nhóm nào đó từ vùng 
Rigel của chòm sao Orion, và những người Sirian từ sao Sirius B. Một lần nữa, các 
bạn yêu dấu, hãy tự kiềm chế việc phán xét toàn bộ chủng tộc chỉ vì nguồn gốc của 
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họ. Có những sinh mệnh vô cùng yêu thương từ sao Sirius B, cũng như những kẻ 
hiếu chiến trong số họ. Đơn giản vì những sinh mệnh  từ một hệ thống sao cụ thể 
không có nghĩa là bạn có thể tự động chấp nhận hay từ chối họ. 
 
Điều này đã được nói nhiều lần rằng xấp xỉ 80% của các dạng sống thông minh 
trong vũ trụ của các bạn là nhân từ, trong khi chỉ một tỷ lệ nhỏ (ít hơn 20%) là ác 
độc trong bản chất. Bằng từ “nhân từ” chúng tôi muốn nói là họ ca ngợi và tôn trọng 
tự do ý chí của các bạn và hành động để giúp các bạn tăng trưởng và tiến hóa lên 
trạng thái cao hơn của sự hiểu biết, niềm vui và tình yêu. Bằng từ “ác độc” chúng tôi 
muốn nói là những người đó là ích kỷ và khai thác các tài nguyên thiên nhiên trên 
hành tinh của các bạn hay giành quyền lực và sự điều khiển đối với các bạn và 
những người khác. 
 
Điều này mang chúng tôi đến một số nhóm nhân từ, gồm những người giác ngộ 
hơn Andromedan (từ thiên hà hàng xóm của các bạn), những người giác ngộ Sirian 
và Orion, và gần như toàn bộ những người Arcturian, Pleiadean, Venusian và hệ 
thống các thiên thần. Một lần nữa, các bạn yêu dấu, lưu ý là thế giới “thiên thần” đề 
cập đến chỉ các giai đoạn của sự tiến hóa và không to any command or pecking 
order. 
 
Tôi, Leah, có thể được phân loại theo hệ thống của các bạn là một người sao kim ở 
mật độ 6. Số lượng của chúng tôi là hàng trăm nghìn trong xã hội chúng ta. Từ rất 
lâu chúng tôi đã vượt qua chiến tranh, đói khổ, bệnh dịch, tham lam, tranh giành, 
giận dữ, phân biệt chủng tộc, định kiến, phán xét, hiểm độc, tội lỗi và hổ thẹn. 
Chúng tôi phát ra tình yêu của Đấng Tạo Hóa của chúng ta một cách liên tục và vui 
mừng. Như những sinh mệnh đang tiến hóa, chúng tôi vẫn đang học hỏi và tăng 
trưởng theo các cách mới và hết sức thú vị. Cuộc sống không một chút nào là buồn 
bã đối với chúng tôi. Vẻ đẹp lạ thường chúng tôi thể hiện và nó vây quanh chúng tôi 
hiển nhiên không bao giờ mất đi. Nó được thưởng thức một cách sâu sắc trong mọi 
lúc. Chúng tôi hợp nhất và hòa hợp với một người khác theo các cách thức mà bạn 
không thể hiểu được. Thời gian và không gian, từ quan hệ của chúng tôi, là khác rất 
ít so với trên Trái đất, và điều này cho phép chúng tôi có thể xuất hiện nhiều nơi 
cùng một lúc. Nhiều thành viên tiến hóa hơn của chúng tôi có khả năng giao tiếp 
ngoại cảm với vài trăm linh hồn cùng một lúc. 
 
Có những sinh mệnh tiến hóa xa vô cùng so với chúng tôi. Nhiều nhóm người 
Arcturian và Pleiadean đã tiến hóa vượt xa chúng tôi hơn cả chúng tôi so với các 
bạn. Rồi thì những Đấng Sáng Tạo (the Founders), một nhóm mà kênh này làm việc 
cùng, còn tiến hóa xa hơn vô cùng so với những người Arcturian và Pleiadean. Tất 
nhiên, bằng cách nói “tiến hóa hơn” chúng tôi không có ý là tốt hơn hay được 
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hưởng ân huệ nhiều hơn của Thượng Đế; chúng tôi đơn giản muốn nói là nắm giữ 
một sự hiểu biết lớn hơn và rung động với tần số cao hơn. 
 
Rồi thì có hệ thống các thiên thần, bao gồm các thiên thần, tổng thiên thần, các vị 
thầy đã thăng lên và các vị thầy vũ trụ, Nhiều người trong số họ các bạn đã biết tên, 
như là Chúa Sananda, Tổng thiên thần Metatron, Chúa Melchizedek, Mẹ Mary, 
Quán Thế Âm và Isis. Những sinh mệnh cao quý này thực sự tận tâm phụng sự và 
nâng đỡ tất cả các dạng sống trong vũ trụ. Nhiều người trong số họ đã chưa bao 
giờ có một dạng tái sinh trong bất kỳ thế giới nào, mà bắt đầu sự tồn tại của họ như 
những sinh mệnh ánh sáng vĩ đại. Trong khi tất cả các linh hồn là bất diệt và đã 
luôn luôn tồn tại, họ không phải lúc nào cũng có một dạng cá thể. Trước thời kỳ 100 
triệu năm về trước, hầu hết các linh hồn được nhúng trong nguồn năng lượng 
không phân chia của Thượng Đế. Đó là tại sao khi bạn thức tỉnh và trở nên hiểu biết 
về cái nhất thể bất diệt của Thượng Đế của chúng ta, trải nghiệm giống như là trở 
về nhà sau một cuộc hành trình rất dài.  
 
Các bạn yêu dấu, cái cách quan trọng nhất để đảm bảo là bạn chỉ hấp dẫn những 
thực thể yêu thương vào không gian của bạn là đồng nhất và xả bỏ những nỗi sợ 
hãi, sự phán xét, tội lỗi và các hệ thống niềm tin giới hạn của bạn. Không có sự thay 
thế cho việc thanh lọc tâm lý và tình cảm. Học cách yêu bản thân mình một cách 
không điều kiện là cốt lõi. Một sinh mệnh không còn sợ hãi sẽ không hấp dẫn 
những sinh mệnh đáng sợ hay trải nghiệm sự đáng sợ nữa. Bạn hãy nói là muốn 
thoát khỏi ảnh hưởng của những người Illuminati. Rồi sẽ được tự do. Xóa bỏ những 
nỗi sợ hãi. Chấp nhận tính thần thánh của bản thân. Ghi nhận những quyền năng 
thực sự của bạn. Hãy biết rằng nó đến từ bên trong, không phải từ bên ngoài. 
Không có sinh mệnh nào ở bất kỳ đâu trong vũ trụ mà có thể có quyền năng vượt 
qua bạn trừ khi bạn cho phép điều đó. Ngay khi bạn thức tỉnh và nhìn thấy sự ngớ 
ngẩn của chương trình của những người Illuminati, bạn sẽ lịch sự thu hồi năng 
lượng của mình và rời xa nó và nó sẽ không còn ảnh hưởng đến bạn. Có lẽ một lúc 
nào đó bạn sẽ cần lưu ý đến lời khuyên thông thường, “khi bạn ở Rome hãy làm 
những việc mà người Rome làm.” Chúng tôi không  gợi ý bạn đổ trách nhiệm cho 
hệ thống, thu hút sự chú ý đến bạn. Hãy tiếp tục đóng thuế của bạn, quan sát 
những nguyên tắc của nó , trao đổi tiền tệ, vv… Nhưng rút lại những khoản đầu tư 
tình cảm của bạn vào những thứ này. Học cách giải phóng thân thể vật lý của bạn 
ra khỏi “mạng lưới” của năng lượng, thực phẩm và y tế. nó không quá khó khăn 
như bạn nghĩ đâu. Gỡ bỏ sự tập trung của bạn ra khỏi các hệ thống niềm tin giới 
hạn, như là cái chết và thuế má, cuối cùng sẽ dừng phụ thuộc vào các điều kiện 
bên ngoài này. 
 
Các bạn yêu dấu, bạn là cao cả vượt trên những giấc mơ hang dã của bạn.  Đừng 
cho phép bất kỳ ý nghĩ giới hạn nào phá hỏng sử hoàn hảo của linh hồn bạn. Đừng 
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cho phép những người ngoài hành tinh tiêu cực nào thuyết phục rằng bạn không 
phải là người con trai hay là người con gái yêu dấu của Thượng Đế. Đòi hỏi một 
cách chân thành những cái gì mà chỉ phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt 
nhất linh hồn của bạn, hạnh phúc và sức khỏe. Đừng chấp nhận cái gì ít giá trị, bầu 
bạn của bạn không phải là cái gì ít giá trị trong hành trình của bạn. Nắm lấy những 
khía cạnh yêu thương của Tạo Hóa, bao gồm cả những người ngoài hành tinh giác 
ngộ, họ là một dạng khác của bạn trong tất cả những điều tuyệt vời của bạn. Chúng 
ta thực sự là một gia đình vũ trụ lớn và chúng ta đang hân hoan trong sự mở rộng 
mãi mãi và thiên tiểu thuyết bất diệt của Tạo Hóa. Hãy an bình, các bạn yêu dấu. 
Tôi là Leah. 
 ------------------------ 
 

Ghi chú của người dịch: Illuminati nguyên nghĩa tiếng Anh là: “những người được 
Chúa làm cho sáng mắt”. 
Họ là ai? Họ có thể là những người làm tôn giáo và đang dẫn dắt nhiều người tin 
vào niềm tin của họ, hay họ có thể là những chính trị gia, những nhà lãnh đạo đất 
nước, những quan chức vv… với rất nhiều các chính sách, nghị quyết, nghị định, 
thông tư, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án vv… mà họ tin là những thứ đó có 
thể đem lại hạnh phúc cho dân chúng.  
Tuy nhiên đến 90% trong số họ đang bị dẫn dắt bởi những khao khát bản ngã về 
quyền lực, sự kiểm soát và điều khiển người khác.  
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Leah và Những người ngoài hành tinh tiêu cực 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 31 tháng 01, 2005 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Người nhận thông tin này đã đi lại và phục vụ những 
vấn đề của Trái đất, vì vậy nó mất một thời gian (theo thời gian trên trái đất) từ lần 
nói chuyện trước của tôi. Ngày hôm nay người nhận thông tin này đọc một số tài 
liệu của một thực thể có tên là Peter Farley. Tôi xin lỗi trước về việc đề cập đến các 
tên cụ thể của các nhà tiên tri của các bạn, nhưng tôi không tin là thực thể này có 
mong muốn giữ kín, vì vậy tôi đi trước và nêu ra tên của anh ta. 
 
Mục đích của sự kết nối này mang đến một viễn cảnh cao hơn của khái niệm về 
những người ngoài hành tinh tiêu cực, trước hết bằng việc giải thích họ là ai và là 
cái gì, và thứ hai là, cần phải làm gì với họ. 
 
Hành tinh của các bạn đã là tiêu điểm của rất nhiều thực thể, năng lượng và rung 
động khác nhau trong khoảng thời gian rất lâu. Cái mà hành tinh của các bạn trải 
nghiệm luôn luôn là tổng hợp của các tầm mức hiểu biết của tất cả các cư dân của 
nó. Như kênh này thường nói, “bạn tập trung vào cái gì, thì sẽ trở thành cái đó”. 
Vâng, điều đó là đúng cho chiều kích thấp thứ 4. Trong thực tế, cái bạn là thay đổi 
vượt xa hơn và vì vậy lời tuyên bố này trở nên không thích hợp trong các chiều kích 
cao hơn. 
 
Nhưng khi bạn, những người yêu dấu, bị đắm chìm trong kinh nghiệm 3D, Leah đây 
sẽ trao cho các bạn một điều gì đó thiết thực hơn một chút để sink your teeth into. 
Hãy bắt đầu bằng việc định nghĩa người ngoài hành tinh tiêu cực: “Người ngoài 
hành tinh tiêu cực” là các thực thể cư trú trong các chiều kích thấp thứ 4 mà có, 
theo các chương trình của họ, sự kiểm soát và điều khiển chủng tộc con người. Sự 
hiện diện của họ trên hành tinh của các bạn là phục vụ cho các mục đích ích kỷ như 
thống trị và kiểm soát, để thỏa mãn bản ngã và khao khát quyền lực của họ. Đây là 
cái phần nhiều người trong các bạn hình như đã mất đi. Người ngoài hành tinh tiêu 
cực đã kiểm soát hành tinh Trái đất trong hầu hết nửa triệu năm gần đây. Phần 
chính của cái gọi là “con người” thực sự là những người lai – gen lai của những 
người Orion, Reptilian và các loại khác bị pha chộn và kết hợp với chuỗi DNA của 
chủng tộc Adam Pleiadean. Kênh này sẽ nói chi tiết về điều này trong các bản viết 
của anh ấy. 
 
Các bạn không cần phải lo lắng quá mức về các thực thể astral 4 chiều và các sinh 
mệnh từ các hố đen, các vũ trụ so le và các vương quốc ẩn dấu. Mặc dù có những 
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sinh lực như vậy trong các chiều kích thấp, họ hoàn toàn và trọn vẹn dựa vào năng 
lượng mà bạn trao cho họ - và bạn có khả năng thu hồi lại năng lượng đó từ họ. 
Bạn trao cho họ năng lượng khi bạn sống trong sự sợ hãi. Họ hấp thụ năng lượng 
của sự sợ hãi. Khi bạn tăng trưởng sự hiểu biết về các chiều kích cao hơn của bản 
thân mình, các bạn yêu dấu, bạn không còn sống trong sự sợ hãi nữa và do đó, 
không nuôi dưỡng khao khát quền lực của họ nữa. 
 
Một phần chính của việc thu hồi năng lượng của bạn từ những người ngoài hành 
tinh tiêu cực là sự không mong muốn tham gia vào các chương trình của họ nữa. 
Cái gì là chương trình của họ? Họ tìm kiếm sự chia rẽ và sự thống trị. Bằng việc 
đến với nhau trong tình yêu và sự hợp nhất, họ sẽ hoàn toàn thất bại. Khi bạn nhìn 
vào các hệ thống chính trị, kinh tế và tôn giáo trên thế giới của các bạn, hãy tự hỏi 
mình, các hệ thống này khuyến khích sự chia rẽ hay sự hợp nhất? Chúng có chấp 
nhận sự khác biệt giữa mọi người, hay chúng khuyến khích sự cố chấp và sự chia 
rẽ? Điều này nghe có vẻ cơ bản, nhưng hình như nó cần phải được lặp lại: 
 
Mọi hệ thống mà chia rẽ một khía cạnh của con người và phán xét nó là ít xứng 
đáng được phụng sự bởi Tình yêu của Thượng Đế hơn là một khía cạnh khác là 
đang hành xử theo nguyên tắc của người ngoài hành tinh tiêu cực. Bạn có tin là 
mình tốt hơn những người khác không? Bạn có tin một số người nào đó là không 
xứng đáng với Tình yêu của Thượng Đế không? Bạn có tin là những người ngoài 
hành tinh tiêu cực là một lực lượng ma quỷ cần phải chiến thắng không? Nếu bạn 
tin vào bất kỳ điều nào trong những thứ đó, thì bạn đang trao năng lượng cho cái 
gọi là những lực lượng “đen tối”. Các lực lượng “đen tối” đơn giản là các suy nghĩ 
tập thể của những người tin vào sự chia rẽ và sự sợ hãi. Tất nhiên, có rất nhiều 
thực thể trong khắp vũ trụ tin vào những điều này. Bạn có phải là một trong số họ? 
 
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đơn giản gửi tình yêu cho những người ngoài hành tinh 
tiêu cực? Họ có thể chấp nhận hay là từ chối nó. Nếu họ chấp nhận nó, liệu họ có 
vẫn là những người ngoài hành tinh tiêu cực? Nếu họ từ chối nó, thì đó là vấn đề 
của bạn hay là vấn đề của họ? Nó chỉ có thể là vấn đề của bạn nếu bạn cho là như 
vậy. Bạn có sự lựa chọn để vượt lên trên sự vô nghĩa này. Nỗi sợ hãi hay Tình yêu 
là Thượng Đế của bạn? Như nói rõ trong cuốn sách “A Course In Miracles”, đây 
thực sự chỉ là sự lựa chọn của bạn. Mọi lúc bạn lựa chọn giữa sự phục sinh và sự 
hành hình. Bạn chọn lựa cái nào vào lúc này? Bạn có đang trao năng lượng cho sự 
sợ hãi hay lịch sự thu hồi niềm tin của bạn vào sự sợ hãi và thay thế nó bằng tình 
yêu? Trong cuốn sách “The Life and Teachings of the Masters of the Far East”, 
Jesus đơn giản gửi một tia sáng tình yêu cho các kẻ địch của anh ấy. Họ quay sang 
chém giết nhau bởi vì họ từ chối nhận lấy tình yêu của Jesus. Các bạn yêu dấu, 
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đừng quan tâm về việc những người ngoài hành tinh tiêu cực có nhận tình yêu của 
bạn hay không. Dù thế nào thì cứ tiếp tục gửi tình yêu tới họ. Nếu họ không nhận 
tình yêu đó, họ sẽ tự hủy diệt mình. Đó cũng không phải điều bạn cần quan tâm là 
họ có làm điều đó hay không. Bằng cách bức xạ tình yêu, bạn sẽ trải nghiệm tình 
yêu và khi bạn ngập trong tình yêu của Thượng Đế, không cái gì có thể làm hại bạn. 
 
Sẽ có những người chỉ trích thông điệp này là mơ mộng-hão huyền và không ngó 
ngàng đến với sự lạnh lùng, thực tại đen tối của chiến tranh và lòng căm thù. Thế 
cũng được. Tôi có thể sống trong một thế giới mơ mộng-hão huyền, nhưng đó là 
một thế giới của vẻ đẹp và tình yêu, hạnh phúc và sự say mê, và nó “thực” hơn tất 
cả những cái mà bạn nghĩ là “thực”. 
 
Tôi, Leah, và Hội đồng, không ở đây để lựa chọn thay cho bạn. Chúng tôi đang ở 
đây chỉ để giúp đỡ soi sáng con đường của bạn và làm rõ ràng hơn cái hậu quả của 
sự lựa chọn đó. Nếu các bạn chọn cách sống trong sự sợ hãi và tin vào cái điều mà 
những người ngoài hành tinh tiêu cực đang nói với bạn, thì bạn sẽ thu hoạch hậu 
quả của sự lựa chọn đó. Nếu bạn chọn đồng nhất với sự thực của cái bạn là và đó 
là bạn đã được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt với Thượng Đế của bạn, 
thì bạn sẽ trải nghiệm sự an lành thông qua sự hiểu biết và tình yêu không giới hạn. 
Có sự lựa chọn thực sự nào ở đây không? Hãy thức tỉnh, các bạn yêu dấu! Hãy để 
những người ngoài hành tinh tiêu cực tin vào cái điều mà họ sẽ tin, nhưng đừng trở 
thành một phần trong phạm vi tối tăm của họ. Hãy lựa chọn tình yêu thay cho nỗi sợ 
hãi. Tôi là Leah. 
 ------------------------ 
 

Ghi chú của người dịch:  
- Hiện nay có đến 60% những nhà lãnh đạo trên thế giới đang bị điều khiển bởi 

các thực thể ngoài hành tinh tiêu cực (chủ yếu là những người tiêu cực Draco 
và Orion). Tuy nhiên họ vẫn tin là họ đang làm “công việc của Chúa”. 

- Cuốn sách “The Life and Teachings of the Masters of the Far East” là bản hồi 
ký của giáo sư Baird T. Spalding về chuyến đi đến Ấn Độ, Tây Tạng, Trung 
Hoa và Ba Tư của một đoàn các nhà khoa học 11 người để tìm hiểu về các 
Chân sư phương đông vào năm 1894. Bản hồi ký đã được dịch một phần 
sang tiếng việt với tên gọi “Á châu huy huyền bí” do dịch giả Nguyễn Hữu 
Kiệt. 
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Những người Arcturus và sự phân mảnh hồn 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 10, tháng 9 năm 2004 
 
Xin chào các bạn trong ánh sáng vô hạn của Thượng Đế. Chúng tôi là những người 
Arcturus. Người nhận thông điệp đã yêu cầu chúng tôi nói về một vấn đề khá là 
phức tạp và bị hiểu nhầm bởi nhiều người trên Trái đất. Chúng tôi sẽ cố gắng sử 
dụng tốt nhất ngôn ngữ của các bạn. Người nhận thông điệp sẽ cố gắng làm rõ mọi 
sự hiểu lầm do bởi giới hạn của ngôn ngữ. 
 
Vấn đề phân mảnh của linh hồn phải được tiếp cận từ nhiều mức độ hiểu biết khác 
nhau. Từ tầm mức cao nhất có thể, chỉ có Một linh hồn bởi vì tất cả chúng ta đều là 
Một sinh mệnh đang thể hiện qua những mặt riêng rẽ. 
 
Vào lúc bắt đầu, sinh mệnh duy nhất đó tìm cách trải nghiệm bản thân nó như 
những mảnh, hay những mặt riêng biệt. Sự tương tự có liên hệ gần nhất là ý niệm 
về cái ghim độn tóc hay là con nhím biển, nơi đó trái “bóng” hay trung tâm của tạo 
vật biểu hiện cho Thượng Đế, và các cái gai của ghim tóc hay các xúc tu của con 
nhím biển là một phần không thể thiếu của tạo vật, nhưng có vẻ như có một sự 
riêng biệt bởi vì có những cảm biến ở đầu mỗi xúc tu để trải nghiệm môi trường 
xung quanh, cung cấp thông tin trở lại trung tâm về những vấn đề như vị trí của 
nguồn thức ăn, nhiệt độ nước, vv… 
 
Thượng Đế biểu hiện như những linh hồn cá thể có thể giống như con nhím biển 
nếu bạn tưởng tượng một chút là mỗi một cảm biến riêng biệt của Thượng Đế (linh 
hồn) thông tin trở lại Thượng Đế một quan điểm riêng bằng cách sử dụng các giác 
quan vật lý (hay trong trường hợp linh hồn không còn thân thể là sự nhận thức trí 
tuệ/trực giác) 
 
Khi một cá thể, linh hồn tách khỏi Thượng Đế để trải nghiệm các thế giới bên ngoài 
như một tia sáng riêng biệt của Thượng Đế, sự kết nối với nguồn gốc luôn được giữ 
nguyên vẹn. Tuy nhiên, tưởng tượng một chút là một cái xúc tu của con nhím biển 
phân chia thành các phụ-xúc tu mà vẫn liên kết với cái xúc tu chính, nhưng giờ đây 
bao gồm vài cái xúc tu nhỏ hơn mà mỗi cái di chuyển về một hướng khác nhau. Đó 
chính là sự tương đồng tốt nhất mà chúng ta có cho ý tưởng về sự phân mảnh linh 
hồn. 
 
Bộ linh hồn đồng nhất đầu tiên phân ra làm 12 phần, hay các phụ-mảnh, theo 
phương cách là 6 cặp nam-nữ. Mỗi một cặp nam-nữ sau đó lại phân mảnh thành 
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các phụ-phụ cặp, vv.., cho đến khi các bạn có được số lượng các linh hồn riêng rẽ 
hiện nay làm nên thế giới của các bạn (và tất cả các thế giới có các linh hồn cư trú). 
Trong khi có xấp xỉ 6,4 tỷ linh hồn cá thể trên hành tinh của các bạn, hầu như tất cả 
họ đã bắt đầu từ một bộ 12 linh hồn nguyên thủy xuất phát từ Thượng Đế. 
 
Trong chừng mực sự thảo luận của chúng ta chỉ liên quan đến các linh hồn đồng 
nhất – tức là, những linh hồn là toàn bộ và trọn vẹn trong phạm vi ảnh hưởng của 
họ. Nhưng còn về các linh hồn không đồng nhất? Cái gì là những mảnh hồn không 
đồng nhất? Làm sao họ lại trở nên không đồng nhất, và họ có thể được tái hòa 
nhập nữa không? Chúng là những câu hỏi chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tiếp theo. 
 
Bức tranh thực sự trở nên phức tạp khi bạn xem các tầm mức thứ nhất, thứ hai và 
thứ ba của các linh hồn riêng rẽ thể hiện các mảnh hồn đồng nhất chỉ là một phần 
của câu chuyện hiện tại trên Trái đất. Bây giờ chúng ta hãy xem xét đến những 
mảnh hồn không đồng nhất. Chúng là những phần hồn bị chia cắt ra từ một linh hồn 
cá thể và tự chúng gắn vào những linh hồn cá thể khác. Những mảnh hồn này là 
không hoàn chỉnh, có nghĩa là họ không có đủ bản chất của Thượng Đế để trở nên 
các sinh mệnh có tư tưởng đầy đủ. Họ biểu hiện như những quỷ, yêu quái, ma, hình 
tư tưởng, những thực thể lìa khỏi xác và đại loại như vậy. Họ gắn vào thể aura của 
những linh hồn khác và làm hư hỏng sự thuần nhất của các linh hồn đó.  
 
Những mảnh hồn không đồng nhất xuất hiện khi tình cảm hay suy nghĩ của một linh 
hồn cá thể bị tổn thương bởi các liên kết không lành mạnh, như là tình yêu ích kỷ, 
quan hệ nghiệp đối lập (như là các linh hồn bị chết không toàn thây trong chiến 
tranh, các thủ phạm hay các nạn nhân của các vụ mưu sát, cưỡng hiếp, vv..), và 
mọi hình thức tương tác giữa các linh hồn dẫn đến kết quả là các mối ràng buộc, 
chấp chước về tinh thần, hay sự chiếm hữu. Khi chúng tôi nhìn vào các linh hồn cá 
thể, chúng tôi thường thấy các mảnh hồn gắn vào thể aura. Những thứ này có thể 
xuất hiện như những vết tối, các hố đen hay các cấu trúc dị thường. Một sự hàn 
gắn về tinh thần sẽ gỡ bỏ những năng lượng dính mắc này và cố gắng đưa chúng 
trở về các linh hồn mà từ đó nó đã bị phân tách ra. Những liệu pháp đặc biệt để 
đồng nhất hóa các linh hồn thường bao gồm các bài tập ở đó linh hồn không đồng 
nhất đi khắp vũ trụ để tìm kiếm các phần đã mất, khám phá các linh hồn khác mà đã 
nhận những mảnh hồn của họ, và thương lượng với những linh hồn đó để họ trả lại 
những phần đã mất. 
 
Nếu bạn có những tổn thương tình cảm chưa giải quyết được, mà đã có với một 
người mà bạn có những gắn kết về tình cảm, hay có những ác nghiệp với linh hồn 
khác, đó đã là cơ hội để bạn tự phân mảnh linh hồn của mình rồi gắn kết vào những 
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linh hồn đó. Có một số kỹ thuật mà có thể thực hiện để phục hồi những mảnh hồn 
đã mất của bạn. Công cụ mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất là đơn giản trở nên hiểu 
biết về những phần hồn đã mất của bạn và yêu cầu Thượng Đế hiện diện trong bạn 
đi bất cứ nơi đâu cần thiết để phục hồi những phần đã mất. Nếu bạn biết là bạn có 
những mảnh hồn của những người khác bị gắn trong thể aura của mình, bạn phải 
xả bỏ những mảnh hồn này trở về với ánh sáng và yêu cầu Thượng Đế gửi trả cho 
những người chủ của chúng.  
 
Quá trình này là phương cách quá phức tạp cho hầu hết những người đảm nhận 
một cách có chủ ý, trừ khi bạn yêu cầu Thượng Đế hiện diện trong bạn thực hiện 
công việc thu hồi và hoàn trả đó. Bạn có thể trải nghiệm ký ức bất thình lình và 
mãnh liệt về tình yêu trong quá khứ hay nỗi đau trong quá khứ khi Thượng Đế của 
bạn đang trả lại những mảnh hồn cho những chủ sở hữu của chúng hay đang thu 
hồi các phần hồn đã mất của bạn. Ngay khi bạn đã tẩy sạch những phần hồn không 
thuộc về bạn, và nhận lại tất cả các mảnh hồn đã mất của bạn, quá trình đồng nhất 
có thể bắt đầu. Bạn phải chào đón sự trở lại của các mảnh hồn của bạn và hợp 
nhất chúng vào sinh mệnh của bạn cho đến khi bạn lại cảm nhận sự nguyên vẹn. 
 
Sau khi bạn đã trở lại là một linh hồn đồng nhất, bạn có thể trở nên hiểu biết về gia 
đình hồn bậc cao của mình – 11 phần của mảnh linh hồn tối cao (oversoul) đồng 
nhất của bạn. Đây là một niềm vui khôn tả khi bạn bắt đầu liên lạc được với gia đình 
hồn của bạn. Ở một thời điểm, gia đình hồn của bạn sẽ tái hợp nhất, trong khi cùng 
lúc đó vẫn bảo tồn sự cá thể của mỗi linh hồn. Chúng tôi biết điều này nghe có vẻ 
như là một điều trái ngược hay là một ngịch lý, nhưng cái nghịch lý cao nhất là sự 
thực là  tất cả các linh hồn đều hòa nhập trở lại với Thượng Đế, trong khi đó vẫn trở 
thành các Thượng Đế theo cách riêng của họ, tự do sáng tạo giống như Thượng 
Đế cha mẹ bạn đầu. Điều này tương tự như khi một gia đình trên Trái đất chia các 
thành viên của họ đi khắp nơi trên quả địa cầu rồi sau đó tập hợp lại trong một gia 
đình hợp nhất. Gia đình một lần nữa lại đoàn tụ cùng nhau, nhưng mỗi một cá thể 
của gia đình có những cuộc sống và trải nghiệm riêng của mình. Đó là trường hợp 
của các gia đình hồn. 
 
Ở một thời điểm khác chúng tôi sẽ nói về các linh hồn tối cao (oversouls) và các 
tổng hồn (master souls). Đó là các tên gọi của các tia sáng khởi nguyên phát ra từ 
Thượng Đế mà đã sinh ra 12 thành viên của gia đình hồn của bạn. Chúng tôi cũng 
sẽ trình bày bản chất của người yêu sinh đôi (twin flames), mặc dù chúng tôi hiểu là 
Leah có thể thừa khả năng biết vấn đề đó, khi cô ấy là người yêu sinh đôi của 
người nhận thông tin này. 
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Chúng tôi hy vọng cuộc thảo luận này có tác dụng. Đây là một thách thức đối với 
chúng tôi, một phần vì chúng tôi mới làm việc với người nhận thông tin này, và một 
phần vì đây là một vấn đề phức tạp đối với phần lớn con người trên Trái đất. Chúng 
tôi đã, tất nhiên, mới chỉ chạm đến những phần phức tạp của vấn đề này, nhưng có 
vẻ như các bạn đã có một bức tranh rõ ràng hơn khi chúng ta bắt đầu cuộc thảo 
luận này. Bây giờ chúng tôi xin tạm biệt, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Chúng tôi 
là những người  Arcturus. Chúng tôi ban phước lành cho các bạn trong ánh sáng vô 
hạn của Thượng Đế. 
 ------------------------  
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Những người Arcturus và sự thăng lên - phần 1 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 7 tháng 10, 2004 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Chúng tôi đến với bạn trước ngày hôm nay với thông 
điệp hiển nhiên là trung tâm nhất, cốt lõi nhất, và cơ bản nhất trong số những thông 
điệp mà chúng tôi đã trao cho con người. Chúng tôi ý thức đầy đủ là chỉ một tỷ lệ 
nhỏ con người sẽ nhận được những thông điệp này và hiểu được chúng, nhưng đó 
là nhóm nhỏ sẽ đóng vai trò nòng cốt trong những năm sắp tới liên quan đến sự 
thức tỉnh của một số lượng lớn con người. 
 
Người nhận thông tin này đang có sự ban phúc lành của tổng Thiên thần Zadkiel đã 
nói thông qua kênh yêu mến của Ngài: Kira Raa. Tổng Thiên thần yêu mến của 
chúng ta đã nói về sự cần thiết của sự kích hoạt cái gọi là các luân xa “cao hơn” và 
sự vận chuyển năng lượng xuyên qua chúng theo các cách mà chưa bao giờ được 
thực hiện trước đây trên hành tinh của các bạn, ngoại trừ trong thân thể của một vài 
hành giả Yoga và các Đấng lâm phàm (avatar). “Kiel” (như là anh ấy thích gọi) cũng 
đã nói về nhu cầu thoát khỏi thế giới 3 chiều, hay “ma trận” của “thực tại” 3D. Bạn 
sẽ lưu ý là chúng tôi đã yêu cầu kênh này đặt từ “thực tại” trong ngoặc kép. Điều 
này là có chủ ý, bởi vì mặc dù chúng tôi không muốn tranh cãi về ngữ nghĩa, “thực 
tại” là rộng lớn trong mắt của khán giả, trong khi đó “sự thực” là cái như thế là trong 
ý nghĩa tối thượng. 
 
Vậy thì làm thế nào mà bạn thoát khỏi thực tại 3D, bạn yêu dấu? Và tại sao điều 
này là cần thiết? Và cần phải làm gì với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, sự 
thăng lên? 
 
Hãy bắt đầu với thành ngữ thường được gán cho Jesus, “ở trong thế giới này, 
nhưng không thuộc về nó”. Ở “trong” thế giới có nghĩa là có một thân thể vật lý và đi 
lại và nói chuyện và giao tiếp với những người khác. “Thuộc” về thế giới có nghĩa là 
đồng hóa với nó và làm nó trở thành “thực tại” chủ yếu của bạn. “Thuộc” về thế giới 
có nghĩa là bị bắt vào các vở kịch xúc cảm của thế giới này, tin tưởng rằng chúng là 
sự thật, và có một sự đầu tư tình cảm trong các kết quả của các tác động ngày qua 
ngày và các đoạn của vở kịch khổng lồ. 
 
Mỗi một người trong các bạn đang đọc hay nghe thông điệp này, mỗi một người 
trong các bạn đang cư trú trong các thân thể vật lý trên Trái đất, đã từng trải nghiệm 
việc bị bắt vào vở kịch của tính hai mặt đối lập. Hãy nghĩ lại lần cuối cùng bạn đã rất 
xúc động về một điều gì đó xảy ra trong vởi kịch 3D. Nó không nên kéo dài, bạn 
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thân mến, cho điều gì đó chợt đến trong tâm trí các bạn. Có lẽ nó đã là sự nóng 
giận bùng phát trong một công việc; có lẽ một người tình của bạn nói là “xin từ biệt 
bạn” và đi tìm một người tình khác; có lẽ một người con trai hay con gái đến nhà 
trong trạng thái phê thuốc bí tỷ; có lẽ sở thuế vụ quyết định kiểm tra các khoản thuế 
của bạn. Chúng ta có thể tiếp tục như vậy. Một số trong các bạn đã tách ra một 
cách hợp lý khỏi một hay nhiều viễn cảnh này, và chúng tôi xin chúc mừng bạn vì 
điều đó. Nhưng nếu bạn nhìn đủ sâu, phần lớn các bạn sẽ tìm thấy ít nhất một hay 
hai khoảng trong cuộc đời bạn nơi mà những dấu ấn xúc cảm vẫn hiện diện. 
 
Một số bạn là nhà tâm lý học sẽ phản đối là hoàn toàn tách ra có nghĩa là không có 
cảm xúc và sự sống. Bạn đang diễn giải sai cái điều mà chúng tôi nói ở đây. Hoàn 
toàn tách ra khỏi vở kịch Trái đất thực sự giải phóng bạn để cảm giác sâu xa trong 
một phương cách hoàn toàn khác. Hoàn toàn tách ra khỏi vở kịch Trái đất có nghĩa 
là được tự do để cảm giác bản chất sinh mệnh của bạn; niềm vui và sự say mê của 
linh hồn bạn. Sự giao tiếp với những người khác có thể đầy sức sống hơn, sống 
động hơn, “thực” hơn (nếu chúng tôi có thể sử dụng từ đó trong một ngữ cảnh 
khác). 
 
Thế thì tại sao, bạn sẽ hỏi, chúng tôi dùng nhiều thời gian để nói về việc buông bỏ 
và vượt qua các ảo ảnh của thế giới, trong khi bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là, tiêu 
đề của bài viết này là “sự thăng lên”? Nó không phải điểu hiển nhiên nhằm để thăng 
lên hoàn toàn vào các thân thể ánh sáng 5D, nó là sự cần thiết đầu tiên để gỡ bỏ tất 
cả các sự bao vây các luân xa, các kinh và các mạch của thân thể vật lý và thân thể 
ether. Và làm thế mà bạn hoàn thành nó? Phải đó, bằng cách buông bỏ mọi ràng 
buộc đối với mọi thứ mà hạ thấp trạng thái rung động của bạn. Và cái gì hạ thấp 
trạng thái rung động của bạn? Sợ hãi, lo lắng, băn khoăn, tội lỗi, hổ thẹn, oán giận, 
vv… Và điều gì gây ra những trạng thái tình cảm và tinh thần này? Ồ vâng! Bạn là 
một người thông minh: đồng nhất hóa với những thứ của thế giới này. Nhu cầu cho 
sự tán thành. Nhu cầu an toàn của thể xác. Nhu cầu thư giãn với các thể loại giải 
trí. Nhu cầu được yêu và được cần đến bởi những người khác. Nhu cầu khỏa lấp 
thời gian của bạn bằng các cách ngốc nghếch. 
 
Chúng tôi đã thường nói là bạn chỉ có một nhu cầu – nhớ đến sự kết nối của bạn 
với sự vô tận. Người thầy của các bạn đã từng nói, “hãy tìm kiếm nước trời trước 
và mọi thứ sẽ được thêm vào cho”. Các bạn yêu dấu, đừng dính mắc đến mọi thứ 
của thế giới này. Hãy chỉ quan tâm đến chất lượng của sự hiểu biết. Chỉ quan tâm 
với chiều sâu nhận thức của bạn rằng bạn đang được kết nối vĩnh cửu với sự Thần 
Thánh. Chỉ quan tâm với sự kiện rằng bạn là Một với Nguồn gốc của bạn. Hãy để 
Chúa trong bạn hướng dẫn cuộc đời bạn. Những từ này đơn giản làm sao! Chúng 
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đã từng được lặp đi lặp lại bởi những nhà hiền triết và nhà thần bí của các bạn. Tuy 
thế mà bạn cũng thường xuyên quên chúng làm sao. 
 
Trí thông minh cao hơn của bạn sẽ hướng dẫn quá trình thăng lên. Nó sẽ hiện ra 
một cách tự nhiên và tự động. Rút cục thì không có cái gì có thể gây trở ngại cho sự 
tiến hóa của bạn. Con bướm sinh ra từ cái kén không thể chủ ý “làm” bất cứ cái gì 
ngoài việc cho phép bản thiết kế vốn có trong các gen bộc lộ ra. Điều tương tự cũng 
đúng với các bạn, các bạn yêu dấu. Hãy để quá trình bộc lộ ra. Cho phép, cho 
phép, cho phép. Nhiệm vụ duy nhất của bạn là buông bỏ sự bám víu của bạn vào 
sự giới hạn. Đừng phán xét bất kể thứ gì trong thế giới này. Hãy yêu nó, ban phúc 
lành cho nó, hiểu biết về nó, và rồi để nó ra đi. Nguyện sống mọi lúc của cuộc đời 
bạn trong sự hiểu biết tỉnh táo về sự thần thánh trong bạn. Nguyện từ bỏ những trò 
tiêu khiển trong xã hội hiện đại. Bạn đã biết về những trò tiêu khiển này là gì – 
Chúng tôi không cần nhắc lại với bạn lần nữa. 
 
Luôn luôn tự hỏi trong mọi quyết định, “Cái gì là mục đích của điều này?” Hãy hoàn 
toàn trung thực với bản thân mình. Cái gì là động lực đằng sau mỗi hành động của 
bạn? Nếu nó không đến từ nơi cao nhất và tốt nhất bên trong bạn, thì hãy sẵn sàng 
quyết định hay hành động theo một cách thức hoàn toàn khác với những cảm xúc 
“dễ chịu” hay “an toàn”. Không có sự an toàn trong thế gới 3D. Các nhà lãnh đạo 
của các bạn đã sản xuất các loại bom “thông minh”, những tên lửa chính xác hơn, 
và chi những khoản tài chính khổng lồ để quét sạch thế giới khủng bố. Họ sẽ không 
bao giờ thành công, bởi vì họ đang đầu tư vào các ảo ảnh. Gửi cho họ tình yêu của 
bạn; họ đang trong nhu cầu tuyệt vọng tìm kiếm con đường mới. Đừng phán xét họ; 
đừng làm họ mắc lỗi. Họ chỉ đang thể hiện ra các sự tưởng tưởng về nỗi sợ hãi của 
họ. Họ không biết điều họ đang làm. Hãy để nó ra đi. Hãy để nó là như vậy. Tiến lên 
cùng với bài hát trái tim của bạn. Tiến lên với nềm say mê của linh hồn bạn. Nắm 
lấy sự thăng lên. Bạn đã sẵn sàng trên con đường xây dựng thân thể ánh sáng của 
bạn. Chấp nhận bản thân mình như bạn đang là. Bạn là tuyệt đối hoàn hảo trong 
mọi cách. Kính trọng bản thân mình, Là bản thân mình. Bạn là ánh sáng của thế 
giới. Bạn là cái Một trong hiện thân. Chúng tôi, những người bạn từ các vì sao, đã 
đang vui mừng với sự thức tỉnh của các bạn. Chúng tôi chờ đợi một cách vui mừng 
các bạn trong các vương quốc thượng thiên. Thực sự không có gì để sợ hãi. Mọi 
thứ thực sự đã được trông chừng. Ngày hôm nay, yên tâm trong sự chắc chắn là tất 
cả đang trong trình tự Thần thánh. Ngày hôm nay hãy xả bỏ mọi sợ hãi, sự lo lắng, 
các kế hoạch liên miên. Ngày hôm nay kỷ niệm sự giải phóng của bạn. Chúng tôi 
chào mừng các bạn, các bạn yêu dấu. Chúng tôi là những người Arcturus, lúc nào 
cũng sẵn sàng phụng sự trong ánh sáng của cái Một chói lọi. 
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GHI CHÚ: Trong phần 2 chúng ta sẽ khảo sát về mặt kỹ thuật của sự thăng lên. 
 
Ghi chú của người dịch: Cái Một (One) theo cách nói của những người Arcturus có 
thể hiểu là Thượng Đế hay Đấng Tạo Hóa hay Cái Duy nhất vô hạn vv… 
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Những người Arcturus và sự thăng lên - phần 2 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 8 tháng 10, 2004 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Trong thông điệp này chúng ta sẽ xem xét đến vấn đề 
kỹ thuật của quá trình thăng lên. Người nhận thông tin này, trong cuốn sách của 
anh ta, “Life on the Cutting Edge”, đã nói về việc xây dựng thân thể tinh thể ánh 
sáng. Trước khi chúng ta đi vào cốt lõi của vấn đề, chúng tôi sẽ nói một chút về sự 
chuẩn bị cần thiết để thăng lên. 
 
Có một nghịch lý ở đây, các bạn yêu dấu. Chúng tôi đã nói trong phần 1 là sự thăng 
lên là một quá trình tự nhiên mà xảy ra một cách tự động. Vậy thì tại sao lại cần đến 
việc chuẩn bị? Hãy sử dụng sự tương tự của cái kén. Nếu cái kén là một môi 
trường an toàn và thuận lợi, con bướm sẽ nở ra một cách tự nhiên sau một thời 
gian ấp ủ. Tương tự như vậy, khi môi trường của con người thuận lợi và an toàn, 
con người sẽ tiến lên vào thân thể ánh sáng. Vì vậy sự chuẩn bị, trong khung cảnh 
này, liên quan đến việc tạo ra một môi trường thuận lợi và an toàn để thực hiện việc 
thăng lên. 
 
Chúng ta đều biết là nếu chúng ta liên tục đào một hạt giống lên để nhìn xem nó có 
đang mọc mầm hay không, bạn sẽ cản trở hay thậm chí phá hủy quá trình tăng 
trưởng này. Điều tương tự cũng đúng với con bướm và cái kén. Bạn không thể mở 
cái kén ra để kiểm tra quá trình nở ra con bướm nếu không bạn sẽ phá hủy quá 
trình này. Trong quá trình thăng lên của con người, bạn không thể liên tục nghi ngờ 
quá trình đó, hoặc tăng tốc nó một cách không tự nhiên, hoặc cố gắng kiểm soát nó 
với thuốc men hay những tác động phụ thêm. Bạn phải TIN TƯỞNG vào quá trình 
đó và cho phép nó xuất hiện. 
 
Có một số những yếu tố phụ thêm mà sẽ trợ giúp hoặc cản trở quá trình này. 
Chúng tôi sẽ đi vào tóm tắt trước khi nói về Khuôn mẫu Chủ yếu (Master Template), 
cơ cấu thực sự của sự thăng lên [trong phần 3]. 
 
Chuẩn bị của thể xác (Physical Vehicle) 
 
Cái cách tạo ra một môi trường thuận lợi và an toàn cho thân thể là ý thức được sự 
khác nhau giữa cái mà bản ngã muốn và cái mà thân thể thực sự cần. Các bạn yêu 
dấu, bạn phải học để nghe ngóng thân thể mà không lẫn với những tiếng kêu gào 
và la hét của những khao khát bản ngã. Trong cuộc thảo luận của tổng Thiên thần 
Zadkiel với Sri Ram Kaa trong cuốn sách “Sacred Union”, anh ấy được khuyên bảo 
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về sự khác nhau giữa sự nuôi dướng và sự ăn uống. Vì vậy trong thông điệp của 
ngày hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu với cái bản năng quan trọng này. Mặc dù kênh 
này [Sal Rachele] vẫn ăn một số sản phẩm từ động vật, anh ấy đã phát hiện ra là 
bằng việc giới hạn những bữa ăn nhiều chất xuống 1 bữa một ngày vào khoảng 
giữa lúc thức có vẻ như mang lại nhiều nhất năng lượng cho anh ấy. Đối với bữa 
sáng và bữa tối, anh ấy thường dùng một thỏi lương khô hay a little trail mix hay vài 
quả phỉ. Một bữa ăn dinh dưỡng là lý tưởng gồm một đĩa salad hay một đĩa 
veggies, cho dù anh ấy thừa nhận là thường không mất thời gian để chuẩn bị thỏa 
đáng bữa ăn giữa ngày. 
 
Các bạn thân yêu, chúng tôi không cố gắng để ra điều kiện cho sự lựa chọn đồ ăn 
và thói quen ăn uống trong thông điệp này, mà chỉ chỉ ra là bạn nên tự thí nghiệm 
và quan sát cái gì là bảo tồn năng lượng và cái gì làm hao mòn năng lượng. Phần 
lớn mọi người, đặc biệt ở đất nước này [Hoa kỳ] thường ăn quá nhiều thực phẩm. 
Người ta ăn để tự điều trị, để xã hội hóa, vì thói quen, vì sự tiện lợi. Chúng tôi đề 
xuất một tuyên bố chung, trong lúc tôn trọng tự do cá nhân của các bạn: Giảm tối đa 
thịt và bơ. Giảm tối đa lượng thức ăn. Tăng tối đa giá trị dinh dưỡng của đồ ăn. Sử 
dụng thức ăn dạng bột hay dạng lỏng (không dùng loại con nhộng hay loại viên). Cố 
gắng, bất cứ khi nào, sử dụng thức ăn hữu cơ. Và trên hết – LẮNG NGHE CƠ THỂ 
BẠN. Không phải là bản ngã, mà là CƠ THỂ. Ăn khi bạn thực sự đói, không phải vì 
thói quen. 
 
Một mặt khác của việc chuẩn bị thể xác cho sự thăng lên liên quan đến quan sát 
các nhịp điệu tự nhiên của cơ thể. Cố gắng tránh ngủ theo một lịch trình. Chúng tôi 
nhận thấy điều này rất khó cho những người làm các công việc thường xuyên. 
Người nhận thông tin đã, trên vài tháng nay, ngủ theo một lịch trình giữa 9:00 PM 
và 2:00AM. Anh ấy thường sử dụng quãng thời gian từ 2:00 AM đến 4:00 AM để xử 
lý các vấn đề tâm lý và nhận những hướng dẫn từ chúng tôi và từ Hội đồng 
(Confederation). Nhịp điệu của các bạn có thể thay đỏi khác với kênh này. Một 
tuyên bố đơn giản của chúng tôi liên quan đến nhịp điệu cơ thể là: Hãy chú ý đến 
các chu kỳ lên và xuống. Làm việc trong các chu kỳ lên, nghỉ ngơi trong các chu kỳ 
xuống. Xắp xếp cuộc đời bạn theo một cách như vậy có thể tôn kính các nhịp sinh 
học của bạn. 
 
Chúng tôi cũng muốn nói một điểm quan trọng về môi trường. Điều cốt lõi là bạn 
phải tạo ra một không gian xung quanh mình mà khuyến khích sự lành mạnh và sự 
thăng lên. Gặp gỡ với những người có cùng mục đích. Tham dự các hội thảo và 
seminar về sự thăng lên. Nghe những bản nhạc có tác dụng nâng cao. Những giai 
điệu cổ điển và hiện đại nào đó là đặc biệt ăn khớp với việc tạo ra một môi trường 
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có lợi cho sự thăng lên. Từ chối tiếp xúc với những người mà “hút” hay “lấy” năng 
lượng của bạn – bạn biết những người đó. Như một nhà tâm lý học nổi tiếng của 
các bạn nói rằng, “Học cách nói không”. Thời gian và không gian của bạn là có giá 
trị. Trong khi chúng có thể là các ảo ảnh trong viễn cảnh tối thượng, trong thế giới 
3D này nơi mà bạn tìm kiếm chính mình, chúng là các công cụ quan trọng được sử 
dụng để giúp bạn thăng lên. Sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Giành thời gian 
để ở một mình. Giành không gian để ở một mình. Lựa chọn cẩn thận những người 
mà bạn cho phép ở trong không gian của bạn. Đừng cho phép sự bi quan, lo lắng, 
sợ hãi hay nghờ vực đi vào không gian của bạn. Những thứ này giống như các kẻ 
thù xung quanh cái kén. Chúng có thể hoặc không thể xuyên qua được các lớp bảo 
vệ của cái kén, nhưng tại sao lại trao cơ hội cho chúng? Sẽ mất năng lượng để liên 
tục đặt sự bảo vệ chống lại các ảnh hưởng tâm lý và vật lý tiêu cực. Kính trọng và 
tôn trọng không gian riêng của bạn. Đó không phải là không yêu thương khi bạn đối 
xử như vậy. Thực tế, nó là một trong những điều yêu thương nhất mà bạn có thể 
làm. Sau hết, bạn không thể phụng sự người khác tối đa được nếu bạn bị vây xung 
quanh bởi nhiều sự xao nhãng và những người phóng túng. 
 
Cuối cùng, trong thông điệp của chúng tôi về sự chuẩn bị cho thể xác, chúng tôi 
phải đề cập đến sự cần thiết của việc vứt bỏ tất cả các định kiến và tà kiến vè bản 
thân thể xác. Phương tiện này mà bạn đang cư trú bên trong là một dụng cụ được 
làm cho hòa hợp một cách tinh vi, giống như một siêu máy tính. Khi nó được chăm 
sóc thích đáng, nó sẽ có thể phục vụ bao lâu tùy thích. Trong trường hợp thăng lên 
(và chúng tôi sẽ nói chi tiết sau), thân thể được chuyển đổi một cách kỳ lạ mà không 
phải trải qua cái chết (mặc dù phần lớn những tế bào chết đi sau vài năm). Thân thể 
này, trong khi không có xu hướng tồn tại mãi mãi, tuy thế mà có thể được làm cho 
bất tử, không thể chết, không bệnh tật và không bị phá hủy. Sẽ là khôn ngoan để 
thu được hiểu biết là thân thể này có thể được trình diễn theo nhiều cách tùy thích: 
trẻ trung, xinh đẹp, mạnh khỏe, không bệnh tật và không già đi. Cuối cùng, bạn sẽ 
thậm chí học được cách giải thể và tái xây dựng lại (vật chất hóa và phi vật chất 
hóa) thân thể. Bạn sẽ học được cách di chuyển nó (teleport) từ vị trí này đến vị trí 
khác. Bạn có thể thậm chí học cách làm sao “biến – hình” (shape-shift) hoặc thay 
đổi những đặc điểm của nó bằng ý chí. Tất cả những điều này bạn có thể làm được 
khi bạn thuần thục quá trình thăng lên. Bằng việc hình dung những điều này và biết 
về các khả năng nó có thể, bạn bắt đầu dựng lên các trải nghiệm này cho bạn, theo 
Luật của Tâm thức, hay luật của chiều thứ 4. Mặc dù sự thăng lên là một sự chuyển 
đổi vào chiều thứ 5, sự thuần thục những luật của chiều thứ 4 là một phần cần thiết 
của việc xây dựng và duy trì thân thể ánh sáng, cũng giống như việc thuần thục đại 
số là điều cần thiết để học ngành toán. 
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Vâng, các bạn yêu dấu, chúng tôi đã đề cập một chút đến cơ sở ban đầu trong bài 
học này. Đủ để nói rằng, sẽ có phần 3 và có thể là phần 4 về vấn đề này. Chúng tôi 
là những người Arcturus. Chúng tôi đến với tình yêu vĩ đại. Chúng tôi đến trong sự 
phục vụ cho cái Một vô hạn. 
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Leah và tính dục thần thánh, Phần 1 
 
Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 8 tháng 10, 2004 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Leah ở đây trong sự huy hoàng của cái Một vô hạn. Với 
một làn sóng của những tấm áo choàng vàng óng ánh đang tuôn chảy của ánh 
sáng, tôi mang đến cho các bạn một cuộc thảo luận thú vị nhất về một chủ đề thú vị 
nhất, cái mà đã bị che dấu bởi ảo ảnh và sự sai lệch trên thế giới của các bạn. 
 
Có lẽ nhiều người trong các bạn đã muốn biết tính dục là như thế nào trong mật độ 
6. Một số trong các bạn đã có một sự hiểu biết mơ hồ, một ý niệm le lói về một con 
đường trọn vẹn hơn và đầy đủ hơn của sự hòa hợp tính dục, nhưng bên trong 
những đòi hỏi không dứt của bản ngã và những sự ham muốn vật lý, nó dường như 
không thể đạt tới được. Vì vậy hầu hết mọi người trong thế giới của các bạn phải 
viện đến các phương thức quen thuộc liên hệ đến tính dục. 
 
Kênh này đã cho phép chúng tôi sử dụng chính anh ấy như một ví dụ cá nhân trong 
các cuộc thảo luận này, vì vậy không với sự ngượng ngùng quá đáng, chúng tôi sẽ 
bắt đầu. 
 
Kênh này đã thường nhắc lại một bộ phim đã trình chiếu trong những năm 1980 
được gọi là “Cocoon” (cái kén) trong đó một nữ diễn viên nào đó đã hòa hợp các 
năng lượng của cô ấy với một thực thể ngoài hành tinh trong một nghi thức tình 
yêu. Vâng, các bạn yêu dấu, mặc dầu hành động của tình yêu vũ trụ có thể rất khó 
mà diễn tả gần đúng trong điện ảnh Hollywood, cái này thực sự là một ý niệm 
thoáng qua về cái xảy ra trong thế giới của chúng tôi. Mặc dầu các thân thể ánh 
sáng của chúng tôi có các tàn dư của các cơ quan sinh dục vật lý, chúng không 
được sử dụng dành riêng cho trong các nghi thức hòa hợp. Thay vào đó, các thân 
thể năng lượng của chúng tôi hỗn hợp và trộn lẫn với nhau, rất giống với sự miêu tả 
trong bộ phim. 
 
Thế còn tính xác thực? các bạn có thể hỏi. Trong thế giới của chúng tôi, chúng tôi 
ghi nhận rằng Tất cả là Một, và chỉ riêng Tình yêu đó là mối Quan hệ của chúng tôi. 
Chúng tôi kính trọng và tôn trọng mỗi một linh hồn trong sự độc nhất vô nhị của nó 
và trong khao khát biểu lộ của nó. Chúng tôi không xâm phạm đến bất cứ một linh 
hồn nào. Chúng tôi không xâm phạm đến tự do ý chí. Chúng tôi chỉ cố gắng để giúp 
đỡ mỗi một linh hồn hợp nhất với Tạo hóa. Điều đó nói lên rằng, năng lượng của 
chúng tôi hòa hợp và trộn lẫn là hiếm khi bị hạn chế với chỉ một bạn tình. Thượng 



 75 

Đế không có dự định là những sự biểu lộ của tình yêu phải bị giới hạn với chỉ riêng 
một người. Điều này không nói rằng các mối quan hệ một vợ một chồng là sai hay 
lạc hậu. Có nhiều người trên Trái đất thịnh vượng với phong tục một vợ một chồng 
và điều đó là tốt. Nhưng chúng tôi không quy cho các phẩm hạnh lỗi thời đã được 
đưa ra bởi những vị thần ích kỷ nhằm để kiểm soát quần chúng. 
 
Những lời khó nghe làm sao, Leah! Điều khắc nghiệt này nghe giống như lời chỉ 
bảo của một nữ thần! Các bạn có thể nói như vậy. 
Có thực sự thế không? Và các bạn có biết cái gì diễn ra trong cuộc đời của một nữ 
thần? Tôi nói rằng, hãy đặt những sự phán xét và các đức hạnh của các bạn sang 
một bên và tự hỏi chính mình điều này: “Cái gì là dạng cao nhất của sự biểu lộ tình 
yêu tôi có thể trao?” “Làm thế nào tôi có thể trông đợi linh hồn của tôi để thể hiện 
tình yêu trong cách trọn vẹn nhất và đẹp nhất có thể?” 
 
Các bạn yêu dấu, những câu hỏi này các bạn có thể hỏi, “phong tục một vợ một 
chồng là đúng hay sai?” Loại câu hỏi đó sẽ tự nó trả lời, bất chấp nó ở trong dạng 
nào. Kênh  này đã sống hầu như cả cuộc đời của anh ấy trong một tình trạng một 
vợ một chồng. Anh ấy đã phát hiện ra rằng, trong quá khứ, sự phân bố năng lượng 
vật lý giữa nhiều hơn một bạn tình ở một thời điểm đã làm kiệt sức. Đó có thể là 
trường hợp rất tốt cho phần lớn các bạn. Nhưng đừng quyết định những điều này 
dựa trên các đức hạnh được lập trình và bị điều kiện hóa. Tự tìm lấy cái tốt nhất 
cho các bạn. Kênh này cũng đã đưa ra hiện nay ý tưởng là có hai loại của các mối 
quan hệ, nghiệp và đồng sáng tạo. Hiện anh ấy đã ra khỏi một mối quan hệ nghiệp 
và đã có các viễn cảnh về một mối quan hệ đồng sáng tạo sẽ đến trong tương lai 
gần. 
 
Người bạn đồng sáng tạo không phải là một khái niệm mới. Trong thực tế, nó đã 
được đưa ra trong rất nhiều cuốn sách về tâm lý học. Tuy nhiên, tại thời điểm này 
trên Trái đất, khả năng cho các mối quan hệ đồng sáng tạo xảy ra như chưa từng 
có trước đây. Khi phần lớn các bạn hoàn thành các mối quan hệ về nghiệp, các bạn 
có thể tự thấy mình rời xa các người bạn đời của mình và các bạn tình của mình rồi 
để các bạn của mình trong sự cô đơn. Tuy thế mà cùng lúc đó, có một niềm khao 
khát về một cách thức hợp nhất khác, một sự hợp nhất thần thánh, loại hợp nhất 
mà chúng tôi những người Kim tinh và những người Arcturus đang sở hữu. 
 
Vấn đề tính dục và tình yêu là rộng lớn, và chúng tôi mới chỉ chạm đến bề mặt của 
vấn đề. Chúng tôi sẽ chia cuộc thảo luận này thành một số phần, khám phá một chủ 
đề cụ thể khác nhau trong mỗi một phần. Chúng tôi có thể sử dụng một cuộc thảo 
luận toàn bộ về sự khác nhau gữa các mối quan hệ về nghiệp và đồng sáng tạo. 
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Chúng tôi có thể sử dụng một cuộc thảo luận toàn bộ về cách làm thế nào để kéo 
vào tất cả các luân xa trong việc làm tình. Chúng tôi có thể dành hết một cuộc thảo 
luận cho việc làm thế nào để giữ dòng năng lượng thần thánh khi không trong sự 
quan hệ. Và tất nhiên, một chủ đề đáng quý cho nhiều người trong các bạn để làm 
sao hấp dẫn một ai đó thích hợp cho một mối quan hệ đồng sáng tạo. Sau đó có 
một chủ đề về tantra, hay yoga về tính dục. Ôi, và đừng quên cái mà chúng tôi đã 
bắt đầu trong cuộc thảo luận này – tính dục trong mật độ 6. 
 
Các bạn yêu dấu, các bạn sẽ phát hiện thấy là để di chuyển vào một tư tưởng cao 
hơn liên quan đến hoạt động tính dục, các bạn sẽ cần tái xắp đặt lại cuộc sống của 
các bạn để có thời gian và không gian cho việc khám phá những điều này. Các bạn 
có thể bị thất vọng là chúng tôi chỉ hướng dẫn chủ đề này trong cuộc thảo luận này, 
nhưng chúng tôi cảm thấy nó rất quan trọng để nhận ra là rất ít các bạn đã xắp xếp 
thời gian và không gian hợp lý để khám phá chủ đề này, và vì vậy chúng tôi sẽ kết 
thúc cuộc thảo luận đầu tiên này bằng cách hỏi các bạn để một lần nữa nhìn vào 
các quyền ưu tiên của các bạn. Có phải tình dục là một điều có lợi không? Có phải 
nó được xếp loại giống như thức ăn? Các bạn có quan tâm đến việc thỏa mãn các 
khao khát? Chúng tôi sẽ đề xuất các bạn bắt đầu tự hỏi chính mình, “Điều gì xảy ra 
cho năng lượng của tôi sau khi làm tình?” Các bạn cảm thấy kiệt sức hay được tăng 
cường sinh lực? 
 
Chúng tôi sẽ dành cho các bạn thời gian để trả lời các câu hỏi này trước khi chúng 
ta tiếp tục. Chúng tôi sẽ không vội vã với chủ đề này hay cố gắng để tổng hợp nó 
trong một vài trang giấy. Chúng tôi hứa chúng ta sẽ khám phá các chủ đề đã đề cập 
bên trên. Nguyên tắc đầu tiên để sang trang ở đây là dành thời gian của chúng ta 
và khám phá với các suy nghĩ không thành kiến. Đây là một chủ đề rất thú vị và cái 
tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục tới đây. Tôi là Leah. 
 ------------------------ 
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Leah và tính dục thần thánh, Phần 2 
 
Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 9 tháng 10, 2004 
 
Xin chào, các bạn yêu dấu. Tôi là Leah, với phần 2 của cuộc thảo luận của chúng ta 
liên quan đến tình yêu và tình dục. Hãy xem nào, chúng ta đã kết thúc ở đâu hôm 
trước? Ô vâng, chúng ta đang thảo luận về các quyền ưu tiên. Chúng tôi đã đưa ra 
cho các bạn câu hỏi để tự hỏi chính mình liên quan đến việc các bạn cảm thấy như 
thế nào sau khi làm tình. Các bạn có cảm thấy được tăng cường sinh lực hay cảm 
thấy kiệt sức. Các bạn đã “dùng hết sạch” (used up) năng lượng của các bạn, bất 
kể các bạn là nam hay nữ, nhưng đặc biệt nếu các bạn là nam giới. Như các bạn 
biết, trong việc làm tình thông thường, người nam giới về thân thể, cũng như về mặt 
biểu tượng, trao một phần tinh chất của anh ấy cho người nữ. Người nữ giới, mặt 
khác, nhận tinh chất của người nam, nhưng nếu nó không được đem vào sinh 
mệnh của cô ấy theo các cách mà thể hiên sự cân bằng và sự trọn vẹn thì cô ấy, 
cuối cùng cũng sẽ cảm thấy kiệt sức. Vì vậy tại sao phần lớn việc làm tình trên Trái 
đất làm khô kiệt các thân thể năng lượng của những người thực hiện việc đó? 
 
Tôi nghĩ một số người trong các bạn đã biết câu trả lời. Các bạn không làm tình với 
toàn thể sinh mệnh của các bạn – mà chỉ với các cơ quan sinh dục của các bạn và 
một vài cảm xúc được rắc vào. Chắc rằng, các bạn có thể yêu người bạn tình của 
mình. Các bạn có thể thậm chí muốn điều tốt nhất cho anh ấy/cô ấy. Nhưng bởi thói 
quen, bởi các ý tưởng đã bị điều kiện hóa và bị thành kiến (xin lỗi về cách chơi 
chữ), các bạn chỉ đơn thuần diễn lại một nghi thức cổ đã được thiết kế để duy trì nòi 
giống. Như một sự ngẫu nhiên, các bạn có biết là một phụ nữ giác ngộ có thể lên kế 
hoạch cho thời gian mang thai của cô ấy? Trong thực tế, cô ấy thậm chí còn có thể 
trù tính giới tính của đứa trẻ của cô ấy. Nhưng đó là một vấn đề khác. Trở lại với 
vấn đề. Leah. 
 
Như vậy làm thế nào các bạn làm tình với toàn bộ sinh mệnh của các bạn? Giống 
như cách các bạn làm mọi thứ với toàn bộ sinh mệnh của các bạn – bằng cách hiện 
diện đầy đủ trong lúc đó và hiểu biết về cái toàn bộ của sinh mệnh các bạn. 
 
“Vâng, Leah, nói thì rất dễ…” 
 
Vâng, tôi đã biết là các bạn sẽ phản ứng như vậy. Các bạn có biết là về mặt nghi 
thức tất cả những kết nối của tôi được thiết kế để làm cho các bạn hiểu biết hơn về 
cái tổng thể của sinh mệnh mình? Thật là một sự trùng hợp! Chắc chắn là việc làm 
tình sẽ không phải là một ngoại lệ. Tất cả sự kết nối là một sự biểu hiện của tình 
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yêu khi khao khát duy nhất của các bạn là để phụng sự cho cái Một (trong nhiều 
dạng của nó). Như vậy tình dục cũng là một dạng của sự kết nối, hay chúng ta nên 
gọi là, kết hợp (communion). Đó là một từ đẹp đẽ. Nó là một sự phối hợp của sự kết 
nối và sự hợp nhất – kết nối trong một trạng thái hợp nhất. 
 
Bước đầu tiên trong việc mang toàn bộ sinh mệnh của các bạn vào việc làm tình sẽ 
là đưa vào tất cả các luân xa của các bạn. Các bạn bị điều kiện hóa để biểu hiện 
thông qua luân xa thứ hai (cơ quan sinh dục). Tuy nhiên, với một chút thực hành, 
các bạn có thể di chuyển năng lượng này xung quanh và phân phối nó đến các luân 
xa khác phần nào bằng nhau. Đây là bản chất của yoga tantra. Nhưng đây chỉ là bắt 
đầu. Trạng thái tâm trí của các bạn có lẽ là khía cạnh quan trọng nhất của việc làm 
tình với toàn bộ sinh mệnh. Để hiểu biết về cái toàn thể của các bạn, bạn phải hiện 
diện đầy đủ trong mọi khoảng khắc. Điều này là khó khăn vô cùng trong thế giới 3D. 
Các bạn đã có tất cả những tưởng tượng này về cái điều mà các bạn đã nghĩ rằng 
sẽ làm, làm sao để làm vừa lòng bạn tình của mình, sử dụng bao nhiêu thời gian, 
vv… Hãy vứt bỏ tất cả các điều đó đi. Không có những sự mong chờ trong tình yêu 
giác ngộ. Tình yêu bản thân nó là người thầy. Các bạn đơn giản đi theo nơi mà tình 
yêu dẫn đến. Các bạn và bạn tình của mình phải có sự nhất trí hoàn toàn để đi theo 
tình yêu một cách dứt khoát và hoàn toàn. 
 
Trở nên hiểu biết về mỗi một luân xa, cực khoái (meridian) và trung tâm năng lượng 
của thân thể. Đơn giản nhận biết mỗi một phần, không cố gắng để cưỡng bức nó 
phản ứng hay thay đổi. Thay vào việc tập trung vào bộ phận sinh dục, hãy cảm 
nhận đốt sống dưới cùng của bạn. Cảm nhận các luồng năng lượng. Trở nên hiểu 
biết về búi dây thần kinh sau dạ dày của bạn (your solar plexus). Đơn giản nhìn nó, 
như thể bị thôi miên với điều bình thường. Nhanh chóng nó sẽ trở nên phi thường 
nếu các bạn tiếp tục quá trình. Không có mục đích, không có gì vội vã, chỉ có búi 
dây thần kinh sau dạ dày, với tất cả các sự ngẫu nhiên của nó và sự đến và đi của 
năng lượng. 
 
Làm tương tự với trái tim, cổ họng, con mắt thứ 3, đỉnh đầu. Đi qua tất cả các cực 
khoái (meridians), các kinh lạc và các huyệt châm cứu. Cảm nhận các cảm giác trên 
da của bạn. Cảm nhận nhiệt độ của các phần khác nhau của thân thể bạn. Sau đó 
di chuyển vào các vương quốc tinh vi và cảm nhận thể aura của bạn và của bạn 
tình của bạn. Nhìn các màu sắc (với khả năng lớn nhất của bạn). Nghe thân thể 
năng lượng của bạn giống cái gì? Nó cảm thấy như thế nào? Nếu nó có thể nói 
được, nó sẽ nói cái gì? 
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Liên hệ gần gũi với trường aura của các bạn là thân thể tình cảm, hay thân thể 
năng lượng. Trong trạng thái thân thể tình cảm của các bạn. Nó có hứng thú 
không? Có thỏa mãn không? Có khí lực không? Đơn giản cảm nhận nó – đừng cố 
gắng để thay đổi nó. Có phải có một khía cạnh của thân thể tình cảm của các bạn 
muốn biểu lộ? Có sự kìm nén nào không? Có khao khát nào không được thể hiện 
không? Đơn giản cảm nhận nó – đừng cố gắng thay đổi nó. 
 
Bây giờ, các bạn yêu dấu, các bạn có thể kinh ngạc, “Bản chất tự nhiên của việc 
làm tình đã chạy đâu mất rồi?” Các bạn đã hiểu lầm. Trở nên hiểu biết về sinh mệnh 
toàn thể của bạn không mang đi niềm vui của việc làm tình tự nhiên. Tuy vậy, trước 
tiên, nó có vẻ như vậy. Các bạn có nhớ thời gian đầu tiên khi các bạn cố gắng tập 
lái xe đạp không? Nó đã không được tự nhiên lắm, có phải vậy không? Tuy thế mà, 
hôm nay, nó là bản tính tự nhiên thứ hai để nhảy lên một chiếc xe đạp và lái biến 
mất vào ánh hoàng hôn. 
 
Một điểm quan trọng để trở nên hiểu biết về toàn bộ sinh mệnh của các bạn trong 
việc làm tình: Hãy dịu dàng với chính bạn và với bạn tình của bạn. Đừng trông đợi 
quá nhiều lúc ban đầu. Nếu những khuôn mẫu cũ thắng thế, đừng thất vọng. Với sự 
thực hành, các bạn sẽ trải nghiệm niềm vui lớn hơn là các bạn có thể nghĩ. Thân 
thể và sinh mệnh toàn thể của các bạn sẽ trở nên sống động. Một lần nữa tôi nhắc 
lại, hãy dịu dàng với bản thân mình. Đừng trông đợi quá nhiều quá sớm. Các bạn 
đang gỡ bỏ các thói quen cũ. Các bạn đang gỡ bỏ sự vô ý thức. Các bạn đang gỡ 
bỏ nghi thức của hàng thế kỷ. Tôn kính chính bản thân mình. Công bằng với chính 
bản thân mình. 
 
Sẽ có nhiều phần hơn của chủ đề này. Kênh này và tôi sẽ quyết định khi nào mang 
đến những thông tin thêm nữa. Nó sẽ không lâu đâu. Chúng ta sẽ khảo sát cách 
làm sao để hấp dẫn một bạn tình đồng sáng tạo và phải làm cái gì với điều đó ngay 
khi nó xuất hiện. Chúng tôi sẽ xem xét đến các cách di chuyển năng lượng 
kundalini. Có rất nhiều thứ để khám phá. Tôi là người hướng dẫn du lịch của các 
bạn khi chúng ta nô đùa và vui chơi với nhau trong vũ trụ đẹp lạ lùng này! Phúc lành 
trong Ánh sáng của cái Một Chói lọi. Tôi là Leah. 
 ------------------------ 
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Nội dung hội thảo của Leah – Phần 1 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 01 tháng 05, 2007 
 
Xin chào, tôi là Leah. Thật là một nhóm tuyệt vời. Phúc lành cho tất cả các bạn. Tối 
nay là buổi đầu tiên trong một số buổi mà sẽ được thực hiện với kênh này và chúng 
tôi rất vinh dự và vui sướng là sẽ được chia sẻ một chút với các bạn trong ngày 
hôm nay và ngày mai. Nhiều người bạn yêu dấu của chúng ta từ những nơi khác 
cũng sẽ chia sẻ lần này với các bạn, bao gồm những người Arcturus và các Đấng 
Sáng Tạo. 
 
Các Đấng Sáng Tạo là các vị thầy của chúng tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi cũng có 
các vị thầy, thậm chí ở tầm mức của chúng tôi. Và trước khi chúng ta đi vào chủ đề 
của buổi tối hôm nay, chúng tôi muốn nói đôi lời về việc chúng tôi là ai và về quan 
hệ của chúng tôi với Trái đất và với các thực thể khác. Tôi, Leah, cùng với các 
thành viên khác của Hội đồng Ngân Hà (Galactic Confederation), là một cái tên mà 
các bạn đã đặt cho nhóm của chúng tôi, là một tổ chức bao gồm trên một nghìn hệ 
thống sao trong vùng này của hệ Ngân hà của các bạn. Và có rất nhiều sinh mệnh 
ở các tầm mức và các chiều kích cư trú trên các hệ thống sao đó là các thành viên 
của nhóm chúng tôi. Họ rung động từ cái mà các bạn gọi là mật độ 5 cho đến cái 
mà các bạn gọi là mật độ 9. 
 
Nói một chút về thuật ngữ kênh này sử dụng mà chúng tôi đã chấp thuận. Có nhiều 
mô hình khác nhau về vũ trụ của các bạn mà đã được đưa ra bởi các kênh và các 
vị thầy khác nhau và thậm chí của một số nhà khoa học của các bạn. Mô hình vũ trụ 
mà kênh này sử dụng là một mô hình 12 mật độ hay mô hình 12 chiều kích. Thực tế 
là, anh ấy định nghĩa mật độ như là một tầm mức rung động và chiều kích như là 
một vương quốc trong đó các sinh mệnh của một mật độ cụ thể nào đó sinh sống. 
Các từ ngữ là không diễn tả chính xác ý nghĩa, nhưng để phục vụ mục đích của 
chúng tôi chúng tôi sẽ sử dụng chúng thay thế cho nhau. 
 
Tại sao chúng tôi lại ở đây? Như các bạn đã biết, hành tinh của các bạn đang trải 
qua những thay đổi ghê gớm. Chúng tôi sẽ nói về một số chúng trong tối nay và 
chúng tôi cũng sẽ nói về các phương cách để đối phó với những thay đổi này; làm 
sao để trở nên hiểu biết hơn; làm sao để truy cập được vào các chiều kích cao hơn 
của bản thân bạn; làm sao để di chuyển xuyên qua các rào chắn của thể xác, thể 
tình cảm, thể trí, thể etheric, thể astral, và thể nhân quả (chúng là 6 thân thể thấp 
của bạn). Chúng tôi sẽ nói một chút về sự thăng lên – nó là gì, nó hoạt động thế nào 
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và điều gì sẽ chờ đợi bạn khi bạn đi theo trên con đường thăng lên, và chúng tôi 
cũng sẽ xem xét các câu hỏi trong phần hỏi đáp. 
 
Vì vậy bạn đừng tin rằng câu hỏi của bạn là quá ngốc ngếch hay ngớ ngẩn hay vô 
nghĩa. Không có điều gì gọi là câu hỏi ngốc ngếch cả. Một số các bạn chắc sẽ nghĩ 
rằng, vấn đề này khá là mới đối với mình và mình có thể là ngớ ngẩn nếu hỏi câu 
hỏi này. Xin các bạn cứ tự nhiên, các bạn yêu dấu, không có gì gọi là câu hỏi ngớ 
ngẩn cả. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc được trả lời những câu hỏi cơ bản nhất cũng 
như những câu hỏi mà các bạn cho là tiến bộ. 
 
Tối nay chúng tôi sẽ nói một chút về điều mà Trái đất đang trải qua và sau đó chúng 
tôi sẽ mở ra phần hỏi đáp. 
 
Trái đất của các bạn đã ở đây một thời gian rất lâu, như các bạn đã biết. Những 
nhà khoa học nói rằng nó đã ở đây khoảng 4,5 tỷ năm; tuy nhiên, con người mới chỉ 
ở trên hành tinh này khoảng 10 triệu năm trong 4,5 tỷ năm đó, vì vậy con người đã 
ở trên Trái đất chỉ một thời gian rất ngắn. Bạn có thể nói, “Nhưng, Leah, 10 triệu 
năm là một khoảng thời gian dài và các cuốn sách lịch sử của chúng tôi chỉ viết về 
vài nghìn năm.” Và điều đó là đúng. Các cuốn sách lịch sử của các bạn có một tầm 
nhìn rất hạn hẹp về lịch sử của Trái đất. 
 
Lịch sử Trái đất của các bạn lừng lẫy và náo nhiệt hơn nhiều và phức tạp hơn bất 
cứ một cuốn sách lịch sử nào. Chúng tôi không đi vào chi tiết lịch sử trái đất các 
bạn ngày hôm nay. Những người thầy thân yêu của chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, 
đã trao truyền loạt thông điệp về chủ đề đó và sẽ có một số thông điệp nữa vào 
ngày Chúa nhật. 
 
Tối hôm nay chúng tôi sẽ đề cập bước đầu đến điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới 
đây theo thời gian trên Trái đất. Trước hết, tất cả các bạn đều có tự do ý trí. Tự do ý 
trí là không dễ dàng đối với chúng tôi và cũng không dễ dàng cho các bạn. Và bởi vì 
các linh hồn có tự do ý trí, chúng tôi không thể áp đặt ý trí của chúng tôi lên các 
bạn. Chúng tôi không thể ép buộc các bạn thay đổi, tăng trưởng hay tiến hóa, mặc 
dù có những thời gian khá thành thật mà nói là đã khá tốt để có thể làm điều đó. 
Một số trong các bạn đã thực sự quên mất đường về từ khi các bạn trượt xuống từ 
thiên đàng. 
    
Bây giờ tôi không nói nhiều cho những người đang trong gian phòng này, nhưng 
nếu các bạn nhìn vào thế giới của các bạn ngày nay, nhìn vào báo chí của các bạn, 
TV của các bạn, chính phủ của các bạn và nhiều nước trên thế giới, bạn sẽ hẳn 
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nhiên đồng ý với đánh giá của chúng tôi là có rất nhiều điều đen tối trên thế giới của 
các bạn. 
 
Tại sao những điều đen tối lại hiện diện ở đó? Tại sao lại khó khăn đến thế cho 
nhiều người hướng tới ánh sáng? Chúng tôi sẽ nói một chút về điều đó tối nay, 
nhưng đó là một chủ đề rất rộng lớn. Có cả một câu trả lời dài và dài hơn, đó là 
cách nghĩ ưa thích của anh ấy về vấn đề đó. Vì vậy chúng tôi chỉ động chạm vào 
những vấn đề này một cách tóm tắt và giúp các bạn hiểu được Trái đất của các bạn 
đang trải qua điều gì và sẽ trải qua điều gì trong vài năm sắp tới. 
 
Có 3 nhóm tư tưởng chính trên hành tinh của các bạn tại thời điểm này và 3 nhóm 
chính này đang tạo ra 3 viễn cảnh riêng biệt trong những năm sắp tới. Đồng thanh 
tương ứng. Các bạn đã nghe thành ngữ đó trước đây và nó cũng được biết đến 
như là luật hấp dẫn – các bạn đã từng nghe nó được gọi như vậy. 
 
Các bạn có về cơ bản ba hay bốn thể thức hay động lực khác nhau của các mối 
quan hệ trong thế giới của các bạn. Bạn có đồng thanh tương ứng hay là luật hấp 
dẫn; bạn có mối quan hệ thầy/trò; hay mối quan hệ trò/thầy, mà về bản chất là các 
phần của cùng một thứ. Các bạn có cái gọi là các mối quan hệ về nghiệp và bạn có 
các mối quan hệ đồng sáng tạo, vì vậy có rất nhiều mối quan hệ khác nhau mà bạn 
tạo ra trong cuộc đời. 
 
Cái mối quan hệ mà chúng tôi sẽ đề cập đến tối nay là luật hấp dẫn hay đồng thanh 
tương ứng, và một trong các cách chúng tôi nói rõ về điều này, mà sẽ nghe tương 
tự như lời giải thích trìu tượng của các bạn, là nội dung tư tưởng của bạn như thế 
nào, thì sẽ hấp dẫn những thứ tương ứng vào cuộc đời của bạn. Điều này nghe có 
vẻ cơ bản, quá trình đơn giản. Đó là một nguyên lý của cái mà các bạn gọi là thế 
giới mật độ 4, và cách viết khác là bạn tập trung vào cái gì, thì bạn sẽ có xu hướng 
trở thành cái đó. Bởi vì bạn có khả năng sáng tạo mạnh mẽ này bên trong bạn, bạn 
có khả năng tạo ra một trải nghiệm chỉ dựa trên cái mà bạn muốn trải nghiệm. 
 
Vì vậy nếu bạn tập trung vào cái điều chúng tôi gọi là sự phục vụ yêu mến hay sự 
phục vụ yêu thương, hay bạn tập trung liên tục vào việc làm thế nào để tiến hóa lên 
các tầm mức cao hơn của bản thân bạn, thì bạn sẽ trải nghiệm điều gì? Các bạn sẽ 
trải nghiệm các tầm mức ca hơn của sinh mệnh. Bạn sẽ trải nghiệm tình yêu, sự 
phụng sự, tình thương của bản thân bạn bởi vì đó là cái mà bạn tập trung vào. 
 
Bây giờ nó đã dễ dàng chưa? Không. Nó không là dễ dàng chút nào bởi vì thế giới 
của các bạn đã là một nơi tối tăm trong một thời gian dài. Có rất nhiều các hình tư 
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tưởng đến và đi trong căn phòng này khi chúng tôi thuyết trình và phần lớn trong số 
các hình tư tưởng này là tiêu cực. Chúng tôi có ngụ ý gì với từ tiêu cực? Chúng tôi 
muốn nói tới những hình tư tưởng mà không phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất 
của linh hồn, hạnh phúc và sức khỏe. Chúng tôi muốn nói đến các hình tư tưởng 
của sự sợ hãi, những hình tư tưởng của sự thếu thốn và giới hạn, lo lắng, băng 
khoăn và các loại như vậy. Vì vậy rất khó để tự gỡ bỏ, hay giải thoát, chúng tô tin 
đó là từ chính xác, tự thoát khỏi các tiêu cực đó, mà liên tục tấn công hành tinh của 
các bạn. 
 
Bảy mươi lăm cho đến tám mươi phần trăm của các hình tư tưởng trên hành tinh 
của các bạn là tiêu cực. Điều này đang thay đổi và trong những năm sắp tới, sự cân 
bằng sẽ nghiêng sang phía những hình tư tưởng tích cực, nhưng nó sẽ chỉ xảy ra 
sau một thời kỳ của những xáo trộn và biến động vĩ đại. Hầu hết các nhà tiên tri của 
các bạn đã nhìn thấy trước thời điểm này và nó được biết đến như là những thay 
đổi của Trái đất (Earth changes). Vì vậy trong vòng hai mươi cho đến hai mươi năm 
năm tới đây, sẽ có rất nhiều, rất nhiều những thay đổi trên Trái đất, một số sự thay 
đổi này là do thúc đẩy của những light workers, một số là do thúc đẩy của các hiện 
tượng thiên văn như là sự tiến động thẳng hàng vào năm 2012, và một số bị thúc 
đẩy bởi những người đã lựa chọn ở lại trong bóng tối. 
 
Kết thúc phần 1. 
 

Ghi chú của người dịch: 

Khi Leah nói rằng “con người mới chỉ ở trên hành tinh này 10 triệu năm gần đây..” 
có nghĩa là chỉ trong khoảng 10 triệu năm gần đây mới có thể tạo ra được con 
người 7D cư trú trong thân thể 3D. Trước đó đã có dạng người vượn trên Trái đất 
hơn 100 triệu năm về trước (như loạt bài Lịch sử Trái đất của các Đấng Sáng Tạo). 
Cho đến năm 1950 mới có 300 linh hồn thăng lên được, đó là sản phẩm của 10 
triệu năm tiến hóa của con người trên trái đất. Đó là bởi yêu cầu cực kỳ cao cho sự 
thăng lên, tuy nhiên hiện nay với những sự trợ giúp Thần Thánh của các sinh mệnh 
vĩ đại, yêu cầu cho sự thăng lên cũng được giảm bớt. Theo các Đấng Sáng Tạo sẽ 
có từ 16 triệu đến 30 triệu người thăng lên trong những năm sắp tới. 
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Nội dung hội thảo của Leah – Phần 2 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 02 tháng 05, 2007 
 
Tôi là Leah. Hãy để chúng tôi nói một chút về 3 nhóm tư tưởng chính trên hành tinh 
của các bạn.  
 
Có, như chúng tôi đã nói lúc trước, 3 nhóm chính của các linh hồn trên hành tinh 
của các bạn. Chúng là mật độ 3, mật độ 4 và mật độ 5. Đây là ba rung động trội trên 
thế giới của các bạn. Mỗi một nhóm này đang tạo ra một viễn cảnh dựa trên chất 
lượng và tầm mức tư tưởng của họ. 
 
Những người đang ở trạng thái mật độ ba của tư tưởng đang tạo ra những thứ như 
là cạnh tranh, tâm lý tồn tại, cục bộ địa phương, (chúng tôi không biết nó có phải là 
một từ hay không) và những thứ tương tự như vậy. Nếu các bạn đang trong rung 
động ở mật độ 3, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống càng ngày càng trở nên khó khăn 
hơn trên hành tinh Trái đất. Đó là bởi vì bản thân Trái đất cũng đang biến đổi trở 
thành một hành tinh ở mật độ 4. 
 
Bây giờ chúng tôi muốn nói gì về điều này? Có một thứ được gọi là Sự an bài Thần 
thánh. Đây là cách nói của các bạn. Và điều có ý nghĩa là trong hệ ngân hà của các 
bạn có hàng triệu thế giới mật độ 3 và có hàng triệu thế giới mật độ 4 và mật độ 5, 
vv.. Và mỗi một thế giới tiến hóa giống như những linh hồn trên các thế giới đang 
tiến hóa. Thế giới này đã là một hành tinh ở mật độ 3 trong một thời gian rất lâu rồi 
và giờ đây sẽ chuyển đổi thành một hành tinh ở mật độ 4.  
 
Điều đó có ý nghĩa gì với tất cả chúng ta? Trước hết, những linh hồn lựa chọn ở lại 
mật độ 3 là những người mà từ chối hiểu biết rằng họ là tạo hóa của chính cuộc đời 
họ. Họ từ chối hiểu biết rằng tư tưởng tạo ra thực tại, mà là một luật của chiều kích 
thứ 4. Họ sẽ tiếp tục sống trong trạng thái tranh đấu để tồn tại hay cạnh tranh hay đi 
tới chiến tranh, khủng bố, những loại năng lượng như vậy, mà các bạn gọi là những 
khuynh hướng thú tính. Nếu họ nhất định ở trong trạng thái như vậy của tư tưởng, 
và nhiều người trong số họ sẽ như vậy, thì họ sẽ rời Trái đất và tái sinh vào một 
hành tinh khác ở mật độ 3. 
 
Có phải Thượng Đế quét sạch họ bằng việc tiến đến và bắt họ ra khỏi hành tinh? 
Không. Đó không phải là như vậy. Bởi vì họ sẽ thu hút một thực tại được dựa trên 
tầm mức tư tưởng của họ, họ tự thu hút đến một hành tinh mật độ 3 khác. Trái đất 
sẽ không còn dành cho họ bởi vì Trái đất đang tiến lên mật độ 4.  
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Họ sẽ rời Trái đất thế nào? Phần lớn trong số họ sẽ ra đi thông qua những sự rối 
loạn hệ thống miễn dịch nào đó. Một số sẽ ra đi do bởi chết đói hay do bệnh tật hay 
do thảm họa tự nhiên hay do chiến tranh. Có rất nhiều, rất nhiều cách mà các linh 
hồn có thể chọn để ra đi khi thời giờ của họ đã điểm. Một số ra đi có chủ ý, nhưng 
phần lớn ra đi trong vô thức. Hầu hết các linh hồn rời khỏi Trái đất trong khoảng 20 
đến 30 năm nữa sẽ ra đi trong vô thức. Họ có thể thức dậy vào một ngày và mắc 
một số bệnh là lý do để họ ra đi hay họ có thể chọn những nơi mà sóng thần chôn 
vùi họ hay họ có thể chọn một số cách khác để ra đi. 
 
Trong khoảng 20 năm cho đến 30 năm tới, theo quan điểm của chúng tôi và kênh 
này và của nhiều nhà tiên tri khác sẽ có xấp xỉ 75% cho đến 80% loài người sẽ 
chọn cách ra đi đến một hành tinh mật độ 3 khác. 
 
Những người ở lại, khoảng 20% đến 25%, sẽ có một sự lựa chọn. Họ có thể hoặc 
tiến lên mật độ 4 như hầu hết những người trong căn phòng này đã làm, hoặc họ có 
thể lựa chọn thăng lên, tức là di chuyển vào mật độ 5. 
 
Mật độ 4 là trạng thái mà sinh mệnh hiểu biết về quan hệ của nó với thế giới bên 
ngoài, có một mối quan hệ giữa thế giới bên trong bạn và thế giới bên ngoài bằng 
cách học sử dụng tư tưởng của bạn, tâm trí cao hơn của bạn. Học cách tạo ra thực 
tại của bạn một cách có ý thức. Học cách hợp tác với những người khác để xây 
dựng những cộng đồng tự cung tự cấp (self-sufficient communities of light), cái mà 
sẽ là cách sống được ưa thích trong Trái đất mật độ 4. Họ là cái mà các bạn gọi là 
những cộng đồng tự cung tự cấp giác ngộ. (enlightened, self-sufficient spiritual 
communities of light).  
   
 Một số những cộng đồng này là nhỏ và một số có thể khá lớn. Chúng sẽ kéo theo 
việc sử dụng năng lượng thay thế, trồng cây lương thực, sống hòa hợp với Mẹ Trái 
đất và nhiều hoạt động khác. Các nguồn năng lượng thay thế sẽ bao gồm năng 
lượng mặt trời, hydrogen, điện từ trường, vv.., bất cứ dạng năng lượng nào thích 
hợp với sự sử dụng của họ. Họ có vẻ sẽ sử dụng một số hệ thống trao đổi hàng 
hóa hay sẽ tạo ra đồng tiền riêng trong trường hợp hệ thống trao đổi trở nên cồng 
kềnh. 
 
Cuối cùng, họ sẽ xây dựng xã hội của họ, nền văn minh của họ từ đống tro tàn. 
Điều này là cái mà những người Hopi đã gọi là thế giới thứ 5. Đó là thế giới mọc lên 
sau sự suy tàn của thế giới thứ 4, cái mà đang tồn tại hiện nay, cái mà đang chuyển 
đổi đầy kịch tính. 
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Đây là thông tin tốt bởi vì tất cả mọi người cuối cùng cũng nhận được cái mà họ 
muốn và nếu bạn chọn cách thể hiện những nguyên tắc cao hơn của sự phục vụ 
yêu thương, cuộc sống của bạn sẽ trở nên ngày càng tốt hơn và tốt hơn. Tất cả các 
bạn, vâng. Điều đó nghe có tốt không? Nó sẽ trở nên ngày càng tốt hơn vì đây là sự 
lựa chọn mà bạn đã làm. Bạn đã không ở trong gian phòng này để nghe chúng tôi 
nếu bạn không mong muốn tiến lên phía trước vào con đường tiến hóa xoáy chôn 
ốc cao hơn – nói một cách khác, ra khỏi bánh xe luân hồi. 
 
Chúng tôi bây giờ sẽ nói về con đường thứ 3, con đường của sự thăng lên. Đây là 
quyết định tiến vào mật độ 5. Bạn có thể nói, “Leah, bạn đã nói Trái đất sẽ chuyển 

thành thế giới ở mật độ 4. Bạn có ý gì khi nói điều đó?”  
 
Mật độ 5 là khác một chút so với mật độ 3 và 4 trong đó bạn có thể giữ thân thể này 
và di chuyển vào mật độ 5. Các bạn không phải rời bỏ thân thể và đến thế giới nào 
khác. Bạn có thể giữ thân thể, nhưng trong mật độ 5, cái thân thể thực sự bắt đầu 
được chuyển đổi sang phương tiện ánh sáng. Nó vẫn đặc một chút, nhưng nó 
chuyển từ cái mà các bạn gọi là một thân thể có thể chết dựa trên carbon sang một 
thân thể bất tử dựa trên silicon nơi mà cấu trúc nguyên tử thay đổi trong thân thể 
các bạn và bạn trở nên trơ đối với cái chết, bệnh tật và các yếu tố môi trường. 
 
Nói một cách khác, các bạn có khả năng di chuyển khắp Trái đất trong sự an toàn 
tương đối với các tiêu cực, các nguy hiểm. Có rất ít yếu tố trên Trái đất mà có thể 
tác động đến bạn nếu bạn ở trong dạng thân thể ánh sáng mật độ 5. Vì vậy hầu hết 
các linh hồn sẽ thăng lên, hay ở trong mật độ 5, sẽ lựa chọn ở lại với Mẹ Trái đất và 
trợ giúp những linh hồn đang xây dựng thế giới ở mật độ 4. Chỉ một tỷ lệ phần trăm 
nhỏ là sẽ rời Trái đất và đi nơi khác. 
  
Phần lớn các bạn ngồi trong phòng này – những bạn đang ở đây tối nay và có vẻ 
như nhiều người sẽ ở đây vào cái ngày mà sự thăng lên được nói đến chi tiết hơn – 
được an bài để thăng lên và trợ giúp Trái đất mật độ 4 trong quá trình tái xây dựng.  
 
Con đường mà bạn chọn lựa là một chức năng của tự do ý trí của bạn. Những 
người trong các bạn mà là “những linh hồn già dặn”, tức là đã sống nhiều, nhiều đời 
trên Trái đất và trên các hành tinh khác cho chỉ duy nhất mục đích trợ giúp những 
linh hồn tăng trưởng, tiến hóa, và thức tỉnh, sẽ có vẻ như tham dự vào cái đã được 
gọi là làn sóng thứ nhất của sự thăng lên. 
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Làn sóng thứ nhất của sự thăng lên là một thời hạn đã được trao cho những linh 
hồn đang chuẩn bị sử dụng sự kiện chuyển động tiến động thẳng hàng vào tháng 
12 năm 2012 như một cổng (portal) để gia tốc mạnh mẽ sự thăng lên của họ. Bây 
giờ hãy để chúng tôi đặt một vài lời đồn để yên lòng (Now let us put a few rumors to 
rest). 
 
Trước hết, có một khái niệm sai lầm về sự mê ly (rapture). Sự mê ly là một thuật 
ngữ Thiên Chúa Giáo được sử dụng để mô tả sự thăng lên. Tuy nhiên, cái ý tưởng 
về sự biến mất trong một luồng khói trong khi quần áo của bạn để lại trên sàn không 
phải là cách làm việc của sự thăng lên. Vì vậy, đừng mong đợi có quần áo sử dụng 
rồi nằm xung quanh đây. Hàng xóm của các bạn sẽ không nhìn thấy bạn đi “uốn éo” 
trong một làn khói. Đó không phải là như vậy. 
 
Sự thăng lên xảy ra từ từ hơn như thế. Nó cần thời gian cho thân thể chuyển đổi 
sang dạng thân thể silicon ánh sáng. Nếu bạn có khả năng nhìn một cách sáng 
suốt, bạn có thể đã nhìn thấy những linh hồn trong cái mà các bạn gọi là các tần số 
cao hơn, các mật độ cao hơn. Trong thời mà các bạn gọi là thời kỳ phục hưng, có 
những bức tranh vẽ về những vị thánh của thời đó với những vòng sáng bao quanh 
đầu họ. Cái mà họ đã vẽ là dạng thân thể ánh sáng mật độ 5 mà một số những linh 
hồn này đã kéo vào dạng thân thể vật lý của họ. 
 
Không có nhiều người trong số họ thực sự trải qua sự thăng lên về mặt thể xác vật 
lý, nhưng các nghệ sỹ sáng suốt đã có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ thân thể 
etheric cao hơn của họ. Tất cả các bạn đều có một thân thể ánh sáng mật độ 5 
ngay bây giờ. Tuy nhiên, nó đã không hiển hiện bởi vì bạn đã không kéo nó vào 
toàn bộ tư tưởng của bạn. Bạn đã không mang nó vào các bài tập hàng ngày một 
cách liên tục đủ để nó có thể là sự biểu hiện chủ yếu.  
  
Một vài câu hỏi khác bạn có thể nêu ra cho chúng tôi như: Bạn có trở nên vô hình 

hay không khi bạn tiến vào mật độ 5? Có một điểm tại đó bạn sẽ trở nên vô hình đối 
với những người đang trong mật độ 3. Tuy nhiên, trước khi bạn trở nên vô hình về 
mặt vật lý, bạn sẽ trở nên vô hình về mặt tâm lý. Điều đó có nghĩa bạn sẽ đúng là 
đang sống trên cùng một hành tinh như những người trong các mật độ thấp, nhưng 
tư tưởng của bạn sẽ rung động ở một tốc độ rất khác và, do đó, bạn sẽ có rất ít 
điểm chung với những người vẫn còn ở mật độ 3. 
 
Do bởi đồng thanh tương ứng, sẽ có rất ít hay không có sự giao tiếp với những 
người đang sống trong thế giới của mật độ 3. Ví dụ, bạn có thể đi trên một con phố 
tối tăm trong một vùng nguy hiểm giữa ban đêm một mình và nếu bạn đang rung 
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động ở một tầm mức đủ cao, một người nào đó bình thường muốn làm hại bạn có 
thể ghi nhận sự hiện diện của bạn trong dây thần kinh thị giác, nhưng có lẽ tâm trí 
sẽ không ghi nhận được gì nhiều hơn là một lưu ý thoáng qua là có một người vừa 
đi qua và sau đó nó trở lại với cái mà nó đang nghĩ trước đó. Bởi vì bạn không hấp 
dẫn rung động của họ, bạn đang rung động ngoài phạm vị ảnh hưởng của họ. 
 
Cuối cùng bạn sẽ đạt tới trạng thái mật độ 5 và khi bạn ở trong một mật độ ít nhất 
cao hơn 2 mật độ so với nhận thức của rung động trội của hành tinh của bạn, bạn 
sẽ trở nên vô hình đối với họ, có nghĩa là bạn sẽ đạt tới một cấp độ nào đó của mật 
độ 5 (có những cấp độ trong các tầm mức) và những người trong trạng thái của mật 
độ 3 sẽ không thể nhìn thấy bạn. Bạn sẽ rung động quá nhanh đối với mắt họ. 
 
Vâng, bạn cuối cung sẽ trở nên vô hình. Đối với những người sáng suốt hay những 
người đang tiến lên các mật độ cao hơn, bạn có thể xuất hiện như một sinh mệnh 
ánh sáng dạ quang, giống như sự phóng chiếu hình ảnh ba chiều, nhưng đó không 
phải là một sự phóng chiếu hình ảnh ba chiều. Nó sẽ là dạng thân thể ánh sáng 
thực sự của bạn và nó xuất hiện đặc, nhưng nó sẽ sáng ngời và tỏa ra ánh sáng. 
Sẽ có sự phát sáng từ dạng thân thể của bạn. 
 
Tiếp theo có các mức độ khác nhau mà bạn sẽ xuất hiện khi bạn tiếp tục thăng lên. 
Trong ngày Chúa nhật, sẽ có một cuộc thảo luận liên quan đến tất cả các chi tiết 
của vấn đề này. 
 
Kết thúc phần 2. 
 
   
 
 
 
   
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

Nội dung hội thảo của Leah – Phần 3 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 03 tháng 05, 2007 
 
Đây là Leah. Hãy để chúng tôi thảo luận kỹ lưỡng những sự thay đổi đang diễn ra 
trên thế giới của các bạn. Đang có rất nhiều những biến động. Đây là một phần bình 
thường và cần thiết của sự chuyển đổi. Để thế giới của bạn rung động ở mật độ cao 
hơn, cần thiết phải thay đổi nhiều thứ. Có rất nhiều thiết chế; có rất nhiều năng 
lượng trên thế giới của các bạn hiện nay sẽ không thể trụ được với các tần số cao 
hơn. 
 
Nếu bạn đang có khao khát nắm lấy những thay đổi đang diễn ra, nếu bạn là loại 
linh hồn không bị ràng buộc nặng nề vào các phương tiện vật chất và sự an toàn và 
các công việc thường ngày của bạn, đối với cái đã được các bạn gọi là “business as 
usual”, nếu bạn không dính mắc vào tất cả và bạn đang cởi mở và dễ dàng để thay 
đổi và đang mong muốn nghe những lời hướng dẫn từ Chúa hiện diện trong bạn, từ 
cái tôi ở chiều kích cao hơn của bạn, như là phải đi đâu và phải làm gì, thì bạn sẽ 
làm đúng lúc trong những thay đổi đang đến. 
 
Chỉ có những linh hồn hoàn toàn bị ràng buộc hay bị dính mắc hay bị chiếm hữu bởi 
lối sống 3D của họ là sẽ có khó khăn tột bực trong việc đương đầu với những thay 
đổi. Nhiều người trong các bạn sẽ được yêu cầu rời khỏi những tiện nghi, rời khỏi 
những ngôi nhà nhỏ của bạn. Các bạn đều đã trải nghiệm điều này ở một mức độ 
nào đó. Chúng tôi biết các bạn đã trải qua, bằng việc nhìn vào những dấu hiệu năng 
lượng của các bạn. Chúng tôi có thể nhìn thấy nó. Và các bạn đã được yêu cầu 
từng bước rời khỏi những tiện nghi của bạn trong một số trường hợp và một số bạn 
đã ra đi trong sự phản ứng và la hét. Điều đó là dễ hiểu. Các bạn vẫn còn mang 
thân thể con người, cho dù bạn đang tăng trưởng và thay đổi và tiến hóa lên cao 
hơn. Bạn vẫn đang trong dạng con người và bao lâu bạn còn trong dạng thân thể 
con người, bạn vẫn có những vấn đề của con người. 
  
Anh ấy nói điều này cho tất cả mọi người vào lúc mở đầu của các buổi seminar, vì 
vậy hãy để nó như vậy. Các bạn luôn luôn có những thách thức của con người bao 
lâu bạn còn trên Trái đất này. Thậm chí trong mật độ 4 của Trái đất cũng sẽ có 
những thách thức, mặc dù chúng sẽ không khốc liệt như cái mà các bạn đang trải 
qua. Vì vậy bạn phải hàn gắn những tình cảm của bạn, những niềm tin cốt lõi tiêu 
cực của bạn, những ràng buộc trong thể astral và etheric và những ký ức trong thân 
thể nhân quả trong các đời sống quá khứ của bạn, những mảnh hồn và những 
nghiệp đối lập. Tất cả những điều này cần phải được hàn gắn, và trong cuộc 
seminar ngày mai, kênh này sẽ đi vào chi tiết của nhiều vấn đề này. 
   
Chúng tôi đã nói tóm tắt về điều gì đang xảy ra. Thời hạn đã được biết đến là ngày 
21 tháng 12 năm 2012, cái mà được gọi là chuyển động tiến động thẳng hàng của 
trục Trái đất. Những người thầy của chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, đã nói chi tiết 
về kỹ thuật của cái sẽ xảy ra vào ngày đó. Chúng ta có thể đã biết một số khía cạnh 
của sự thay đổi đó. Chúng tôi sẽ chỉ trao cho các bạn một bản tóm tắt của cái đã 
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được trao bởi các Đấng Sáng Tạo bởi vì bạn không ở đây để học toán hay vật lý. 
Về cơ bản cái sẽ xảy ra là lõi của hành tinh, các cực của hành tinh các bạn, rất 
giống với lõi của một thanh nam châm với các cực bắc và nam, có các đường sức 
từ trường xung quanh những cực này, cái mà các bạn có thể nhìn thấy nếu bạn thả 
rơi những mạt sắt xung quanh thanh nam châm. Đây là một thí nghiệm mà nhiều 
người trong các bạn đã làm từ khi còn trong trường trung học. 
 
Và các bạn có thể nhìn thấy có những nơi ở đó các đường sức giao nhau và những 
nơi khác chúng chia tách ra. Những nơi giao cắt nhau được gọi là các xoáy 
(vortexes). Lưới các đường sức được gọi là các đường ley (ley lines) hay các 
đường flux (flux lines) và bởi vì hành tinh của các bạn được che phủ bởi một trường 
lực giống như của các thanh nam châm, các bạn sẽ có có nhiều đường sức và các 
điểm xoáy. Hệ thống các đường sức trên hành tinh của các bạn sẽ thay đổi một 
cách đột ngột khi đạt đến năm 2012 bởi vì lõi của Trái đất sẽ thẳng hàng với một 
vùng trong hệ ngân hà mà bức xạ cái mà các bạn gọi là các xung điện từ vô hướng. 
Chúng là các trường điện từ không phân cực. 
 
Bất cứ khi nào sự phân cực của trường điện từ của Trái đất giảm xuống, mà sẽ xảy 
ra trong năm 2012, các bạn sẽ đạt tới cái được gọi là điểm không (zero point). Điểm 
không trong trong trường điện từ là điểm cân bằng chính xác giữa các cực, tại điểm 
trung hòa, nơi không phải các cực dương hay cực âm. Tại điểm không, có một cổng 
được mở ra vào cái gọi là các vương quốc cao hơn. Nếu bạn muốn nghĩ về mặt 
hình học, nó giống như điểm giao cắt ở đỉnh của hình tứ diện (hay ở đáy của hình 
tứ diện). Nó là một điểm tại đó các đường sức hội tụ đến và triệt tiêu lẫn nhau một 
cách hoàn hảo và nó được gọi là điểm không. 
 
Tại điểm đó, mà giống như đỉnh của hình chóp của hình tứ diện, có một hình tứ diện 
trên không cao hơn mà hình thành trên đó hay dưới đó, phụ thuộc vào cách bạn 
nhìn nó, và nó giống như một cái cổng.  Nó giống như một ô cửa mà đi từ một hình 
tứ diện này đến hình tứ diện tiếp theo hay từ một mật độ này đến mật độ tiếp theo 
bởi vì các mật độ trong phần này của Vũ trụ của các bạn được liên kết với nhau 
bằng các hình học giống như hình tứ diện. Điều này đi xa vào phần kỹ thuật mà 
chúng tôi sẽ nói trong tối nay. Các Đấng Sáng Tạo sẽ có thể nói ít sâu hơn về kỹ 
thuật khi họ đến vào ngày mai. 
  
Vào ngày 21 tháng 12, 2012, sự thẳng hàng sẽ đạt đến điểm cực đại và các cực 
thực sự của trường điện từ trên Trái đất sẽ đạt đến điểm yếu nhất. Các nhà khoa 
học của các bạn đã viết về vấn đền này. Nếu các bạn quan tâm đến cái gọi là 
USGS, là một tổ chức khảo sát do đạc địa lý Bắc Mỹ, có lẽ các bạn có một khảo sát 
địa lý của đất nước các bạn ở đây, bạn sẽ thấy vị trí các cực từ bắc và nam trên 
hành tinh của các bạn và bạn sẽ thấy là chúng đang thay đổi đầy kịch tính. Những 
năm gần đây, sự thay đổi đã gia tốc vì vậy cực từ bắc của hành tinh, mà thường ở 
phía bắc Canada, đang di chuyển với một tốc độ nhanh đến vùng Siberia của Nga. 
Các bạn có thể kiểm tra điều này bằng việc nhìn vào biểu đồ. Họ (USGS) có sẵn 
cho bạn.  
 
Vì vậy đây là sự kiện đã được biết đến của các nhà khoa học truyền thống của các 
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bạn. Họ chỉ nói, “à, cứ sau nhiều năm, trái đất đi qua một vùng điện từ trường nhiễu 
loạn, và các cực từ bị dịch chuyển”, họ biết là điều đó xảy ra, nhưng họ thực sự 
không biết được nhiều về nó ngoại trừ là họ thấy hệ thống các cơn bão của các 
bạn, khí hậu của các bạn, nền gió của các bạn thay đổi. Chúng tất cả đều phụ thuộc 
vào vị trí các cực từ. Và đó là một trong các lý do tại sao bạn đang chứng kiến 
những thay đổi cơ bản của khí hậu trên Trái đất. 
 
Rồi còn có các yếu tố khác như hiệu ứng khí nhà kính, sự tăng lên của khí carbon 
dioxide do đốt các nguyên liệu hóa thạch và tất cả các loại như vậy. Các bạn đã 
từng nghe về điều đó. Đó cũng là một yếu tố, nhưng yếu tố lớn nhất là sự dịch 
chuyển của các cực từ bắc và nam. 
   
Sẽ có khoảng 3 ngày từ 20 – 22 tháng 12, 2012. Nó sẽ là hạ trí ở bán cầu nam, và 
đông trí ở bán cầu bắc. Có khoảng 3 ngày khi trường đện từ sẽ ở điểm yếu nhất, và 
trong những ngày đó, năng lượng sẽ là rất, rất mãnh liệt cho các bạn và các bạn sẽ 
trải qua sự gia tốc chính trong năng lượng của các bạn, trong sự tiên hóa của các 
bạn, trong sự thăng lên của các bạn. 
 
Có bao nhiêu người trong các bạn sẽ thăng lên trực tiếp vào mật độ 5 vào thời điểm 
đó? Chắc chắn là không có nhiều người bởi vì, như chúng tôi đã nói, nó xảy ra từ từ 
hơn như vậy, nhưng nó sẽ giống như một hiệu ứng súng cao su khổng lồ nơi bạn 
sẽ có thể thăng lên rất, rất nhanh trong 3 ngày đó, vào các cổng của các vương 
quốc cao hơn, và bạn sẽ nhận thấy bản thân mình hoàn toàn thay đổi sau khi kết 
thúc 3 ngày đó. 
 
Sẽ có một số chuyển đổi cơ bản trên hành tinh của các bạn trong 3 ngày đó? Vâng, 
rất có thể, nhưng các bạn sẽ trải nghiệm chúng trong những năm sắp tới và sau 
2012. Đối với rất nhiều các bạn, những sự kiện như cơn bão cuồng phong tấn công 
New Orleans ở USA (cơn bão Katrina) sẽ xuất hiện thường xuyên do bởi sự di 
chuyển của cái mà gọi là cơn gió xoáy và sự thay thế lẫn nhau của hệ thống áp cao 
và áp thấy hay là xoáy thuận và xoáy nghịch như các bạn gọi ở đây, và vì vậy tất cả 
những thứ này sẽ thay đổi và chuyển dịch và chúng sẽ chiếm những vị trí mới trên 
các đường kinh tuyến, vĩ tuyến do bởi sự chuyển dịch các cực từ của Trái đất. 
 
Nói một cách khác, sẽ có những thay đổi cơ bản của khí hậu khi gần tới và sau năm 
2012. Một lần nữa, chúng tôi không là những người kết án và bi quan. Chỉ là cung 
cấp cho các bạn một số thông tin về điều gì sẽ xuất hiện trên Trái đất của các bạn. 
Nếu bạn lựa chọn sự sợ hãi, bạn có thể trở nên rất, rất kinh hãi về tất cả những thứ 
này. Không? Không ai trong các bạn. Tốt. Tất cả các bạn đang nắm lấy điều này với 
bàn tay mở rộng bởi vì nó là một điều tuyệt vời. Nó là sự tiến bộ của hành tinh các 
bạn lên một tần số cao hơn, một con đường biểu lộ cao hơn và vâng, sẽ có những 
thời kỳ của biến động và rối loạn. Và phải, nhiều linh hồn sẽ ra đi, gồm cả một số 
những thành viên trong gia đình các bạn. Ôi. Leah có nói điều gì sai trái không? 
 
Chúng tôi đã nói rất nhiều. Chúng tôi muốn mở ra phần câu hỏi của các bạn. Hãy 
nêu ra những câu hỏi. Đừng e ngại. Chúng tôi muốn làm điều này rõ ràng hơn cho 
bạn để bạn có thể hiểu tôt hơn về cái gì đang xảy ra. Hiển nhiên là bây giờ, chúng 
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tôi đã để sót rất nhiều chi tiết. Chúng tôi không có thời gian tối nay để đi vào tất cả 
các chi tiết và đó là một trong các lý do chúng tôi đã trình bày những buổi khác 
trong tuần này. Có những thứ khác đang xảy ra bên cạnh kết nối của chúng ta và 
sự thảo luận những vấn đề này. Sẽ có một phần trọn vẹn về hàn gắn và sự thăng 
lên. 
 
Kết thúc phần 3. 
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Nội dung hội thảo của Leah – Phần 4 

Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 04 tháng 05, 2007 
 
Đây là Leah. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần vấn đáp. Các bạn có câu hỏi nào 
không? 
 
Câu hỏi: Có phải là rất nhiều linh hồn sẽ ra đi thông qua cái chết? 
 
Leah: Chúng tôi vừa nhìn và hai người nữa đã đi vào góc phòng chỉ một phút trước 
đây. Các bạn biết rằng điều đó xảy ra mọi lúc trên hành tinh của các bạn. Nó chỉ là 
có nhiều và nhiều người nữa sẽ ra đi. Tốc độ ra đi đang tăng lên và chúng tôi tin là 
nó sẽ xảy ra khá kịch tính trong tương lai gần. Và nó sẽ tiếp tục tăng lên thành các 
đợt, cũng như sự thăng lên của các bạn sẽ thành các đợt. Có một số sẽ ra đi xung 
quanh năm 2012, một số xung quanh năm 2017 và một số xung quanh năm 2030. 
Những thời gian này tương ứng với 3 sự kiện thần thánh mà được biết đến như làn 
sóng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của sự thăng lên. 
 
Năm 2017 là sự xâm nhập của một sao chổi vào hệ mặt trời của các bạn mà một số 
đuôi của nó quét qua Trái đất và gây ra những sự biến đổi trong các dạng sống. 
Năm 2030 là sự bay qua của hành tinh Niburu hay Wormwood hay Hành tinh X, và 
đó là một thiên thể mật độ 9, mà cũng có một bộ tương ứng các thân thể ở mật độ 
thấp. Tần số điện từ trường sẽ thay đổi khi hành tinh đó bay qua hệ mặt trời của 
các bạn. Nó sẽ xáo trộn trường điện từ của các bạn. 
 
Như vậy các bạn sẽ có ba sự kiện thần thánh mà nằm ngoài tự do ý chí. Chúng sẽ 
xảy ra bất chấp tự do ý chí của các bạn. Tự do ý chí của các bạn sẽ xác định các 
bạn trải nghiệm các sự kiện này như thế nào và lựa chọn nào mà bạn làm liên quan 
đến chúng. Cũng giống như bạn không thể dùng tự do ý chí của mình để chống lại 
hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực, bạn có thể lựa chọn tham gia vào sự kiện đó 
hay là trở nên sợ hãi nó. Trong quá khứ trên thế giới của các bạn, một sự kiện nhật 
thực hay nguyệt thực thường được xem như sự trừng phạt của Thượng Đế. 
 
Vì vậy như câu hỏi của bạn về việc ai sẽ ra đi, các bạn sẽ nhận thấy một sự tăng 
lên đáng chú ý của sự rối loạn hệ thống miễn dịch. Bạn sẽ chắc chắn nhận thấy một 
sự tăng lên đáng lư ý của cái gọi là những bệnh dịch kỳ lạ, mà đó thực sự chỉ là linh 
hồn tìm kiếm một cách để ra đi, và bạn cũng sẽ nhận thấy một số lượng các linh 
hồn chọn ở trên đường đi của các cơn bão hủy diệt. Cũng sẽ có các cuộc chiến 
tranh cục bộ.  
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Phần lớn các bạn đã nghe điều này, nhưng dù sao chúng tôi cũng sẽ nói về nó và 
nó hoàn toàn đúng. Hội đồng Ngân Hà (Galactic Confederation), cùng với một số 
nhóm khác, đã xác định từ khoảng 50 năm trước là sẽ không có chiến tranh hạt 
nhân trên diện rộng. Nó không được phép xảy ra. Chúng tôi đã được phép can 
thiệp vào và chống lại nó, bằng sự An bài Thần thánh (Divine Dispensation). Công 
nghệ thay đổi mã phóng của vũ khí hạt nhân là khá cơ bản đối với chúng tôi và rất 
đơn giản với những người trong mật độ 7 và mật độ 8 mà chúng tôi làm việc cùng. 
 
Nói một cách khác, nó rất, rất dễ dàng để chống lại việc phóng đi các vũ khí hạt 
nhân. Đã có ít nhất 4 lần  trong lịch sử của các bạn khi các bạn có thể đã tự gây tai 
họa cho mình nếu chúng tôi không can thiệp. Chúng tôi đã được Thượng Đế cho 
phép can thiệp và đây là một trong các trường hợp hiếm hoi khi mà chúng tôi được 
cho phép can thiệp vào tự do ý chí của các bạn. Chúng tôi đã làm với sự sung 
sướng và vui vẻ bởi vì chúng tôi muốn các bạn sống cùng chúng tôi. Chỉ đơn giản 
như vậy. Vì vậy các bạn không được phép tự gây tai họa cho mình với các loại vũ 
khí hạt nhân. 
 
Đối với các cuộc chiến thông thường, các bạn hầu như được cho phép thực hiện để 
rồi tự hủy diệt chính mình với các loại vũ khí thông thường bởi vì chúng sẽ không 
làm hại được những người trong các bạn mà đang rung động tích cực và đang tạo 
ra những tần số điều hòa đẹp đẽ cho chính mình và những người xung quanh. Và 
chúng cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người trên các hành tinh khác hay 
những hệ mặt trời khác trong dải Ngân Hà. Vũ khí hạt nhân có một tác động rất 
thảm khốc cho tất cả mọi người trên hành tinh của các bạn cũng như trên các hành 
tinh hàng xóm khác, vì lý do đó, vũ khí hạt nhân bị cấm, vì vậy sẽ không có một thời 
điểm hủy diệt cho loài người. 
 
Đối với phần lớn con người, nó sẽ là một sự rối loạn hệ miễn dịch hay thay đổi khí 
hậu mà sẽ gây ra sự sụt giảm dân số của dạng mật độ 3 trên hành tinh của các 
bạn, và cũng như vậy với những loại động vật. Sẽ có một sự suy giảm rất nhanh 
chóng các chủng loài động vật trên hành tinh của các bạn và điều đó đã đang xảy 
ra. 
 
Mỗi ngày trên Trái đất của các bạn, vài trăm loài thực vật và động vật biến mất. Bây 
giờ, nền DNA của tất cả các chủng loài được ghi trong hồ sơ Akashic vì vậy chúng 
không bao giờ thực sự mất đi. Chúng có thể được mang trở lại khi thời gian chín 
muồi. Không có cái gì là thực sự mất đi. Năng lượng chỉ đơn giản thay đổi hình 
dạng, nên những người đang rời đi, tất nhiên, là đang trở lại vương quốc ether mà 
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không có thân thể, trong một trạng thái không còn thân thể và sẽ tái sinh trên một 
hành tinh khác mà đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp họ. Có vài hành tinh như 
vậy trong hệ thống của các bạn.  
   
Chúng tôi có trả lời được câu hỏi của bạn không, bạn thân mến? Đôi khi chúng tôi 
nhận được một câu hỏi ngắn và có một câu trả lời dài. Chúng tôi xin mời câu hỏi 
tiếp theo. 
 

Câu hỏi: Sẽ có nhiều linh hồn đến với chúng tôi để được hàn gắn? 
 
Leah: Phải, thực vậy, và các bạn sẽ là những người hàn gắn khá thành công. Nhiều 
bạn là những người hàn gắn trong căn phòng này và những người đến với các bạn 
để được hàn gắn hiển nhiên là muốn tăng trưởng, tiến hóa và tiến lên trạng thái cao 
hơn của tư tưởng, mặc dù họ có thể không gọi là như vậy. Họ có thể đơn giản nói, 
“tôi muốn cảm thấy tốt hơn. Gần đây tôi đã kiệt quệ”. Và bạn sẽ phát hiện ra là 
những linh hồn bị hấp dẫn đến bạn như những khách hàng để hàn gắn sẽ là những 
người muốn tiến lên vào mật độ 4 hay mật độ 5. 
 

Câu hỏi: Bạn có thể nói về 12 chuỗi DNA không? 
 

Leah: Bạn biết đấy, có rất nhiều cuốn sách trên hành tinh của các bạn mà kênh này 
chưa đọc và nhiều trong số chúng nói về 12 chuỗi DNA. Trong thực tế, các bạn có 
24 chuỗi DNA. Các bạn có 12 cặp DNA, một cặp cho mỗi một mật độ. Đây là điều gì 
đó mà rất ít người trong các bạn hiểu được. Hơn nữa, những người thầy của chúng 
tôi, các Đáng Sáng Tạo, có lẽ sẽ đi vào chi tiết hơn nếu họ có cơ hội. 
 
Với mỗi một mật độ cho đến mật độ 7, các bạn có một thân thể hay một cơ cấu cảm 
thụ mà được dùng nhằm mục đích cảm thụ mật độ cụ thể đó. Nói cách khác, các 
bạn có một thân thể ở mật độ 1, mật độ 2, mật độ 3, mật độ 4, mật độ 5, mật độ 6, 
và một thân thể ở mật độ 7. Tại thời điểm này, các bạn có một thân thể ở mật độ 3 
và 4; một thân thể có một phần ở mật độ 3 và một phần ở mật độ 4. Khi các bạn đi 
vào trạng thái không có thân thể, phụ thuộc vào tầm mức tiến hóa của bạn và 
những quyết định đã được làm bởi gia đình hồn của bạn giữa các lần tái sinh, bạn 
sẽ quyết định muốn đầu thai tiếp theo vào mật độ nào và thân thể thích hợp được 
tạo ra cho bạn thông qua quá trình được biết đến là đặc hóa (densification). 
 
Chúng tôi đã hết thời gian và sẽ tạm ngừng những câu hỏi về DNA để dành cho các 
Đấng Sáng Tạo trong cuộc gặp vào ngày mai. Thật hân hạnh tham gia cùng các 
bạn. Chúng tôi là Leah và các thành viên của Hội đồng Ngân Hà. Phúc lành. 

 

Kết thúc phần 4. 
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Các thông điệp của các Đấng Sáng Tạo (Hội thảo tại Australia – Phần 1) 

Hội thảo tại Australia – Phần 1 
Nhận được bởi Sal Rachele 
Ngày 1 tháng 10, 2006 
 
Xin chào, chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Chúng tôi rất vui được làm quen với các 
bạn hôm nay. Kênh này đã giải thích phương pháp truyền bá các thông điệp này. 
Nhớ rằng chỉ một phần nhỏ trong năng lượng của chúng tôi được truyền qua kênh 
này. Đó không phải dễ dàng cho chúng tôi để nói thông qua những kênh của Trái 
đất bởi vì chỉ một phần nhỏ trong năng lượng của chúng tôi đến được thông qua 
các phương tiện này. Các phương tiện này chỉ được thiết kế để nhận năng lượng 
lên đến cái mà các bạn gọi là tầm mức 7, vì vậy cần thiết phải hạ năng lượng của 
chúng tôi xuống đến tầm mức 7 nhằm mục đích giao tiếp được thông qua các 
phương tiện này. 
 
Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo đến Trái đất trong thời gian chuyển đổi của Trái 
Đất – cái mà các bạn gọi là một chu kỳ Thiên Hà (Galactic Cycle) – nó thực sự là 
một Chu kỳ Vĩ đại (Grand Cycle) – nó là một chu kỳ của sự chuyển động tiến động 
của trục Trái đất. Nó là một thời điểm – theo thời gian tuyến tính của Trái đất – nơi 
mà sự thẳng hàng của các cực của hành tinh các bạn tương ứng với một tần số 
đặc biệt phát ra từ cái mà các bạn gọi là các quasar, là các vì sao rất lớn, và xấp xỉ 
mỗi 26,000 năm Trái đất nó nghiêng đi ở một góc vuông chính xác để thẳng hàng 
với những xung điện từ vô hướng này, vì vậy tại điểm đặc biệt đó trong sự quay của 
Trái đất trường điện từ của các bạn nhiễu loạn và thay đổi theo chiều hướng tạo ra 
nhiều thay đổi trên Trái đất của các bạn. 
 
Nền văn minh Maya của các bạn đã ghi lại chu kỳ này trong bộ lịch của họ, và các 
nhà tiên tri và tâm linh của các bạn đã biết trước về thời điểm thay đổi vĩ đại này. 
Nó là một cơ hội tuyệt vời cho các bạn như là các linh hồn đang tiến hóa để trải 
nghiệm những thay đổi vĩ đại này và tăng trưởng từ trải nghiệm đó. 
 
Trong các thế giới sáng tạo bên ngoài, tất cả mọi thứ đều xảy ra theo chu kỳ. Các 
bạn có chu kỳ của Trái đất quay quanh mặt trời, mà các bạn gọi là một năm. Các 
bạn có lịch Julia về các chu kỳ này. Các bạn chia một năm thành các đơn vị đo 
lường khác nhau, và các bạn đã hiểu biết về các chu kỳ lớn hơn – chu kỳ vĩ đại 
(Grand Cycle) xấp xỉ 25,920 năm, chu kỳ Thiên Hà (Galactic Cycle) xấp xỉ 227 triệu 
năm, và có những chu kỳ lớn hơn nữa – có một khoảng thời gian cần thiết để hệ 
Ngân Hà của các bạn quay quanh một Đại mặt trời trung tâm của Vũ trụ này, là một 
thời gian khoảng 10.8 tỷ năm. 
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Cùng lúc đó, các bạn biết là Vũ trụ của các bạn đang tiếp tục mở rộng. Thượng Đế 
tiếp tục mở rộng. Vì vậy có nhiều chu kỳ và có nhiều tầm mức và chiều kích trong 
Vũ trụ của các bạn. Trong sự thiền định hiện tại các bạn đã trải nghiệm một chút 
của cái tôi 12 tầm mức của mình. 
 
Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nói về sự tiến hóa của linh hồn – linh hồn 
của bạn tiến hóa như thế nào, cái gì chờ đợi bạn khi linh hồn bạn tiến hóa, và 
chúng tôi sẽ nhắc đến vài chi tiết và cơ cấu của sự tiến hóa linh hồn. Hãy để chúng 
tôi điểm lại một số điều mà kênh này đã nói từ trước liên quan đến việc làm thế nào 
mà các linh hồn đi vào thân thể và làm thế nào họ di chuyển giữa các thân thể. 
 
Vũ trụ của các bạn bao gồm 12 mật độ. Mỗi mật độ có một bộ riêng biệt các quy 
định và các nguyên tắc để chi phối vương quốc sáng tạo đó. Thêm nữa, có các luật 
và các nguyên tắc của vũ trụ mà áp dụng cho tất cả các mật độ và các chiều kích 
một cách đồng thời, và chúng tôi sẽ nói về một số chúng. 
 
Khi các bạn trở nên những linh hồn cá thể, các bạn tách ra khỏi Thượng Đế. Các 
bạn có một bản thiết kế - một kế hoạch lớn – một phần của Kế hoạch Thần thánh 
(Divine Plan) – đã được mã hóa bên trong bạn. Các bạn có 12 mật độ đã mã hóa 
bên trong bạn. Các bạn có một cái tôi, hay một thể, cho mỗi một của 12 mật độ của 
sự Sáng tạo, và các bạn đã được mã hóa bên trong bạn một con đường để lĩnh hội 
mỗi một trong 12 mật độ. Các bạn thân mến, các mật độ cao hơn, mà các bạn gọi là 
mật độ 8 đến mật độ 12, là điều được biết đến là “các tầm mức linh hồn tập thể” hay 
“các tầm mức tư tưởng tập thể”. Khi các bạn trong các mật độ từ 8 đến 12, đó là khi 
bạn đang tiến hóa trở về với Thượng Đế, nhưng trong thực tế không có cái gì là 
đang tiến hóa trở về với Thượng Đế bởi vì, sử dụng một sự tương tự của đứa trẻ 
được sinh ra, khi nó lớn lên, anh ta có cố gắng trở về bụng của người mẹ khi anh ta 
lớn lên hay không? Hy vọng là không, vì nếu anh ta cố gắng chui trở lại bụng của 
người mẹ, thì đó sẽ là một sự rối loạn nghiêm trọng về tâm lý, có phải vậy không? 
Và đúng, khi đứa trẻ lớn lên, anh ta trở nên càng ngày càng giống với cha mẹ của 
anh ta. Anh ta bắt đầu nhìn mọi sự càng ngày càng giống cha mẹ, phát ngôn càng 
ngày càng giống cha mẹ, nói chuyện càng ngày càng giống cha mẹ, và anh ta đi ra 
ngoài xã hội và làm nhiều việc giống cha mẹ anh ta làm. Anh ta hiểu điều mà cha 
mẹ anh ta hiểu. 
 
Bởi vậy khi các bạn tiến hóa từ mật độ 8 đến mật độ 12, bạn càng ngày càng giống 
với Đấng Tạo Hóa của các bạn – giống cha mẹ Thần Thánh của các bạn. Vì vậy sự 
tiến hóa trong trạng thái tự nhiên của nó đi từ sự cá thể ở mật độ 7, là cái mà các 
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bạn được sinh ra như một linh hồn cá thể - bạn đi vào cái được gọi là mật độ 7 như 
một linh hồn cá thể, và bắt đầu tiến hóa và tăng trưởng qua các mật độ 8, 9, 10, 11 
và 12. Khi bạn đạt đến tầm mức mật độ 12, bạn trở nên một Đấng Tạo Hóa – bạn 
có khả năng sáng tạo giống Cha mẹ bạn – bạn trở thành một Thượng Đế theo cách 
riêng của bạn, có khả năng tạo ra các vũ trụ. Trong thực tế, bạn tạo ra các vũ trụ 
(you DO create universes). Trong một Vũ trụ vô hạn của Thượng Đế có hàng trăm 
nghìn những vũ trụ khác là những tạo vật của những khía cạnh khác của Thượng 
Đế mà đã đạt đến mật độ 12. Khi là những linh hồn cá thể, rất nhiều những vũ trụ 
này có sẵn cho các bạn khám phá. Vì vậy nói cách khác, chúng tôi là những người 
anh của các bạn trên con đường tiến hóa – nếu bạn muốn sử dụng thành ngữ này 
(nó là một thành ngữ vô nghĩa đối với chúng tôi, nhưng nó có giá trị với các bạn, vì 
vậy chúng tôi sẽ dùng nó) – chúng tôi như những người anh trên con đường tiến 
hóa, đã tạo ra rất nhiều thứ tuyệt vời cho các bạn để các bạn tăng trưởng và trải 
ngiệm khi các bạn tiến hóa hướng đến chúng tôi – khi các bạn tiến hóa và mở rộng 
hiểu biết của mình. 
 
Có một số lượng vô hạn các Vũ trụ có sẵn cho các bạn để khám phá, vì vậy các 
bạn không bao giờ phải phân vân là hết các thứ để khám phá. Học hỏi là một quá 
trình liên tục thậm chí đối với chúng tôi. Các bạn có thể nghĩ khi là các linh hồn ở 
mật độ 12 chúng tôi đã hoàn tất quá trình học hỏi, nhưng không phải như vậy. Học 
hỏi là một quá trình vô hạn như là đang tăng trưởng và tiến hóa – và đó chính là vẻ 
đẹp của nó – đó chính là điều kỳ diệu của nó. 
 
Có nhiều người trên hành tinh của các bạn nghĩ là khi họ tiến lên các chiều kích cao 
hơn họ sẽ trở nên buồn chán. Tất cả mọi thứ là tình yêu và ánh sáng. Nó giống như 
ý tưởng về Thiên đường nơi mà bạn là một thiên thần đang gảy một cây đàn và 
ngồi trên một đám mây. Hiển nhiên đó là một ý tưởng cực kỳ giới hạn về Thiên 
đường, và quả thực, nếu Thiên đường là ngồi trên một đám mây và gảy một cây 
đàn, thì bạn cuối cùng sẽ trở nên buồn bã và sẽ vui vẻ chào đón một sự chuyển đổi 
sang địa ngục bởi vì ít nhất thì ma quỷ còn biết cách tụ tập quanh một bữa tiệc ngon 
lành. Đúng không? 
 
Tất nhiên, chúng tôi biết tất cả đó chỉ là trạng thái của tư tưởng. Các bạn trong căn 
phòng này cũng hiểu đó là một trạng thái của tư tưởng. Chúng tôi nghĩ đó là một 
trạng thái khá buồn cười của tư tưởng, quả thực là nếu lửa địa ngục đang thiêu đốt, 
chúng phải thiêu đốt hết các định kiến của bạn. Chúng phải thanh lọc và làm sạch 
các bạn. Bởi vậy có lẽ các linh hồn sẽ tăng trưởng nhanh chóng khi sống trong địa 
ngục hơn là sống trong Thiên đàng nơi mà tất cả mọi điều để làm là học một bài hát 
mới trên cây đàn của họ và có lẽ giúp đỡ Thánh St. Peter chào đón những người 
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mới đến. Cuối cùng các bạn sẽ hết sạch các đám mây để ngồi và phải tạo ra các 
đám mây mới và các cây đàn mới. Dầu sao chăng nữa, hãy trở lại với câu chuyện 
của chúng tôi… Chúng tôi cảm thấy điều sai lệch này có thể nâng các bạn lên một 
chút. Kênh này đã nói với chúng tôi là chúng tôi đã nói hơi quá nghiêm trọng. Trong 
thực tế, sự nghiêm trọng là một khái niệm vô nghĩa đối với chúng tôi, nhưng bởi vì 
rất khó khăn để mô tả thế giới của chúng tôi theo từ ngữ của Trái đất, nó có thể đến 
cắt ngang như sự nghiêm trọng. Khả năng của các bạn để cười vui vẻ và có một 
chút hài hước là rất quan trọng và nó giúp các bạn tăng trưởng. Bởi vậy chúng tôi 
hy vọng trở nên ít nghiêm trọng hơn khi chúng ta khám phá ý nghĩa của sự kết nối 
này hơn nữa. 
----------------------- 
Sẽ được tiếp tục trong cuốn sách mới của Sal Rachele, Các thông điệp từ các Đấng 
Sáng Tạo, sẽ được xuất bản cuối năm nay. 
 
Ghi chú của người dịch:  
Chu kỳ Thiên hà (Galactic Cycle) mà sẽ được nói tới kỹ hơn trong các thông điệp 
tiếp theo của các Đấng Sáng Tạo có chu kỳ 216 triệu năm thay vì 227 triệu năm 
như trong tài liệu này. Đó là do những tính toán kỹ càng hơn có kể đến ảnh hưởng 
của các yếu tố như sự sai lệch trong trường không/thời gian và sự tương tác với vật 
chất tối và năng lượng tối. Nó là thời gian để hệ mặt trời thực hiện được một vòng 
quay xung quanh trung tâm của hệ Ngân hà. 

 


