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1. Khái niệm về tâm linh. 

 
Spirituality - Wikipedia 

Spiritualité - Wikipédia 

Tâm linh - Wikipedia tiếng Việt  

Đến nay, thuật ngữ tâm linh (心靈;  E: spirituality; F: spiritualité) 

có nhiều cách hiểu khác nhau. Nay tạm có 3 cách hiểu sau: 

Cách hiểu 1:  Theo nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân giải 

thích: Vốn từ tiếng Việt từ xưa (được ghi trong các từ điển của A. de 

Rhodes năm 1561, của P. de Béhaine năm 1772, của J. L. Taberd năm 



1838) có “hồn”, “tâm”, “linh hồn”, nhưng không có “tâm linh”. Đến 

nửa đầu thế kỷ XX, mới thấy một số nhà soạn từ điển ghi từ “tâm linh”, 

nhưng nội hàm lại mang nhiều khác biệt. Đào Duy Anh (Hán - Việt từ 

điển, năm 1932) định nghĩa tâm linh/ 心靈 là “cái trí tuệ tự có trong 

lòng người”, và đối chiếu nó với một từ tiếng Pháp tương đương là 

“intelligence” mà ngày nay được hiểu là trí tuệ, trí năng. Thiều Chửu 

(Hán -Việt tự điển, năm 1942) không ghi từ “tâm linh” nhưng có một sự 

xác định rất hay là “thần” 神 và “linh” 靈 như cặp đối lập âm dương: 

tinh anh của khí dương là “thần”, tinh anh của khí âm là “linh”. Tuy 

nhiên, những xác định ngày càng tiệm cận đối tượng nêu trên đã dừng 

lại. Từ năm 1945 đến giữa những năm 1980, không thấy thuật ngữ tâm 

linh trong thao tác ngôn từ của giới nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt 

Nam.  

Cho đến giữa những năm 1980 trở đi, người ta nói đến tâm linh 

nhiều hơn, nhưng xác định hàm nghĩa lại thường cách biệt nhau. 



 

 

 



  

Cách hiểu 2:  Theo GS, TS Nguyễn Ngọc Kha thì khái niệm về 

tâm linh chỉ có ở những người có bộ não mà hoạt động của hệ thần kinh 

vẫn bình thường, không bệnh lý. Nói cách khác, người đó có thể bị 

khuyết tật hay tổn thương về chân tay hay một giác quan nào đó, trừ các 

bệnh lý tổn thương thực thể hay chức phận tại vỏ não. Ví dụ: các bệnh 

về cấu trúc não bộ hoặc rối loạn chức năng như não úng thủy, bệnh 

Down, bệnh Alzheimer người già, bệnh tâm thần phân liệt …, bởi những 

người mắc các bệnh này sẽ không có đầy đủ ý niệm về tâm linh, có 

chăng chỉ là ảo giác không hiện thực. 

Theo đó, tâm linh được xem là một loại hoạt động tinh thần đặc 

trưng ở con người, biểu hiện ở một số người như là giác quan thứ sáu, có 

cơ sở là vết tích của "logic trực giác xuất thần" của loài động vật cấp 

thấp để lại trong quá trình phát triển thai người. 

Hiện nay, khoa học, nhất là ngành y sinh, đã có những tiến bộ đột 

phá, tuy vậy vẫn chưa thể điều khiển gien để tạo ra những con người 



theo ý muốn hoàn chỉnh ưu việt về thể chất, ngoại hình cũng như tri thức 

sáng tạo. Song, dù khoa học có tiến bộ như vậy, nhưng yếu tố gen chỉ 

chiếm nhiều nhất là hơn 90%, còn lại là yếu tố tương tác môi trường xã 

hội nhân văn đối với từng con người từ khi sinh ra đến lúc xuôi tay. 

Cách hiểu 3:  Tâm linh là từ gốc Hán, trước hết cũng cần  biết qua 

một số những từ Hán Việt sau: 

- tâm linh 心靈  - tinh thần 精神 - tâm thần 心神 

Trong đó: 

- tâm 心:  tư tưởng, ý niệm, tình cảm //  những gì mà các giác 

quan con người do hạn chế, không cảm nhận được (thế giới vô hình). 

- linh 靈  # tinh 精:  tốt lành, kỳ diệu, cao cả nhất .  

  - thần 神:   lạ thường, phi thường.  

Theo đó, qua các ghi nhận và diễn đạt trong thực tế, ý nghĩa của 

“tâm linh” có thể mang những ý nghĩa theo từng  sự kiện, như sau:   

 1/. Tâm linh là những giá trị tinh thần hay giá trị văn hóa được 

ngưỡng mộ. 

 2/. Tâm linh là những năng lực bí ẩn của vũ trụ hay của trí não nơi 

con người.  



3/. Tâm linh là sự thiêng hóa những năng lực bí ẩn ở mức độ nào 

đó, nơi các tín ngưỡng hay tôn giáo. 

Nghĩa thứ nhất và thứ hai có tính khách quan, tự nhiên và hiện 

thực, làm tiền đề; còn nghĩa thứ ba có tính chủ quan về tâm lý xã hội. 

Trên thực tế, tâm linh lắm khi là một loại năng lực kép (khách quan và 

chủ quan): năng lực bí ẩn và thiêng hóa năng lực bí ẩn ấy với một 

cường điệu nào đó, như là một hệ quả. 

Xem thêm: 
- Định nghĩa & Ý nghĩa của từ Tâm linh là gì: - Từ điển 

- TÌM HIỂU CÁC ĐỊNH NGHĨA KHÁC NHAU VỀ TÂM LINH  
- Hiện tượng tâm linh dưới các góc nhìn - ChúngTa.com 

 



 
 

2. Tâm linh là những giá trị tinh thần hay giá trị văn 

hóa được ngưỡng mộ.         

2.1. Tâm linh và văn hóa tâm linh. 



Tâm linh được xem là một biểu hiện tinh thần của con người, với 

tất cả sự phong phú thiêng liêng của nó. Không nên đơn giản hóa tâm 

linh là “mê tín dị đoan”, song cũng không nên “thần bí hóa” gán cho nó 

những đặc tính cao siêu, phi thường, và coi đó là cứu cánh của nhân loại. 

Tất cả những biểu hiện liên quan đến đời sống tâm linh con người sẽ tạo 

nên văn hóa tâm linh. 

 
Thờ cúng tổ tiên 

Văn hóa tâm linh có những biểu hiện vô cùng phong phú, đa dạng 

trong đời sống của người Việt. Phổ biến nhất là phong tục thờ cúng tổ 

tiên, ông bà, cha mẹ, người thân trong mỗi gia đình. “Con người có tổ có 

tông - Như cây có cội, như sông có nguồn”. 

Văn hóa tâm linh ở phạm vi cộng đồng là tục thờ cúng thành 

hoàng, các vị thần, các vị tổ sư, các vị anh hùng đã có công với nước, 

các danh nhân văn hóa … Do ảnh hưởng của các tôn giáo, người Việt tổ 



chức xây đền chùa, miếu mạo, đền thờ, …và thực hành các nghi lễ cầu 

cúng. Nhiều công trình, hiện vật liên quan đến văn hóa đã trở thành 

những di sản văn hóa, lịch sử quý giá ở những địa điểm có phong cảnh 

thiên nhiên đẹp đẽ, kì thú trở thành những điểm du lịch hấp dẫn ... Nhiều 

lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, dân tộc. 

 

Lễ hội đền Hùng 

Mới đây, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam đã được 

UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện nhân loại. Những hoạt 

động tinh thần như thiền, yoga hướng tới sự cân bằng, thanh tao, siêu 

thoát trong đời sống tinh thần, đặc trưng và tiêu biểu ở Việt Nam mà 

không nơi nào có, đó là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. 

 2.2. Du lịch tâm linh (Spiritual tourism). 

Du lịch tâm linh là một khái niệm về du lịch. Khi xét về nội dung 

và tính chất của hoạt động du lịch tâm linh, cho thấy đây là loại hình du 



lịch văn hóa, trong đó lấy yếu tố văn hóa tâm linh vừa làm cơ sở vừa 

làm mục tiêu, nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần cho con người.  

Theo cách nhìn nhận đó, du lịch tâm linh khai thác những yếu tố 

văn hóa trong quá trình diễn ra các hoạt động du lịch, dựa vào những giá 

trị văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với lịch sử hình thành nhận thức 

của con người về thế giới, những giá trị về tôn giáo, tín ngưỡng và 

những giá trị tinh thần đặc biệt khác. Theo đó, du lịch tâm linh mang lại 

những cảm xúc và trải nghiệm thiêng liêng về tinh thần của con người 

trong khi đi du lịch. 

 
Du lịch đền Phật giáo Borobudur , Indonesia 



 
Du lịch Chùa Đồng, Yên Tử, thuộc Bắc Giang & Quảng Ninh 

Với cách hiểu như vậy, có thể nhận diện những dòng người đi du 

lịch đến các điểm thiêng liêng gắn với không gian văn hóa, cảnh quan 

các khu, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của mình, trong đó nhu cầu trải 

nghiệm thiêng liêng về tinh thần được xem là cốt yếu. Khách du lịch tâm 

linh ở Việt Nam thường hội tụ về các điểm du lịch như: đền, chùa, đình, 

đài, lăng tẩm, tòa thánh, khu thờ tự, tưởng niệm, … với những phong 

cảnh đặc sắc gắn kết với văn hóa truyền thống, lối sống địa phương. Ở 

đó du khách tiến hành các hoạt động thăm quan, tìm hiểu văn hóa lịch 

sử, triết giáo, cầu nguyện, cúng tế, chiêm bái, tri ân, tham gia lễ hội ... 

Thông qua đó, hoạt động du lịch mang lại những cảm nhận, giá trị trải 

nghiệm thiêng liêng trong tâm hồn của con người, cân bằng và củng cố 

những giá trị chân-thiện-mỹ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.  



Ở Việt Nam, khách du lịch tâm linh chiếm một tỷ trọng khá lớn. 

Thông thường khách đi du lịch hầu như kết hợp với mục đích tâm linh 

hoặc mục đích tâm linh được lồng ghép trong nhiều chuyến đi. Vì vậy, 

khó có thể phân biệt rõ số khách với mục đích du lịch tâm linh thuần túy 

(ngoại trừ số tu sĩ, tín đồ, khách hành hương).  

 

Lễ hội chùa Hương 

    Trong số 32,5 triệu khách du lịch nội địa năm 2012 chỉ tính riêng 

số khách đến các điểm tâm linh (chùa, đền, phủ, tòa thánh) có khoảng 

13,5 triệu lượt, tương đương 41,5%. Một số điểm du lịch tâm linh tiêu 

biểu năm 2012 đón một lượng khách lớn như Miếu Bà Chúa Xứ, An 

Giang (3,6 triệu lượt khách), Chùa Hương (1,5 triệu lượt); Chùa Bái 

Đính (2,1 triệu lượt), Yên Tử (2,3 triệu lượt), khu du lịch Núi Bà Đen 

(2,2 triệu lượt); Cô Sơn Kiếp Bạc (1,2 triệu). Đối với khách quốc tế đến 

Việt Nam với mục đích điểm tâm linh không nhiều, trong số 6,8 triệu 



lượt khách đến Việt Nam năm 2012 ước tính có khoảng 12% khách du 

lịch có đến các điểm tâm linh. 

 

Xem thêm: 
- Du lịch tâm linh | Lote Travel 

- 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ 

- Văn hóa tâm linh trong ghe ngo | baotintuc.vn 

- Ý nghĩa tâm linh của cây đàn hương - viendanhuong 

- Phát triển du lịch tâm linh: Biến di sản thành tài sản ... 

- Cần phát triển loại hình du lịch tâm linh - Tổng cục Du lịch 

- Trục lợi trong lễ hội là tham nhũng tâm linh - Ban Tôn giáo Chính phủ 

- Công viên văn hóa tâm linh đầu tiên Việt Nam có gì? - VTC News 

 

VIDEO 
- 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ   

- Vai trò bác sĩ tâm linh - TT. Thích Nhật Từ   

- "Quan họ" trong tâm linh người Bắc Ninh là gì? | BTV   

 

3. Tâm linh là những năng lực bí ẩn của vũ trụ hay 

của trí não nơi con người. (không nằm trong tôn giáo) 



  
- Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người – Wikipedia tiếng ... 

- “Tiềm năng con người” | Diện Chẩn 

 

 Tâm linh được xem là những năng lực bí ẩn của vũ trụ hay của trí 

não nơi con người, được biểu hiện qua những hiện tượng được ghi nhận 

dưới đây, và chúng được gọi là những hiện tượng tâm linh. Hiện nay, 

hiện tượng tâm linh có những trải nghiệm về cách nhìn tương phản; tuy 

nhiên, có thể xem đây là những cảnh giác cho việc tiếp cận đối với hiện 

tượng tâm linh như được trình bày ở các tư liệu sau:  

Xem thêm : 
- Giải thích các hiện tượng tâm linh 

- Các hiện tượng tâm linh dưới quan điểm khoa học  

 

VIDEO 

- Quyết nghi về ngoại cảm và cõi âm - Thích Nhật Từ   

- Sự thật về ngoại cảm và cõi âm - TT. Thích Nhật Từ   



3.1. Ma nhập. 

Ma nhập là niềm tin xuất hiện từ quan niệm vạn vật hữu linh có từ 

thời xa xưa, khi cho rằng mọi thực thể trong vũ trụ, dù là con người, 

động thực vật hay ngọn núi, con sông - đều có linh hồn điều khiển hành 

vi. Và một linh hồn mạnh mẽ hơn sẽ có khả năng "nhập" và điều khiển 

một linh hồn yếu ớt. Một số nhà dân tộc học cho rằng, vạn vật hữu linh 

và quan niệm ma nhập có vai trò gắn kết các cá nhân trong một nhóm xã 

hội, khi sự chia sẻ niềm tin siêu hình đóng vai trò chất keo kết nối, đồng 

thời tạo ra mối lo sợ có lợi cho đạo đức xã hội. 

Ở mức cá thể, giới tâm lý học xem ma nhập là ví dụ điển hình của 

trạng thái ý thức phân ly. Nó có thể xuất hiện do sự kết hợp giữa các 

cảm xúc mạnh, điều kiện xã hội, ý muốn cá nhân, sự ức chế kéo dài và 

những hoạt động bất lợi của não dưới ảnh hưởng của một kích thích lặp 

kéo dài. Và một thay đổi đột ngột, dường như ma quái xuất hiện ở cảm 

giác, trí nhớ, cảm xúc, động cơ, cũng như ở hành vi tự điều khiển và 

cách cảm nhận thế giới bên ngoài. 

3.2. Mộng du. 



 

Sleepwalking - Wikipedia 

Mộng du – Wikipedia tiếng Việt 

Mộng du được coi là một biểu hiện của chứng rối loạn giấc ngủ 

(parasomnias), là những hành vi bất thường xảy ra trong lúc ngủ. Một số 

rối loạn phổ biến liên quan đến giấc ngủ là đái dầm, nói mớ và nghiến 

răng. Một cơn mộng du thường kéo dài từ vài giây cho đến nửa giờ. 

Người bị mộng du có thể mở mắt nhưng đôi mắt hoàn toàn vô hồn và 

biểu hiện trên khuôn mặt cũng trống rỗng. Nhìn họ giống như đã thức 

giấc nhưng những hành động lại vụng về kì quặc. Hành động của họ 

cũng khá đa dạng, có thể chỉ đơn giản như ra khỏi giường và đi loanh 

quanh trong nhà, đến phức tạp hơn như lái xe hoặc chơi một nhạc cụ. 

Những người lớn mắc tật mộng du đa số đều đã từng bị mộng du 

khi còn nhỏ. Mộng du rất hiếm khi đột ngột xuất hiện ở tuổi trưởng 

thành, nếu có, đó là biểu hiện của những rối loạn khác. Trẻ em có 

khuynh hướng mộng du cao khi chúng bị mệt mỏi hay căng thẳng. Tác 

nhân gây mộng du ở người lớn cũng tương tự như vậy, ngoài ra còn do 

tác dụng phụ của một số loại thuốc, do rượu bia, hoặc do chứng sốt. 



Ngoài mộng du, còn một hiện tượng rối loạn giấc ngủ khác các 

hành vi tình dục trong lúc ngủ (sleepsex hay sexsomnia). 

3.3. Bóng đè. 

 

Sleep paralysis - Wikipedia 

Bóng đè – Wikipedia tiếng Việt  

A 19th century version of Füssli's The Nightmare (1781) 

Bóng đè là hiện tượng rất phổ biến, thường xảy ra khi cơ thể rơi 

vào trạng thái ngủ. Nhiều tài liệu nói rằng khi mọi người ngủ có đến 40 

% đã bị “bóng đè”. Nhưng nếu căn cứ vào các triệu chứng và thống kê 

tỷ mỉ với thời gian đủ lớn (thống kê cho cả đời người) thì phải đến trên 

80% dân số đã trải qua trạng thái “bóng đè”- có điều, sau khi ngủ dậy, 

nhiều người bị rơi vào “quên” hoặc không chú ý nên không nhận ra. 

Hiện tượng bóng đè tuy không có tổn thương thực thể, nhưng gây 

bức xúc về tâm lý. Bóng đè có thể diễn ra trong vài phút nhưng cũng có 



thể lâu hơn 30 phút. sau khi kết thúc hiện tượng bóng đè, họ sẽ cảm thấy 

toàn thân mệt mỏi, rã rời và ướt đẫm mồ hôi. Bóng đè thường xảy ra 

trong giai đoạn cuối của giấc ngủ. Khi bị bóng đè thì bạn tạm thời bị bất 

động là do một cơ chế bảo vệ đã ngăn cản hệ vận động, không cho hệ 

thực hành mệnh lệnh của vỏ não đã ban ra trong giấc mơ. Nó giống như 

hệ thống rơle tự ngắt vậy. 

Có người cứ ngủ đến khoảng nửa đêm là bị “bóng đè” không sao 

nhúc nhích được, cứ cố vùng vẫy thì lại càng bị 'giữ chặt'. Có những 

người bị rơi vào cảm giác như thấy mình bị rơi từ trên cao xuống vực, 

hoặc thấy bị ai đó bóp cổ, bị chó đuổi, rắn tấn công...muốn chạy mà 

không nhúc nhích nổi. Có người khi bị bóng đè cảm thấy như nghe có 

sức mạnh đè lên người mà không thể nào đẩy ra được, khó thở, có khi bị 

ảo giác nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp, hoặc nghe được âm 

thanh bí ẩn. Có người còn thấy hình như có ai đó đứng, ngồi bên cạnh 

hay cảm giác như bị đẩy ngã ra khỏi giường. 

3.4. Thôi miên. 

 



 
Hypnosis - Wikipedia 

Thôi miên – Wikipedia tiếng Việt  

Thôi miên, đó chỉ là một mảnh ghép trong một câu hỏi rộng lớn 

hơn rất nhiều: trí óc của con người hoạt động như thế nào? Chưa có gì 

đảm bảo rằng những nhà khoa học sẽ tìm ra lời giải đáp trong tương lai 

gần, bởi thế, đây vẫn là một bí ẩn chung. Thôi miên, theo tâm thần học, 

được định nghĩa như một trạng thái tinh thần được đặc trưng bởi trí 

tưởng tượng, sự tập trung và sự thư giãn được đẩy lên cao độ. Đối tượng 

được thôi miên – họ không phải là nô lệ của kẻ thôi miên, trái lại, ý chí 

của họ hoàn toàn độc lập. Và họ thực sự không chìm vào trạng thái mơ 

màng – thôi miên chính là lúc sự tập trung của họ được đẩy lên cao nhất. 

3.5. Ngoại cảm. 



    
Extrasensory perception - Wikipedia 

Ngoại cảm – Wikipedia tiếng Việt 

 Psychic - Wikipedia 

 Nhà ngoại cảm – Wikipedia tiếng Việt 

Các nhà ngoại cảm có khả năng tiếp xúc với người cõi âm thường 

được mọi người nhờ tìm mộ hoặc xem dấu vết thi hài của các liệt sĩ đã 

mất. Có bảy tầng không gian trong cõi siêu linh của những linh hồn. Mỗi 

tầng không gian là nơi tồn tại của các linh hồn khác nhau tùy thuộc vào 

việc khi sống, các linh hồn đó là người tốt hay xấu, cái chết của họ là 

chính đáng hay không chính đáng. Họ tồn tại ở những dạng sóng, ở mỗi 

tầng không gian thì sự phát tín hiệu của các vong linh cũng khác nhau. 



Nhà ngoại cảm là người thu nhận thông tin nên phải biết cách chọn 

lọc để không bị nhiễu. Với những người có khả năng đặc biệt thì muốn 

tìm mộ được chính xác, phải giữ mình trong sạch để suy nghĩ nhẹ nhàng, 

thanh khiết về tư tưởng, tâm tưởng, hành động, làm việc bất vụ lợi, vị 

tha và vô tư, vì cõi âm là cõi của tư tưởng nên tất cả mọi suy nghĩ, tâm ta 

như thế nào thì vong linh đều biết hết. 

 

E S P Extra sensory perception PrecognitionAura readingTelepath 

Xem thêm 
- Phan Thi Bich Hang - Wikipedia 

- Phan Thị Bích Hằng – Wikipedia tiếng Việt 

- Bạn có tin các nhà "ngoại cảm" không? 

 

VIDEO 
- Nhà Ngoại Cảm Hoàng Thị Thiêm - Trò chuyện với Cõi Vô Hình 



- 2019-01-27 Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng giao lưu với …, Hà Nội 

- 2019-09-16 Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, Thiền Dưỡng Sinh, chùa Cương Xá, 

 

3.6. Con mắt thứ ba. 

Một số loại khả năng ngoại cảm chính, gồm có: Khả năng đọc 

được suy nghĩ của người khác (hay còn gọi là “thần giao cách cảm”). 

Khả năng quan sát thấy các sự kiện hay vật thể ở nơi khác (hay còn gọi 

là “thấu thị” hay “thiên nhãn thông”). Khả năng biết trước tương lai. 

Khả năng nhìn vào quá khứ xa xôi. Khả năng giao tiếp với người đã 

chết. Khả năng xác định được thông tin về một người hay địa điểm bằng 

cách chạm vào một vật thể có liên quan tới đối tượng cần tìm hiểu. 

Những nhà ngoại cảm có bộ não bắt sóng tốt hơn những người 

khác. Loại sóng được nhắc đến ở đây là một loại sóng điện từ đặc biệt 

mà khoa học chưa phát hiện ra. Sóng này lưu giữ những ký ức, hình ảnh 

của một người và nếu não người bắt được những sóng này sẽ cho phép 

các nhà ngoại cảm thấy được ít nhiều những ký ức đó. 

Ngày nay, nhiều người tin vào lời lý giải mới của các nhà khoa học 

rằng ngoại cảm vượt ra ngoài thế giới vật chất thông thường. Nó tồn tại 

ở một không gian đặc biệt, hay còn được gọi là thế giới tâm linh - nơi 

vượt ra ngoài biên giới của những lý thuyết và định lý vốn có. Sự khác 

biệt về không gian và thời gian giữa thế giới vật chất thông thường và 

thế giới tâm linh cho phép con người đọc được suy nghĩ của người khác 

hay dự đoán về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai ở thế giới vật 



chất.  Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn sự tồn tại của 

khả năng ngoại cảm. Mỗi người đều có lý lẽ riêng để giải thích cho quan 

điểm của mình. 

 

Third eye - Wikipedia 

Con mắt thứ ba – Wikipedia tiếng Việt 

[Bức tranh có từ thế kỷ 17do nhà giả kim Robert Fludd vẽ, diễn tả 'con mắt thứ ba' 

liên hệ với các "thế giới cao hơn'] 

 

 



 

 

Nhà Ngoại Cảm Hoàng Thị Thiêm 

Xem thêm : 
- Tự truyện của nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm 

- Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm – Người sống giữa thế giới ... 

- Người có "con mắt thứ 3" nói về việc tìm xác nạn nhân vụ Cát ... 

 

VIDEO 
- Hoàng Thị Thiêm 



- Người 3 Mắt - Chuyện Lạ Việt Nam 

- Trò Chuyện Với Cõi Vô Hình Người Ba Mắt - Hoàng Thị Thiêm   

- Khai mở con mắt thứ ba - Huyền bí phương Đông - Truyền hình An Viên  

 

 

3.7. Thần giao cách cảm. 

 
Telepathy - Wikipedia 

Thần giao cách cảm – Wikipedia tiếng Việt  

Linh cảm hay còn gọi là linh tính, thần giao cách cảm là giác quan 

thứ 6, nhờ nó người ta có khả năng tiếp nhận những thông tin từ khoảng 

không vũ trụ, từ thế giới vô hình. Linh cảm sớm mách bảo con người 

việc nên làm hoặc nên tránh. Rất tiếc nhiều người cố tình làm ngơ hay 

cưỡng lại những điều mách bảo của linh tính để khỏi hồi hộp, lo âu, ném 

chặt nó vào tiềm thức, và thế là cái vũ khí trời cho cổ xưa nhất để tự vệ, 

mà con vật nào cũng có, bị chôn sâu, lèn chặt và trở lên vô dụng. 

Ngoài trí thông minh, sự khéo léo kỹ thuật, con người còn có 

những khả năng đặc biệt trong lĩnh vực thông tin từ xa. Đó là quan hệ 

giữa các cơ thể sống, là quan hệ của trường sinh học, có thể truyền từ xa, 



rất xa mà không bị cản. Trường sinh học ở dạng hào quang mang thông 

tin về con người phóng chiếu ra không gian vũ trụ để giao tiếp từ xa gọi 

là thần giao cách cảm. 

Việc con người linh cảm, thấy trước sự việc là do hệ thần kinh 

thực vật nằm ở đáy não là cơ cấu của vô thức. Con người ta khi chết cơ 

cấu tiếp tục hoạt động lâu nhất chính là thần kinh phó giao cảm của hệ 

thần kinh thực vật. Chính thần kinh giao cảm (thần kinh thực vật) hoạt 

động trong giai đoạn đó và thần kinh phó giao cảm tiếp nhận thông tin 

ấy khi nhắc đến kỷ niệm xưa yêu quý thì người ta có thể tỉnh lại được. 

Công nghệ thần giao cách cảm có thể được sử dụng để truyền tải 

một thông điệp trí não đơn giản từ người này sang người kia, mà không 

có bất kỳ giao tiếp nào giữa họ. Nghiên cứu của các chuyên gia thuộc 

Đại học Harvard (Mỹ). Trong những thập niên tới, kỹ thuật có thể được 

dùng để giúp các bệnh nhân đột quỵ, người bị bại liệt 2 chân nghiêm 

trọng và các bệnh nhân mắc "hội chứng khóa trong" (liệt tứ chi và hầu 

như tất cả các dây thần kinh, không thể cử động) phục hồi khả năng trò 

chuyện và vận động, nhờ sử dụng bộ não của họ để truyền chỉ dẫn cho 

người khác hoặc các chi giả. 

Các binh sĩ một ngày nào đó có thể sử dụng thần giao cách cảm để 

giao tiếp xuyên qua chiến trường khói lửa, không cần phải dựa vào thiết 

bị vô tuyến hoặc vệ tinh, vốn dễ bị kẻ thù phát hiện và ngăn chặn. Mọi 



người cũng có thể tận dụng nó để liên lạc với người thân của mình mà 

không cần điện thoại. 

Các chuyên gia thậm chí còn nghĩ tới khả năng, thần giao cách 

cảm được vận dụng để giúp cảnh sát tìm ra cách đọc trí não của nghi 

phạm và các hội đồng xét xử có thể đảm bảo nhân chứng đang khai thật 

trước tòa. Con người trong tương lai thậm chí được kỳ vọng có thể giao 

tiếp với người chết, nếu y học tìm được cách giúp duy trì sự sống cho bộ 

não của họ. 

3.8. Sức khỏe và bệnh tật. 



 
 



 
 



 

Luân xa và Hào quang nơi con người 

 



 
Hào quang tốt (bên trái – khỏe) – Hào quang xấu (bên phải – bệnh) 

 

Theo nhiều Giáo sư ở Viện Hàn Lâm khoa học Pháp cho biết, 

những thổ dân chữa bệnh không cần thuốc, như tại Philippin, nhiều nhà 

phẫu thuật đã dùng loại năng lực thuộc lĩnh vực tâm linh để giải quyết 

thành công các ca phẫu thuật. Có người cho rằng họ là con cháu của 

những người thuộc bộ lạc Kahyna đã mai một. Họ đã hòa tâm hồn vào 

vũ trụ cùng với biển cả bao la, lại không bị vật chất ràng buộc nên trí óc 

họ “sáng” và dễ thu nhận những sự kiện huyền diệu thuộc lĩnh vực tâm 

linh chan hòa trong vũ trụ tự nhiên. 

Có nhiều phương pháp chữa bệnh như truyền năng lượng, khai mở 

luân xa (= kích hoạt các đại huyệt trên các vùng của cơ thể), chỉ bắt tay 

hay nghe hát, hay thôi miên, tự kỷ ám thị và trường sinh học... chỉ cần 

như vậy thôi là người được điều trị sẽ khỏi. Những triệu chứng kín đáo, 



mơ hồ do người bệnh “cảm thấy” thì cần biết: một là 80% bệnh tự khỏi, 

hai là niềm tin gần như vô thức là một động năng tinh thần rất mạnh đã 

phát động ý chí bản năng phục hồi sức khỏe giúp cơ thể tự điều chỉnh và 

sửa chữa những chệch choạc sinh lý bệnh. Các thầy/ cô chữa bệnh kiểu 

tâm linh đều có chung một nguyên lý bằng nhiều hình thức biểu diễn 

khác nhau gây nên một tâm lý tự ám thị của người bệnh, tự mình khởi 

động cơ chế tự phục hồi sức khỏe cho mình. 

Xem thêm: 
- Năng lượng sinh học | Lương Y Ngô Đức Vượng 

- Tác dụng chữa bệnh của xung năng lượng sinh học 

- Khả năng chữa bệnh thần kỳ bằng xung năng lượng sinh học 

- Quan sát hào quang – wikiHow 

- Hào Quang Năng Lượng xung quanh con người - Dr ... 

- Strong Healthy Aura - Healthy Body – Mariposa Energy Therapy 

- How Can a Healthy Aura Contribute to Your Successful Life ... 

 

VIDEO 
- What Color Is Your Aura? 

- Aura Colors and Their Meaning 

- Aura Reading - How to See Auras 

- Aura Explained, Color Meanings & How To See Your Aura 

- Real Human Aura Recordings_- Bioenergy Fields Filmed By Scientists 

 

3.9. Vấn đề máy ảnh.  



 
Những quả cầu sáng chụp được  

Những quả cầu ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà 

chỉ xuất hiện trong các bức ảnh, được cho là linh hồn của những người 

quá cố. Nhà nghiên cứu Skeptic Brian Dunning nói rằng khi một hạt bụi 

hoặc động vật nhỏ quá gần với máy ảnh, nó sẽ hiện ra trong các bức 

hình dưới dạng một vòng tròn mờ ảo, cộng thêm hiệu ứng từ ánh đèn 

flash khiến quả cầu phát sáng, gây nên sự hiểu nhầm thường thấy. 

3.10. Điểm lạnh.  



 

Đây là hiện tượng đáng sợ khi một người nào đó đang đứng trong 

nhà thì đột nhiên cảm thấy có khí lạnh xung quanh. Tuy nhiên, nếu 

người đó bước sang trái hay sang phải vài bước thì nhiệt độ trở lại bình 

thường, các nhà cận tậm lý gọi đây là điểm lạnh. Theo những người tin 

vào thuyết Cosma, điểm lạnh xuất hiện khi con ma xuất hiện trong lớp 

không khí mỏng. Con ma cần năng lượng để hiện hình, nó thu hút nhiệt 

từ môi trường xung quanh và mọi người sợ hãi khi nhìn thấy chúng.  

Tuy nhiên, các nhà khoa học có một lời giải thích đơn giản hơn. 

Khi những người hoài nghi điều tra ngôi nhà bị ma ám, họ thường tìm 

thấy không khí mát mẻ vào ngôi nhà thông qua ống khói hoặc cửa sổ. 

Nhưng ngay cả khi căn phòng khép kín vẫn có lời giải thích hợp lý. Nếu 

một khối không khí khô đi vào căn phòng ẩm ướt, khối không khí khô 

bay dưới thấp kết hợp với khối không khí ẩm hơn trên trần nhà sẽ tạo ra 



một dòng khí xoáy đối lưu. Người đứng ở đó có ấn tượng về một điểm 

lạnh vì làn da cảm thấy mát hơn. 

3.11. Thuyết tự động.  

 

Một trong những nỗ lực lâu đời nhất của con người là muốn giao 

tiếp với thế giới tâm linh. Các pháp sư của nhiều tôn giáo cổ xưa được 

xem là kênh thông tin giao tiếp với người đã mất. Bằng cách xóa bỏ hết 

suy nghĩ, kết nối với một số loại ý thức vũ trụ, họ nói rằng có thể nghe 

được âm thanh bí ẩn từ một linh hồn sống ở nhiều thế kỷ trước hoặc để 

linh hồn chiếm đoạt thân xác của mình. Pháp sư ( John Edward đến từ 

Long Island, New York, Mỹ cho biết ông có thể nói chuyện với người đi 

xuyên qua thời gian, pháp sư J.Z. Knight khẳng định có thể giao tiếp với 

Ramtha, một linh hồn 35.000 năm tuổi từ lục địa bí ẩn Atlantis.  



Một số nhà khoa học đã đưa ra “thuyết tự động” để giải thích vấn 

đề trên. Đây là một trạng thái thay đổi của ý thức, khi con người nói và 

suy nghĩ những điều họ không nhận thức được. Nói cách khác khi một 

người tự điều chỉnh, xóa bỏ suy nghĩ trong đầu thì những hình ảnh, ý 

tưởng ngẫu nhiên có thể phát sinh và họ cho rằng những suy nghĩ này 

đến từ thực thể khác. 

3.12. Cơ học lượng tử.  

 
Quantum mechanics - Wikipedia 

Cơ học lượng tử – Wikipedia tiếng Việt 

 

Tiến sĩ vật lý Stuart Hameroff, Giám đốc của Trung tâm Nghiên 

cứu ý thức tại Đại học Arizona, Mỹ và người bạn của ông tên là Roger 

Penrose đưa ra giả thuyết rằng, ý thức của con người xuất phát từ vi cấu 

trúc hình ống trong tế bào não. Những ống này chịu trách nhiệm xử lý 

lượng tử (phần hồn của con người về cơ bản). Hameroff và Penrose tin 



rằng khi con người phải qua trải nghiệm cận tử, những thông tin lượng 

tử rời khỏi não nhưng vẫn tiếp tục tồn tại. Đó là lý do tại sao một số 

người cho rằng mình bay ra ngoài cơ thể hoặc nhìn thấy ánh sáng ở cuối 

đường hầm. 

3.13. Ion.  

 

Ion - Wikipedia 

Ion – Wikipedia tiếng Việt 

 

Những người thợ săn ma sử dụng công nghệ như máy đo ion để 

phát hiện ra bóng ma, một số nói rằng linh hồn can thiệp vào số ion bình 

thường trong bầu không khí. Tuy nhiên, ion được tạo ra do tất cả các 

hiện tượng thời tiết, bức xạ mặt trời, … Vì vậy, không ai đưa ra được 

bằng chứng cho thấy sự xuất hiện của ion đồng nghĩa với sự xuất hiện 

của bóng ma. Điều thú vị là ion ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến 

tâm trạng con người. Ion âm có thể khiến con người cảm thấy bình tĩnh 

và thoải mái trong khi các ion dương gây đau đầu hoặc tạo ra cảm giác 

tệ hại. Điều này giải thích tại sao những người sống trong “ngôi nhà ma 

ám” hay cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, có triệu chứng đau đầu. 



3.14. Sự kích thích điện của não.  

  

Nhiều người trên khắp thế giới kể lại rằng họ từng nhìn thấy bóng 

người lướt qua tầm mắt rồi lập tức biến mất. Họ tin đó là ma quỷ hay 

linh hồn người quá cố. Tuy nhiên các nhà khoa học Thụy Sĩ đã tìm ra 

bằng chứng để lý giải hiện tượng trên. Nhóm nghiên cứu tiến hành kích 

thích điện não vùng đỉnh thái dương trái của một bệnh nhân nữ mắc 

bệnh động kinh. Hiện tượng sau đó thật kỳ lạ, bệnh nhân nói có bóng 

người ngồi phía sau bắt chước từng cử động của cô.  

Hiện tượng trên xảy ra do các nhà khoa học kích thích điện vùng 

não chịu trách nhiệm giúp con người xác định ý thức về bản thân, giúp 

nhận ra sự khác biệt giữa họ và những người khác. Do đó dẫn đến việc 

tưởng tượng ra bóng người bắt chước trong đầu. Đây chính là chìa khóa 

giải thích lý do nhiều người khỏe mạnh và tâm thần phân liệt bắt gặp 

bóng ma và các sinh vật khác như người ngoài hành tinh khi bộ não hoạt 

động bất thường. 

Xem thêm: 



- Tiềm năng con người - KhoaHoc.tv 

- Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người 

- Giải thích hiện tượng “tâm linh”, ma quái dưới góc nhìn khoa học 

- Hiện tượng tâm linh dưới các góc nhìn - ChúngTa.com 

- Thế giới tâm linh dưới góc nhìn của khoa học  

- Giải thích hiện tượng “tâm linh” 

 

4. Tâm linh là sự thiêng hóa những năng lực bí ẩn. 

 

 
Many communities now have subsets growing toward a common naturalistic 

spirituality. 

 



4.1. Vũ trụ quan tôn giáo. 

1) Tôn giáo hữu thần: Hồi giáo và Kitô giáo. 

  

Đạo Hồi và đạo Kitô đều thờ đấng tối cao là Thánh Allah, là Thiên 

Chúa hay Thượng Đế. Thánh Allah và Thượng Đế sinh ra vũ trụ vạn vật 

và con người trong vòng 7 ngày.  

Theo đạo Kitô: 

+ Ngày thứ nhất tạo nên sự sáng và sự tối, đặt tên sự sáng là ngày, 

sự tối là đêm.  

+ Ngày thứ hai tạo ra không gian, quen gọi là trời.  

+ Ngày thứ ba tạo nên đất, nước, cây cỏ.  

+ Ngày thứ tư tạo ra các tinh tú trên trời làm cơ sở phân chia ngày, 

đêm, năm, tháng, thời tiết, trong đó có hai vì tinh tú lớn là Mặt Trời cai 

trị ban ngày và Mặt Trăng cai trị ban đêm.  



+ Ngày thứ năm tạo nên muôn vật: chim trên trời, cá dưới nước, 

muông thú trong rừng.  

+ Ngày thứ sáu tạo nên con người.  

+ Ngày thứ bảy sau khi hoàn chỉnh công việc Sáng tạo của mình, 

Thiên Chúa nghỉ (còn gọi là ngày chúa nhật hay chủ nhật).  

Theo đạo Hồi, Allah cũng tạo ra vũ trụ muôn vật và con người 

trong 6 ngày, nhưng trật tự có khác với đạo Kitô, ngày thứ bảy công việc 

hoàn thành cả thế giới, bao gồm mọi trật tự và những sự hài hòa không 

thể phá vỡ được. 

Đạo Kitô hay đạo Hồi cũng cho rằng con người có hai phần là thể 

xác và linh hồn. Sau khi chết sẽ được Allah hay Thiên chúa toàn quyền 

thưởng phạt, phán xét được lên thiên đường hay xuống hỏa ngục với 

những quy định nghiêm ngặt về đức tin đối với Đấng tạo dựng, về lối 

sống đạo đức trong quá trình sống đối với muôn vật trên Trái Đất này.  

2) Tôn giáo vô thần - Phật giáo. 

  



Đạo Phật cho rằng các sự vật, hiện tượng trong vũ trụ không phải 

do một đấng thiêng liêng (vô thần) nào tạo ra bằng những phép màu 

nhiệm, mà nó được tạo nên bởi những phần của vũ trụ gọi là Duyên. Vũ 

trụ của Phật giáo là vũ trụ động theo một chu trình "Thành Trụ Hoại 

Không" hay "Sinh Trụ Dị Diệt" và đều bị chi phối bởi quy luật Duyên 

sinh-diệt, một sự vật hiện tượng không phải do một Duyên mà do nhiều 

Duyên, hệ thống các Duyên trong vũ trụ tương tác và chuyển hóa vô 

cùng vô tận, được nhà Phật gọi là "trùng trùng Duyên khởi". 

Đạo Phật cho rằng con người gồm 2 phần: 

+ Phần thứ nhất là sinh lý, là thần sắc hình tướng giới hạn trong 

không gian bằng xương, thịt, da … được tạo thành bởi bốn thể vật chất, 

sách Phật gọi là tứ đại: “địa, thủy, phong,  hỏa” (tương thích với ngôn 

ngữ vật lý học là:  thể rắn, thể lỏng, thể hơi, thể plasma). 

+ Phần thứ hai là phần tâm hay tinh thần gồm: "thọ uẩn, tướng 

uẩn, hành uẩn, thức uẩn" (tương thích với ngôn ngữ tâm lý học là:  tình 

cảm, lý trí, ý chí, ký ức).  

Khi bảo con người sau khi chết là hết, nhà Phật gọi đó là "chấp 

đoạn", hay cho rằng con người sau khi chết sẽ tiếp tục một đời sống 

vĩnh hằng ở một nơi nào đó như nhiều tôn giáo dạy bảo, thì nhà Phật gọi 

đó là "chấp thường". Theo Phật giáo, con người sau khi chết, theo luật 

tự nhiên “nhân quả nghiệp báo”, sẽ tự nhiên chuyển hóa sang một kiếp 

sống mới tương thích. 



4.2. Tâm linh và thiêng hóa năng lực bí ẩn. 

 
Helix Nebula - Wikipedia 

Tinh vân Xoắn Ốc – Wikipedia tiếng Việt  

Tinh vân xoắn ốc được gọi là "Mắt của Thượng Đế (Eye of God) " 

 



 

 Đối với xã hội, tôn giáo là một mảng trong đời sống tinh thần của 

con người, góp phần hỗ trợ đạo đức xã hội. Tuy nhiên, thực tế hoạt động 

tinh thần của tôn giáo thường tồn tại hai mặt:  

- Mặt tích cực:  Đó là cơ cấu luân lý đạo đức gắn với luân lý đạo 

đức xã hội nhằm tạo ra những công dân tốt. 

- Mặt tiêu cực:  Đó là cơ cấu niềm tin thần quyền, mà không khéo 

dễ dẫn dắt con người đến chỗ mê tín hay cuồng tín. 

Thật vậy, giá trị của luân lý đạo đức luôn có những tác động trong 

sáng tốt đẹp về mối quan hệ giữa con người và môi trường xung quanh 

một cách rộng rãi và thường xuyên. Còn thần quyền cho tới nay hãy còn 

là điều chưa minh bạch và vô cùng hạn hữu. Thực tế là sự sống của con 

người trên thế giới này chẳng phải dựa vào thần thông phép lạ cụ thể nào 

của các vị thần linh để tồn tại. 



Do đó, việc linh thiêng hóa các năng lực bí ẩn mà khoa học chưa 

soi sáng, vào các đối tượng thần linh không rõ xuất xứ từ các tôn giáo là 

việc cần cảnh giác, để không rơi vào mê tín và cuồng tín có hại cho xã 

hội. 

Các tôn giáo hữu thần (độc thần hay đa thần) thường hay mắc phải 

việc linh thiêng hóa này. Tuy nhiên ở các tôn giáo vô thần (như Phật 

giáo, …) hãy còn nhiều người chưa rõ triết thuyết, giáo thuyết nhà Phật, 

nên vẫn xem đức Phật như là một vị thần linh. Gần hơn, hàng năm, tại 

các lễ hội văn hóa tưởng niệm các anh hùng dân tộc, vị anh hùng dân tộc 

đã bị thiêng hóa thành vị thần có quyền ban phúc giáng họa một cách 

oan uổng! 

Xem thêm: 
- Tâm linh và Mê tín - ChúngTa.com 

- Ngẫm về tâm linh & mê tín nhân mùa lễ hội - Báo Dân trí 

- Lễ hội ngày càng cuồng nhiệt, mê muội đời sống tâm linh - Tuổi Trẻ ... 

- Tâm linh Cơ đốc giáo là gì? - Got Questions 

- Phát triển Đời sống Tâm linh theo Kitô giáo - Nhịp cầu tâm giao 

- Đời Sống Tâm Linh: Những Hình Thức Tu Trì Kitô Giáo | Tỉnh Dòng Đa ... 

- PHẬT GIÁO VÀ TÂM LINH  

- Tâm linh dưới cái nhìn của Phật giáo - Thư Viện Hoa Sen 

- Giáo Dục Phật Giáo - Từ Góc Nhìn Tâm Linh - Bùi Thanh Quất  
 

VIDEO  
- Năng Lực Tâm Linh - Thích Phước Tiến   

- Tâm linh nghĩa là gì ? - TT. Thích Chân Quang  

 



 
 

 

Bài đọc thêm 

1. Cách thức nâng cao năng lượng rung động 

[Đăng bởi Đồ tập Yoga Tốt vào 31/05/2020] 

 
"Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều dao động."  

[Albert Einstein] 



Tất cả mọi thứ trong vũ trụ được tạo thành từ các phân tử dao động 

với tốc độ khác nhau. Trong đó bao gồm: Cây cối, cơ thể con người, đất đá, 

động vật, những ý nghĩ và những cảm xúc. Sự rung động của con người bao 

gồm tất cả mọi thứ, từ cơ thể vật chất cho đến cách bạn truyền đạt những ý 

nghĩ của mình. Nói một cách đơn giản, một số phân tử rung động nhanh hơn 

và một số phân tử rung động chậm hơn, hoặc là tồn tại độ rung động cao 

hơn và thấp hơn. 

Khi bạn rung động ở mức cao hơn, bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vui 

vẻ hơn và thoải mái hơn, đồng thời những rung động thấp hơn bạn sẽ cảm 

thấy nặng nề, tối tăm và hỗn độn. Hầu như tất cả các truyền thống tâm linh 

đều hướng đến các khía cạnh cao cấp của ý thức, thậm chí các nghiên cứu 

khoa học đã xác định được sự rung động của các trạng thái tâm trí khác 

nhau và đã tạo ra thước đo cho các cấp độ của ý thức (nghiên cứu về ý thức 

và tinh thần của Tiến sĩ David Hawkins). 

1) NĂNG LƯỢNG, SỰ RUNG ĐỘNG VÀ TẦN SỐ. 

Để hiểu được cách thức mà sự rung động và tần số hoạt động, trước 

tiên chúng ta phải bắt đầu bằng cách nói về năng lượng. Vậy năng lượng là 

gì? Vâng, thật dễ hiểu, tất cả vạn vật đều là năng lượng! Cho dù đó là con 

người, thực vật, đồ vật hay những ý nghĩ, vạn vật đang tồn tại cùng chúng 

ta là một phần của một mạng lưới tần số dao động điện từ được kết nối với 

nhau. Mạng lưới năng lượng này thường được gọi là "Năng lượng sống - 

Prana" hay "Sức sống", nó kết nối luồng ý thức giữa tất cả các nguyên tử và 

các hạt trong vũ trụ. 

Rung động là sự dao động, và chuyển động rung động của các nguyên 

tử và các hạt được tạo ra bởi năng lượng. Ngay cả các vật thể rắn như đồ vật 

(bàn, ghế) thực sự được tạo thành từ các nguyên tử với những dao động 

siêu nhỏ, chúng tích trữ và phát ra năng lượng. Vì vậy, tất cả các vật thể và 

con người đều có một trường năng lượng với tần số rung động riêng biệt. 



 

 

 



Tần số, được đo bằng đơn vị hertz (Hz), nó là số dao động lặp lại (= 

chu kỳ - cycle) trên một đơn vị thời gian. Tần số được sử dụng để xác định 

và phân biệt các hình dạng dao động khác nhau. Vì vậy, một nguyên tử dao 

động nhanh hơn sẽ được coi là có tần số cao hơn so với một nguyên tử có 

dao động chậm hơn. Sự khác biệt giữa tần số cao và thấp rất quan trọng để 

hiểu rõ về cách thức hai người tương tác với nhau. Do đó, bạn có thể nhận 

biết được điều gì có lợi hoặc bất lợi đối với sức khỏe của bản thân mình khi 

tiếp xúc với những người có tần số rung động thấp hơn. 

2) TẦN SỐ DAO ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA BẠN? 

Giống như tất cả mọi vật trong vũ trụ con người có tần số tối ưu của 

riêng mình, điều đó xảy ra khi mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta rung động 

theo tần số mà nó được tạo ra.  

Năm 1992 nhà nghiên cứu Bruce Tainio thuộc Tainio Technology (Hệ 

thống quản lý trang trại sinh học) đã phát minh ra một chiếc máy gọi là BT3 

đo lường tần số rung động. Thiết bị này sử dụng một cảm biến có độ nhạy 

cao để đo tần số điện sinh học của các chất dinh dưỡng thực vật và cả cơ thể 

người. Ông cho biết, tần số ban ngày của một cơ thể con người khỏe mạnh 

dao động trong khoảng từ 62 – 68 MHz. 

Phát hiện này của Bruce Tainio có nền tảng từ những năm đầu thế kỷ 

XX, dựa trên phát hiện của tiến sỹ, bác sỹ Royal R. Rife (1888 – 1971) rằng 

mỗi bệnh tật có một tần số cụ thể. Theo tiến sỹ Rife, mọi tế bào, mô và các 

cơ quan có tần số riêng. Nghiên cứu của ông đã chứng minh rằng, tần số 

nhất định có thể ngăn chặn sự phát triển của bệnh tật, tần số cụ thể sẽ tiêu 

diệt tế bào ung thư hoặc virus. 

Bruce Tainio và cộng sự đã nghiên cứu và xác định rằng khi tần số 

năng lượng của một người giảm xuống dưới phạm vi lành mạnh, hệ thống 

miễn dịch sẽ bị tổn thương. 



Nghiên cứu của ông về tần số của cơ thể cho thấy: 

– Tế bào của con người có thể bắt đầu thay đổi khi tần số của họ giảm 

xuống dưới 62 MHz. 

– Khi một người bị cảm lạnh hay cúm, tần số sẽ giảm xuống còn 58 

MHz. 

– Khi bị nấm candida, tần số cơ thể giảm còn 55 MHz. 

– Khi bị nhiễm virus Epstein-Barr (có liên quan đến ung thư vòm, mũi 

họng), tần số giảm xuống còn 52 MHz. 

– Khi mắc bệnh ung thư, tần số cơ thể là 42 MHz. 

– Khi quá trình chết bắt đầu, tần số đo được là 20 MHz. 

Tự chữa lành bệnh dựa vào tần số: 

Các nhà khoa học nhận định, cơ thể sẽ bị bệnh nếu tần số cơ thể giảm 

xuống dưới mức 62 MHz. Lúc này, sự mất cân bằng hóa học sẽ xảy ra, các tế 

bào, mô và các cơ quan khác trong cơ thể đều bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta 

tác động vào các tần số nào đó bên ngoài can thiệp vào cơ thể, sức đề 

kháng của chúng ta sẽ tăng cao hoặc giảm đi. 

Bởi vậy, để giúp cơ thể tự chữa lành bệnh hay phòng ngừa bệnh tật, 

tăng cường sức đề kháng, cần: 

– Tránh xa các chất gây ô nhiễm:  Các chất ô nhiễm làm giảm tần số 

khỏe mạnh. Bởi vậy, nên tránh xa môi trường ô nhiễm, tránh khói bụi, khói 

bếp than, khói thuốc lá… Nên giữ môi trường sống trong lành, vệ sinh nhà 

cửa sạch, tránh bụi bẩn lưu cữu. 

– Tránh xa thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm đóng hộp:  Thực 

phẩm chế biến sẵn và đóng hộp có tần số bằng 0, và có thể làm giảm tần số 

của người sử dụng.  



– Tránh suy nghĩ tiêu cực: Trạng thái tinh thần tiêu cực có thể làm 

giảm tần số của một người xuống khoảng 10 – 12 MHz. Tương tự như vậy, 

suy nghĩ, cảm xúc tích cực có thể làm tăng cao tần số của cơ thể. Ví dụ, 

trạng thái tinh thần tốt, lời cầu nguyện hay thiền định có thể tăng tần số cơ 

thể khoảng 10 – 15 MHz [Xin xem thêm mục 3) bên dưới]. 

Do vậy:  

- Nên chọn thực phẩm tần số cao, như thực phẩm chức năng tự nhiên, 

thực phẩm hữu cơ, rau trí tươi, các loại thảo dược và gia vị … giúp tăng 

cường tần số năng lượng của cơ thể. 

 

 

– Nên chọn tinh dầu tự nhiên:  Tinh dầu thực vật có chứa tần số rung 

động cao (dao động từ 52 MHz là tần số của tinh dầu húng quế, lên đến 320 

MHz là tần số của tinh dầu hoa hồng) có thể tác động đến cảm xúc, tế bào, 

mô, xương, hệ miễn dịch của con người. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, sử 

dụng tinh dầu có thể giúp môi trường trong lành hơn, đánh bại vi khuẩn, 

virus… nhờ vậy giúp con người tránh xa bệnh tật và sống khỏe mạnh hơn. 



 

The Healing Frequencies of Essential Oils – Nova Light Warrior 

----------- 

Chú thích:   

Theo How to Heal Your Body by Using the Frequency of Life – Medium: 

THE HEALTHY BODY 

Genius Brain Frequency 80–82 MHz 

Brain Frequency Range 72–90 MHz 

Normal Brain Frequency 72 MHz 

Human Body 62–78 MHz 

Human Body from Neck up 72–78 MHz 

Human Body from Neck down 60–68 MHz 

Thyroid and Parathyroid glands 62–68 MHz 

Thymus gland 65–68 MHz 

Heart is 67–70 MHz 

Lungs 58–65 MHz 

Liver 55–60 MHz 

Pancreas 60–80 MHz 

THE DISEASED BODY 



Colds and the Flu start at 57–60 MHz 

Disease starts at 58 MHz 

Candida overgrowth starts at 55 MHz 

Receptive to Epstein Barr at 52 MHz 

Receptive to Cancer at 42 MHz 

Death begins at 25 MHz 

FOODS 

Fresh Foods 20–27 Hz 

Fresh Herbs 20–27 Hz 

Dried Foods 15–22 Hz 

Dried Herbs 15–22 Hz 

Processed/Canned Food Zero Hz 

3) Tần số năng lượng và sức khỏe hạnh phúc. 

Tần số năng lượng đặc trưng bằng chỉ số của thang đo ý thức (scale of 

consciousness, scale of vibrational frequencies emotions, scale of vibrational 

energy, omega vibrational scale, Hawkins scale) 

 



 

 



Tiến sĩ, bác sĩ David Hawkins (1927–2012) đã điều trị rất nhiều bệnh 

nhân đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày ông đều tiếp xúc hơn một nghìn 

bệnh nhân, nhiều khi quá tải, ông đều phải nhờ đến vị trợ lý của mình. Trong 

nhiều trường hợp, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân, ông đã biết người đó tại sao 

mắc bệnh, là vì ông không thể tìm thấy bất kể sự ‘yêu thương’ nào toát ra từ 

người đó, chỉ toàn là đau khổ và tuyệt vọng bao trùm khắp thân. 

Nếu tần số rung động của một người từ 200 trở lên thì người đó không 

mắc bệnh. Những người hay bệnh tật thường có tần số rung động thấp hơn 

200. Vậy những ý niệm tiêu cực này là gì? Đó chính là những suy nghĩ thích 

chỉ trích người khác, khi họ chỉ trích người khác sẽ tiêu hao lượng lớn năng 

lượng của tự thân, do vậy tần số rung động của họ tụt xuống dưới mức 200. 

Những người này rất dễ mắc bệnh, mỗi người có thể mắc một loại bệnh khác 

nhau. 

TS. Hawkins cũng cung cấp những thực tế thú vị mà ít người biết về 

tần số rung động dưới đây: 

+ 85% dân số trên toàn thế giới có tần số rung động ở mức dưới 200. 

+ Tần số rung động cao gắn với sự khỏe mạnh, tần số rung động thấp 

gây ra trạng thái ốm yếu/bệnh tật. Từng suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành 

động, cũng như mỗi khoảnh khắc mà con người trải qua trong ngày đều đi 

về một trong hai hướng nêu trên. 

+ Sách, thực phẩm, nước uống, quần áo, người, động vật, các tòa 

nhà, xe hơi, phim ảnh, thể thao, âm nhạc… đều có thể hiệu chỉnh tần số 

rung động từ thấp lên cao. 

+ Hầu hết phim ảnh sẽ làm suy yếu những người xem chúng bằng 

cách đưa các mức năng lượng xuống dưới 200. 

+ Những cuốn sách tri thức mang tần số rung động cao: Kinh Vệ Đà 

(910), sử thi Ramayana (810), giáo lý Thiền (795), sử thi Mahabarata (780), 



Tâm Kinh và Kinh Pháp Hoa (cùng 780), Kinh Koran và Kinh Kim Cương 

(cùng 700)… 

Bởi vậy xuất phát từ góc độ là một bác sĩ tâm lý, tiến sĩ Hawkins 

khuyên mọi người nên có chính niệm, suy nghĩ lạc quan… Điều này rất quan 

trọng và có thể mang đến cho bạn những lợi ích đáng kinh ngạc. 

Nhiều chuyên gia có cùng quan điểm với TS Hawkins, là chế độ ăn 

kiêng và tập thể dục không phải là yếu tố quan trọng nhất để có tuổi thọ. 

Tiến sĩ Elizabeth Blackburn, người đoạt giải Nobel năm 2009 về sinh lý học, 

tổng kết các yếu tố sống thọ: Nếu bạn muốn sống hơn 100 năm, chế độ ăn 

uống hợp lý chiếm 25%, các yếu tố khác 25%, trong khi cân bằng tâm lý 

chiếm 50%. 

Để bảo vệ cho sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi chúng ta hãy tự tập 

luyện về cả thể chất lẫn tinh thần được nâng cao. Hãy hướng tới lối sống 

luôn vui vẻ, tích cực, lạc quan,... Hãy nâng mức năng lượng của mình >200, 

để phòng tránh mọi loại bệnh tật. 

4) NHỮNG CÁCH THỨC ĐỂ NÂNG CAO SỰ RUNG ĐỘNG CỦA BẠN. 

1/. Lòng Biết Ơn. 

Lòng biết ơn là một trong những cách nhanh nhất để gia tăng sự rung 

động của bạn. Bạn không thể cảm thấy sợ hãi, ghen tị hay tức giận trong khi 

đang bày tỏ lòng biết ơn của mình, bởi chúng không thể diễn ra cùng một 

lúc. Hơn nữa, khi bạn thường xuyên thực hành lòng biết ơn, những rung cảm 

thấp sẽ dần dần bị thay thế bằng sự rung động cao hơn, tốt đẹp hơn. Những 

đức tính tốt lành cũng sẽ từ từ tràn ngập tâm hồn bạn. 

2/. Tình Yêu Thương. 

Hãy sống và trao tình yêu thương của bạn đến muôn loài, cỏ cây, hoa 

lá, muôn thú và yêu thương tất cả mọi người. Tình yêu thương là một trong 



những trạng thái rung động cao nhất (mức thứ 4 trong thang đo ý thức của 

Tiến sĩ David Hawkins - xem hình) và nó có sức mạnh để tăng mức năng 

lượng rung động của bạn lên rất nhanh. 

3/. Sự Hào Phóng. 

Mỗi khi bạn trở nên keo kiệt hoặc tham lam vì bất cứ lý do gì, ngay lập 

tức sự rung động của bạn sẽ bị tụt giảm và bạn sẽ cảm thấy tồi tệ. Bất cứ 

điều gì mang lại cho bạn hạnh phúc (tiền bạc, của cải, vật chất), hãy san sẻ 

chúng cho mọi người. Cho đi cũng có nghĩa là sẽ nhận lại. Bạn sẽ cảm thấy 

hạnh phúc hơn bởi những người được bạn san sẻ đang hạnh phúc. Sự rung 

cảm hạnh phúc của họ (dưới hình thức năng lượng rung động) đang lan tỏa 

đến bạn. Đây là điều kiện để gia tăng sự rung động của chính bạn (luật Nhân 

Quả). 

4/. Thiền Định và Thở Có Ý Thức (Breathwork). 

Nghiên cứu của Tiến sĩ David Hawkins, dựa trên ý tưởng rằng càng có 

nhiều trải nghiệm chân thật hơn thì cấp độ của ý thức càng cao cấp hơn (hay 

rung động cao). Do đó, khi bạn rèn luyện bản thân mình để hiện diện trong 

khoảnh khắc hiện tại, bạn sẽ cộng hưởng một cách hài hòa hơn với Chân ngã 

(vũ trụ). Quá khứ và tương lai chỉ hiện diện trong tâm trí của bạn, nhưng 

Chân ngã thì hiện hữu trong thực tại. Thiền định và Kỹ Thuật Thở Có Ý Thức 

(= Chánh niệm) cũng làm lắng dịu hệ thần kinh, cải thiện tâm trạng của bạn 

và mang lại cảm giác thanh thản hơn. Tất cả các tính chất rung cảm cao rất 

có lợi cho trạng thái ý thức của bạn. Thực hành tinh thần này sẽ giúp gia 

tăng mức độ rung động của bạn một cách nhanh chóng. 

5/. Tha Thứ. 

Nếu bạn có thể không nắm giữ sự hận thù, oán giận hoặc trách móc 

để hướng tới sự tha thứ. Kết quả là, bạn sẽ giải phóng mức năng lượng thấp 



hơn này để chuyển biến lên mức năng lượng rung động cao. Hãy ghi nhớ 

điều này và thực hành nó thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của bạn. 

Từ bài thơ sử thi Mahabharata của Ấn Độ: 

"Con người nên tha thứ cho dù bị bất kỳ tổn thương nào. Người ta tin 

rằng loài người tiếp tục tồn tại là bởi con người biết tha thứ. Tha thứ là sự 

thánh thiện. Bằng sự tha thứ mà vũ trụ được gắn kết với nhau. Tha thứ là 

sức mạnh phi thường. Tha thứ là sự hy sinh; tha thứ là sự thanh thản của 

tâm hồn. Tha thứ và hòa nhã là phẩm chất của người bình tĩnh. Chúng đại 

diện cho những đức hạnh nơi Thượng Đế (= Chân lý khách quan)." 

 

6/. Sử Dụng Thực Phẩm Rung Động Cao. 

Tất cả mọi thứ bạn hấp thụ đều là năng lượng prana, tức năng lượng 

sống. Nếu bạn ăn nhiều thực phẩm chứa năng lượng "chết" (dưới dạng thịt, 

thức ăn chiên hoặc thực phẩm chế biến sẵn), mức năng lượng rung động của 

bạn sẽ suy giảm. Bằng cách ăn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, 

nhiều prana, như rau quả hữu cơ. Cơ thể bạn sẽ hấp thụ những thứ này theo 



đúng nghĩa đen, chúng sẽ khiến cho cơ thể bạn trở nên nhẹ nhàng, sôi nổi 

và đầy sức sống hơn. Thức ăn có độ rung động cao sẽ làm cho mức rung 

động của bạn cao hơn. 

 

 



 

7/. Giảm Hoặc Loại Bỏ Rượu Và Các Chất Độc Hại Ra Khỏi Cơ 

Thể. 

Rượu là chất gây suy nhược cơ thể và tâm trí, đồng thời nó làm giảm 

sự rung động của bạn. Nếu bạn đang hướng tới một lối sống lành mạnh thì 

nên hoàn toàn tránh xa rượu và các chất gây nghiện khác. 

8/. Suy Nghĩ Tích Cực 

“Bạn nghĩ như thế nào, bạn sẽ trở thành như thế” (Tâm dẫn đầu các 

pháp). Mỗi ý nghĩ của bạn sẽ tạo ra tương lai của chính bạn. Những ý nghĩ 

xấu xa sẽ thu hút những những rung động thấp kém cùng những điềm xui 

xẻo. Những ý nghĩ tốt đẹp sẽ đem lại những rung động thanh cao và những 

điều may mắn cho cuộc sống của bạn. Suy nghĩ tích cực chính là bí quyết để 

bạn gia tăng sự rung động của mình. 

9/. Không gian sống tốt. 



Hãy chắc chắn rằng môi trường xung quanh ngôi nhà và nơi làm việc 

của bạn phản ánh vẻ đẹp, niềm đam mê và lòng nhiệt huyết đối với cuộc 

sống. Ánh sáng phù hợp có thể có tác động đáng kể đến năng suất làm việc 

và tâm trạng của bạn. Hãy treo các tác phẩm nghệ thuật truyền cảm hứng 

cho bạn. Sử dụng những màu sắc nào để giúp bạn bình tĩnh và cảm thấy 

bản thân mình khỏe lại. Giảm bớt sự lộn xộn và tạo thêm không gian cho sự 

ngăn nắp và sáng sủa. Môi trường xung quanh bạn có ảnh hưởng lớn đến 

cách bạn cảm nhận thế giới nội tâm và cuộc sống bên ngoài của mình. 

10/. Đi Dạo Ngoài Trời. 

Một cú đúp để tăng sự rung động của bạn. Hãy tập thể dục ngoài trời 

như đi bộ. Hãy để cho ánh nắng mặt trời bừng sáng trên khuôn mặt bạn và 

bạn được kết nối lại với Mẹ thiên nhiên. Ngay cả khi chỉ dành vài phút đi dạo 

ngoài trời với Chánh niệm cũng thay đổi hoàn toàn tâm trạng của bạn. 

11/. Mối Quan Hệ Của Bạn Có Rung Động Cao. 

Bao quanh bản thân bạn bởi những người sẽ nâng bạn lên, thay vì kéo 

bạn xuống. Hãy tránh xa những người hay ích kỷ, ghen ghét, thù hận. Chỉ 

dành thời gian với những người khiến bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân 

mình, những người tin tưởng vào bạn và quan tâm đến việc cùng cộng 

hưởng tần số cao giống như bạn. 

12/. Thưởng Thức Âm nhạc, TV, Sách Báo và Phim Ảnh Có Độ 

Rung Động Cao 

Năng lượng prana (nguồn sống, năng lượng vũ trụ) không chỉ giới hạn 

trong thực phẩm bạn ăn, nhưng nó còn bao gồm mọi thứ bạn thưởng thức. 

Hãy chắc chắn rằng việc giải trí của bạn có độ rung động cao và khiến bạn 

cảm thấy phấn chấn, hơn là bị cạn kiệt năng lượng bởi các bộ phim hành 

động bạo lực hay âm nhạc tần số thấp làm bạn lo lắng? Vì vậy, hãy tìm kiếm 



những cuốn sách, bộ phim hay chương trình tivi nào đem lại cho bạn những 

kiến thức, sự vui vẻ và sảng khoái. 

Tần số Solfeggio được tái khám phá vào năm 1974 bởi Tiến sĩ Joseph 

Puleo – theo ông, tần số Solfeggio được cho rằng có khả năng thâm nhập 

sâu vào ý thức và tiềm thức, kích thích sự tự chữa lành bên trong. Tiến sĩ 

Puleo đã trực tiếp nghiên cứu lại những tần số chữa bệnh này trong Book of 

Numbers (Một cuốn sách trong Hebrew Bible). 

 



 

Tần số Solfeggio là 6 loại tần số âm thanh điện từ lặp đi lặp lại. Và 

công dụng của nó đối với THÂN-TÂM của con người như sau: 

1) UT – 396 Hz – biến sự đau khổ thành niềm vui, cảm giác tội lỗi 

thành sự tha thứ. Hãy trải nghiệm thử tần số âm thanh này:  

https://www.youtube.com/watch?v=iXL_MupS6NQ&t=2h8m50s&list=PLs4YY

dC5uoPuc8LMoFQ3hULn1cepCnO7J 

2) RE – 417 Hz – xóa bỏ phiền hà và loại bỏ sự tắc nghẽn bên trong 

tiềm thức. Hãy trải nghiệm thử tần số âm thanh này:  

https://www.youtube.com/watch?v=iXL_MupS6NQ&t=3h9m0s&list=PLs4YYd

C5uoPuc8LMoFQ3hULn1cepCnO7J 



3) MI – 528 Hz – kích thích tình yêu, khôi phục trạng thái cân bằng, 

sửa chữa AND. Hãy trải nghiệm thử tần số âm thanh này: 

https://www.youtube.com/watch?v=iXL_MupS6NQ&t=4h11m10s&list=PLs4Y

YdC5uoPuc8LMoFQ3hULn1cepCnO7J 

4) FA – 639 Hz – tăng cường mối quan hệ gia đình và gắn kết cộng 

đồng. Hãy trải nghiệm thử tần số âm thanh này: 

 https://www.youtube.com/watch?v=iXL_MupS6NQ&t=5h16m48s&list=PLs4

YYdC5uoPuc8LMoFQ3hULn1cepCnO7J 

5) SOL – 741 Hz – làm sạch cơ thể khỏi tất cả các loại chất độc. Hãy 

trải nghiệm thử tần số âm thanh này:  

https://www.youtube.com/watch?v=iXL_MupS6NQ&t=6h4m30s&list=PLs4YY

dC5uoPuc8LMoFQ3hULn1cepCnO7J 

6) LA – 852 Hz – đánh thức trực giác và giúp bạn trở lại sự cân bằng 

tinh thần. Hãy trải nghiệm thử tần số âm thanh này:  

https://www.youtube.com/watch?v=iXL_MupS6NQ&t=7h22m22s&list=PLs4Y

YdC5uoPuc8LMoFQ3hULn1cepCnO7J 

Và 1 tần số ngoài 6 tần số trên là 963 Hz - Tần số tâm linh (kết nối với 

năng lượng của vũ trụ). Hãy trải nghiệm thử tần số âm thanh này:  

https://www.youtube.com/watch?v=iXL_MupS6NQ&t=8h00m22s&list=PLs4Y

YdC5uoPuc8LMoFQ3hULn1cepCnO7J 

Nhà vật lý học, nhà phát minh, và kỹ sư điện Nikola Tesla đã từng nói: 

“Nếu bạn biết được độ lộng lẫy của 3, 6 và 9, thì bạn sẽ nắm giữ chìa khoá 

của vũ trụ”. Điều thú vị là “Ba con số được nhắc tới này lại chính là 3 số tạo 

thành sự rung rinh của 6 Tần số Solfeggio”. 



Tiến sĩ Candice Pert cho biết: "Năng lượng và rung động đi đến mức 

phân tử. Chúng ta có 70 thụ thể khác nhau trên các phân tử và khi rung 

động nếu tần số đạt đến mức đó thì chúng bắt đầu rung chuyển". 

Thật ra, 1 loại âm thanh lặp đi lặp lại sẽ không mấy thú vị với hầu hết 

mọi người. Nhưng, thuốc đắng thì mới dã được tật đúng không ? Nếu tiếp 

cận và giác ngộ được sớm bạn sẽ được nâng cấp ! 

 

 Cũng cần lưu ý rằng các tần số Solfeggio còn được dùng trong việc cân 

bằng các luân xa (chakra).  Âm nhạc tần số Solfeggio được dùng để làm 

giảm căng thẳng, tăng dòng chảy năng lượng và tạo thuận lợi cho cơ thể tự 

lành bệnh.  

- Luân xa 1  sử dụng  UT      396 Hz  để giải phóng mặc cảm và sợ hãi.  

- Luân xa 2  sử dụng  RE      417 Hz  để tạo điều kiện cho sự thay đổi.  

- Luân xa 3  sử dụng  MI       528 Hz  để chuyển đổi sửa chữa DNA.  

- Luân xa 4  sử dụng  FA       639 Hz  để kết nối với những người khác.  

- Luân xa 5  sử dụng  SOL    741 Hz  để  thấy biết và hành động.  

- Luân xa 6  sử dụng  LA      852 Hz  để thấy biết bằng trực giác.  



- Luân xa 7  sử dụng tần số  963 Hz  dùng kết nối với vũ trụ và là tổng hợp 

của 6 tần số trước đó.  

VIDEO 
- All 9 Solfeggio Frequencies - Full Body Aura Cleanse & Cell Regeneration Therapy 

- 174Hz | Pain & Stress Relief Music for Sleep | Solfeggio Sleep Music 

- 285Hz | Helps in Tissue Regeneration & Rapid Healing | Solfeggio Sleep Music 

- 396 Hz | Let Go FEAR & GUILT | Remove Negative Blocks | Balance Root Chakra  

- 417 Hz | Clears Away of All the Negative Energy & Blockages 

- 528Hz | Bring Positive Transformation / Heal Golden Chakra / Wholebody Cell Repair 

- 639 Hz | Harmonise Relationships & Heal Heart Chakra || Solfeggio Sleep Music 

- 741Hz| to DISSOLVE TOXINS, CLEANSE INFECTIONS | Full Body Cell Level Detox 

- 852 Hz | Activate Crystal Clear Intuition ❯ Open Third Eye Chakra ❯ Solfeggio Sleep Music 

- 963Hz | FREQUENCY of GODS ❖ Awaken Kundalini ❖ Activate Pineal Gland ❖ Cleanse 

Aura┇Solfeggio Sleep 

 

2. Hight-vibrational foods & Low-vibrational foods. 

1) Hight-vibrational food products. 

These foods & beverages are considered high-vibrational because they 

are ALIVE, CLEAN, PURE, and in their most NATURAL STATE. They are 

sourced, cultivated, and harvested ethically, consciously, healthfully, and 

with loving/positive intention.  

- Pure/Filtered Water (limit drinking out of plastic bottles!) 

- Organic, Local (if possible) Fresh Fruits and Vegetables - the higher 

the water content, the higher the vibe! 

- Organic Leafy Greens 

- Young Plant Shoots & Sprouts 



- Soaked, Organic Seeds, Nuts, Herbs, & Spices 

- RAW Chocolate, Raw Honey, Raw Maple Syrup 

- Unpasteurized, Fermented Foods & Beverages (i.e. kimchi, 

sauerkraut, unsweetened yogurt, kombucha, and kefir). 

- Legumes 

- Whole Grains (i.e. brown rice, buckwheat, amaranth, spelt) 

- Healthy, Cold-Pressed, Organic Oils (i.e. olive oil, coconut oil) 

- Herbal Teas 

*If you choose to consume animal products, Choose: Free-Range/Wild 

Caught, Organic, Hormone-Free, Antibiotic-Free, & Ethically Sourced. 

 

2) Low-vibrational food products. 

This list may be difficult to accept, because many of these "foods" are 

produced in such a way that we literally become ADDICTED to them! Slowly 

begin to remove these "foods" for your daily diet to take control over your 

health!  

- Processed, Packaged, Manufactured Foods 

- Sugar, artificial sweeteners, additives 

- Alcohol 

- Cigarettes/Nicotine 

- Coffee 

- Soda 

- High Fructose Corn Syrup 

- White Rice, White Flour 



- Canola Oil, Vegetable Oils, Especially -- PALM OIL (This is an 

important issue, and it's found in so many products we aren't even aware 

of!)** 

- Chemically Altered, GMO Foods 

- Conventionally Sourced Animal Products (animals that have been 

unethically fed, treated, slaughtered, etc...) 

- Fried Foods/Overcooked Foods 

- Canned & Frozen Foods 

- Foods that have been MICROWAVED (I stopped using the microwave 

years ago, and never looked back! More on this in another post...) 

- Pasteurized cows milk, yogurt, & cheese. 

 

 

 

Hoan nghênh các bạn góp ý, trao đổi ! 

*** 


