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NGƯỜI KẾ THỪA THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG 

  

            Kỹ thuật tập luyện thể xác biến thành năng lượng hòa hợp với linh hồn làm một ra 

ngoài không gian học hỏi tiến hóa hoặc thi hành sứ mạng thượng thiên giáo phó hay hóa 

độ cho cơ thể đau yếu bệnh tật, vùng đất tai ương khác được Thầy Lương Minh Đáng giao 

giảng trao truyền cho anh chị em ngành nhân điện chúng ta từ cấp 16 trở lên là phương 

tiện mạnh mẽ hữu ích nhất để mỗi anh chị em chúng ta hành động thỏa mãn ước nguyện 

học hỏi và thi hành tình thương bao là của Thượng Đế. 

            Kỹ thuật này như Thầy Lương Minh Đáng nói đã được Thượng Đế ban truyền cho 

giống dân thứ tư là những vị thầy Atlantic để họ có khả năng đóng góp cho những cá nhân 

con người và vùng đất chưa được như tộc người của họ, đồng thời giúp họ trường tồn 

vĩnh cửu khi đưa thể xác hòa hợp hòa nhập làm một ra xa vô cùng vô tận hòa mình vào vũ 

trụ bao la hoặc trở về Khối Sáng của Thượng Đế khi không còn muốn sinh tồn nơi chốn 

trần gian địa cầu. 

 

 

            Các hình thức ra ngoài không gian đã được những anh chị em chúng ta phát biểu 

trước lớp học của Thầy Đáng để báo cáo với Thầy về sự thành công từ công thức Thầy 

mong muốn trao truyền sau 13 năm Thầy đã được là vào năm 1992 rồi tới năm 2005 lớp 

Triết Học Đông Phương I lần đầu tiên được tổ chức từ 9-4 tới 18-4-2005. Ngoài ra Thầy 

cũng đặc biệt nói về những hình thức ra ngoài không gian để cho anh chị em chúng ta biết 

khi đạt được những kết quả này chúng ta đã đạt tới trình độ tâm linh rất gần với Thầy 

Lương Minh Đáng. 

            Trong mùa hè năm 2006 Thầy có gửi fax tới rất nhiều trung tâm nhân điện để trao 

tặng nội dung “Con người mới – Vô Danh” một trong 3 nội dung của tập tài liệu được gửi 

tới tất cả anh chị em trước lớp 20 đầu tiên. Trong bản fax có phần Thầy nói sắp tới sẽ giúp 
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anh chị em thực hành kỹ thuật tàng hình và nếu thực hành được anh chị em đã gần được 

bằng như Thầy rồi và trong lớp 18 đầu tiên được tổ chức từ 1-5 tháng 10 năm 2006 Thầy 

đã cho chúng ta kỹ thuật này. Tuy kỹ thuật đã có trong tài liệu dành cho học viên với hàm ý 

tất cả anh chị em tham gia lớp học cấp 18 đều có thể thực hành thực hiện tuy nhiên đây là 

một kỹ thuật vô cùng khó khăn. Nó thể hiện qua việc trong toàn lớp 18 diễn ra trong 5 ngày 

chỉ một vài lần Thầy đề cập đến kỹ thuật này trong một hai câu ngắn gọn và tại hội trường 

chứa đựng một nửa học viên tham dự tại Thái Lan thì trước vài phút khi Thầy nói về tàng 

hình cả hội trường đã ngủ gật gần hết, trong số khoảng 300 – 400 học viên ngồi dự nghe 

chỉ còn 3-5 người còn giữ được chiếc cổ thẳng và mắt hướng lên màn hình chiếu hình 

Thầy để lắng nghe lời giảng, cấp 18 đầu tiên tại Thái phải chia làm 2 hội trường để học vì 

học viên đông hơn sức chứa của lớp học tại trung tâm. Trong lớp học Thầy có nhắc lại 

việc thực hành được việc di chuyển này là đã gần bằng Thầy rồi và Thầy còn nhấn mạnh 

thêm gần bằng chứ chưa được bằng Thầy. 

 

 

            Tham đọc cuốn tài liệu Thầy gửi tới tất cả anh chị em nhân điện trước khi lớp 20 

diễn ra trong đó Thầy có nói việc dù anh chị em nhân điện ở mọi cấp lớp nếu chăm chỉ tập 

luyện và giúp đỡ mọi người, chăm chỉ truyền điện năng sẽ đều được Thầy soi rọi và dù ở 

cấp thấp nhưng tâm linh cao lúc nào không hay. 

 

 

            Đã không ít lần anh chị em nhân điện chúng ta dù ở lớp học 16 trở lên đề cập việc 

được Thầy Lương Minh Đáng giúp cho khai mở luân xa 1 và Thầy đã nói rất mạnh mẽ 
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rằng luân xa 1 và ra ngoài không gian anh chị em chọn cái nào. Do đó việc khai mở luân 

xa 1 là hoàn toàn không có trong ngành nhân điện của Thầy Lương Minh Đáng và tinh hoa 

nhất Thầy để lại cho chúng ta là kỹ thuật ra ngoài không gian. Còn việc tại sao Thầy được 

mở luân xa 1 thì đó là điều rất dễ hiểu đối với những anh chị em có khả năng tâm linh đầy 

đủ trong ngành nhân điện chúng ta. Đó là công việc của vị sứ giả khai sáng ra ngành học 

nhân điện để tiếp nhận chương trình mới mẻ nhất của Thượng Thiên hầu ứng dụng được 

Năng Lượng Vũ Trụ tức năng lực của Thượng Đế để cứu mình cứu người trong giai đoạn 

cuối của sự chuyển giao thời kỳ hòng giữ gìn sự sống. Chỉ cần vị sứ giả đầu tiên là Thầy 

Lương Minh Đáng được khai mở luân xa 1 là đủ, khai mở luân xa 1 có mục đích gì, đó là 

phá tan bức màn tâm linh u tối của trần gian từ khi những người Atlantic mất đi quyền 

năng khả năng, bức màn vô minh này đè nén luân xa 1 của tất cả mọi con người khiến mỗi 

con người không trực tiếp tiếp nhận năng lực của Thượng Đế được để thực hiện một cách 

chủ động. Khi đã có Thầy thoát khỏi bức màn vô minh này và tiếp nhận tất cả quyền năng 

khả năng của Thượng Thiên dành cho trần gian tức bộ công thức của 20 cấp lớp nhân 

điện thì những ai học nhân điện của Thầy Đáng chỉ cần theo chương trình mới mà thực 

hành thực hiện tức thực hành công thức của mỗi cấp lớp mình đang thực hành từ sơ cấp 

tới cấp 20. Thật là vô minh và ngu dốt khi cánh cửa đã được Thầy Đáng mở ra rồi, Thầy 

đưa cho chúng ta món quà mà vô vàn trân quý rồi mà chúng ta vứt bỏ món quà đi rồi tự 

đóng cửa lại và lại cố gắng mở cửa lần 2. Hành động chúng ta tìm cách khai mở luân xa 1 

giống như Thầy chính là hành động mở cửa lần 2 này. Và không bao giờ chúng ta mở 

được cửa vì mọi kết quả chúng ta gọi là đã được khai mở luân xa 1 và tiếp nhận được 

những công thức mới hơn đều là hình thức giả danh giả tạo của bức màn tâm linh trần thế 

tạo ra, bức màn vô minh giờ che phủ chúng ta kín đáo hơn, dày đặc hơn vì mắt chúng ta 

đã thấy ánh sáng mà vứt bỏ, chúng ta bảo đó không phải ánh sáng đơn giản vì không đáp 

ứng được sự ích kỷ hẹp hòi hầu tạo dựng quyền lực của chúng ta. Chúng ta đang nói ở 

đây là những anh chị em nhân điện vứt bỏ chương trình Thầy Đáng để kiếm tìm hoặc tiếp 

nhận những phương tiện khác từ vô hình, những anh chị em muốn khai mở luân xa 1. 
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            Món quà của Thượng Thiên mà Thầy Đáng trao cho tất cả anh chị em ngành nhân 

điện vô cùng trân quý, nó vô danh mà hữu thực đồng thời đòi hỏi sự tỉnh thức tâm linh cao 

độ của chúng ta. Hãy nhớ lại rất nhiều người trong chúng ta đã sai phạm những gì, trong 

công thức từ cấp 6 tới 20 luôn luôn có việc cầu nguyện linh hồn Thầy Lương Minh Đáng và 

Đấng Thiêng Liêng Cao Cả. Và Thầy nói rất rõ ràng rồi, Đấng Thiêng Liêng Cao Cả là 

những vị đã xuống trần gian này bằng thân xác con người được con người tôn xưng như 

Đức Phật, Đức Chúa vv… Thầy từ năm 2005 đã nói rằng Thầy trước giúp tiền bạc cho trẻ 

tật nguyền nhưng giờ Thầy thôi những đứa trẻ này, và Thầy đóng góp cho nhà thờ, chùa 

chiền và các nơi lễ bái khác thí dụ như đền thờ mẫu tại Việt Trì Phú Thọ Việt Nam. Thầy 

nói rõ những đứa trẻ kia lớn lên khỏi hay không khỏi rồi cũng chết và không biết giúp đỡ 

được ai hay không còn việc Thầy giúp cho nhà thờ hay chùa chiền… các nơi đó mãi mãi 

về sau có người đến cầu nguyện để hướng về tâm linh. Vậy mà rất nhiều anh chị em nhân 

điện chúng ta, đặc biệt hơn nữa là những anh chị em có vai trò quan trọng như người dẫn 

đoàn, giảng viên, người tổ chức lớp… rất nhiều người chúng ta có tư tưởng khinh thường 

tôn giáo tín ngưỡng sẵn có, những anh chị em này nghĩ rằng những hình thức đã có này là 

cũ kỹ và phải hoặc sẽ bị xóa bỏ. Thầy đã nói rất nhiều lần, phong tục tập quán anh chị em 

cứ giữ đến khi nào tất cả mọi người bỏ thì anh chị em bỏ cũng không có muộn. Chính 

những linh hồn thuộc các tôn giáo tín ngưỡng cần anh chị em chúng ta giúp thật nhưng vì 

tư tưởng coi thường này của chúng ta khiến tâm linh trần thế bị bế tắc. Thầy đã nói khi 

Thầy dạy học mà có tín đồ đạo Phật hay đạo công giáo tin lành hỏi thì có Đức Phật, Đức 

Chúa bên cạnh giúp cho Thầy để Thầy giải đáp cho người học viên. Việc chúng ta xem 

thường tôn giáo tín ngưỡng thì làm sao chúng ta tiếp nhận được năng lực của các giao 

chủ và do đó những anh linh nhờ đến chúng ta không được về với các Ngài. Đó chỉ là 

nguyên nhân rất rất nhỏ khiến chúng ta bị một bức màn vô minh che phủ, bức màn này rất 

mỏng vì đơn giản là tâm linh của các tôn giáo tín ngưỡng nhờ đến năng lực của chúng ta. 
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            Thầy Đáng đã từng nói, Đức Phật có cách đây khoảng 2500 năm thôi, Đức Chúa 

cách đây khoảng 2000 năm thôi, những vị xa xưa mới khó kìa, đó là những vị thầy bên Ai 

Cập, những vị đã tồn tại từ khi sự sống được hình thành chưa bao giờ dời khỏi quả địa 

cầu về với Thượng Đế. Những vị này mới khó khăn nè, những vị này coi khinh chúng ta 

không bằng con sâu cái kiến. 

            Niềm vui của Thầy được bọc lộ với anh chị em chúng ta trong cấp 20 khi Thầy nói 

việc Thầy không thể ngờ tới ở cấp này những vị giống dân thứ nhất tới thứ 4 chấp nhận 

hội nhập anh chị em lớp 20 chúng ta để giúp cho nhân loại. Những linh hồn từ giống dân 

thứ nhất tới thứ tư vì quyền lực ích kỷ nên bị Thượng Đế đưa về dạy dỗ lại giờ đây xuống 

hội nhập với anh chị em ngành nhân điện để giúp cho chúng ta đừng quyền lực, đừng ích 

kỷ giống như các vị xa xưa để có đủ khả năng phục vụ nhân loại. Ngành nhân điện của 

chúng ta tôn trọng quyền tự do tuyệt đối nên sự quyết đinh cuối cùng thuộc về mỗi chúng 

ta. Khả năng cảm nhận của chúng ta giúp chúng ta thấy được năng lực Thượng Đế kế bên 

những anh chị em nhân điện có trách nhiệm sau khi đi học cấp 20 đầu tiên trở về, nhưng 

chỉ được một hai tuần là không giữ được do sự chọn lựa quyền lực ích kỷ. Giờ đây mới tai 

hại thực sự, những vị từ giống dân thứ nhất tới thứ tư được Thượng Đế đưa về xuống phò 

trợ cho những anh chị em cấp 20 để những anh chị em này là những người đầu tiên giúp 

hóa giải tận gốc môi trường tâm linh u tối của địa cầu, nhờ sự hóa độ này và năng lực tập 

luyện giúp cho thể xác đầy đủ năng lực sẽ giúp cho những linh hồn xa xưa nhất chưa về 

với Thượng Đế được đi siêu thoát. Nhưng một số anh chị em cấp 20 đã chọn lựa quyền 

lực ích kỷ nên đáng lẽ đạt được công đức vô lượng, những anh chị em này bị bức màn vô 

minh lớn nhất, đặc nhất che phủ, đó là sự nhờ cậy của những linh hồn coi khinh sự sống, 

coi khinh loài người. 
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       Không có gì là to tát. Đã là chương trình của Thượng Đế thì tất được thi hành, đã có 

rất nhiều anh chị em cấp 20 vượt qua bài học để tiếp tục con đường thiên lý. Công thức 20 

cấp lớp nhân điện không là mục đích tu hành mà là phương tiện tu hành, là phương tiện 

hợp nhất với Thượng Thiên, với Thượng Đế. Thầy Đáng đã dạy, tâm linh là thay đổi, đó là 

sự thay đổi của tâm thức các Đấng Thượng Thiên, tâm thức trong trí tuệ của Thượng Đế. 

Dù có thay đổi như thế nào thì chúng ta được hợp nhất với các Ngài là đủ. Lấy ví dụ đơn 

giản như mặt trời có thay đổi, trái đất có thay đổi nhưng sự liên kết của mặt trời và trái đất 

hàng triệu năm nay vẫn theo 1 quy luật. Công thức 20 cấp lớp nhân điện để bảo tồn sự 

sống cho tới thời điểm chuyển thế diễn ra mà chuyển thế còn chưa đến do đó có công 

thức tân thời tân tiến hơn công thức 20 cấp lớp hay dựa trên nền tảng của 20 cấp lớp 

nhân điện là một sự giả dối kịch cỡm, Thầy Đáng nói linh hồn rất tinh nghịch, chỉ cần họ 

giỡn với con anh chị em, giỡn chơi thôi thì con anh chị em cũng nhảy lầu do đó cấp 13++ 

Thầy nói anh chị em phải truyền điện năng vào những chỗ nguy hiểm trong nhà như hồ 

bơi, ban công cầu tháng vv để các Đấng đỡ cho con em chúng ta khi chúng nô đùa ở đó. 

Thôi thì sự tinh nghịch nào chúng ta cũng có thể tha thứ, chúng ta được học sự tha thứ 

ngay khi gia nhập ngành học qua hai tập sách Minh Triết Giác Ngộ và Hạnh Phúc May 

Mắn rồi mà và Thầy Đáng cũng nói khi nào hoàn thành sứ mạng tại quả địa cầu này anh 

chị em sang hành tinh khác lập nghiệp, sự di chuyển bằng tàu vũ trụ không biết có hữu ích 

hay không nhưng chúng ta đạt được khả năng xa xưa của những người Atlactic để thể xác 

ra ngoài không gian với vận tốc tức thời thì việc di chuyển không còn là điều khó khăn, 

luân xa 6 của chúng ta đã được thực hành vận tốc này từ cấp 5.1 khi chúng ta truyền điện 

từ xa trị bệnh rồi, chỉ duy nhất ngành nhân điện của chúng ta có khả năng trị bệnh từ xa 

qua điện thoại dù người bệnh nhân ở cách chúng ta bao nhiêu cây số, ở bất cứ đâu trên 

địa cầu này thì năng lượng chúng ta cũng đến với bệnh nhân với vận tốc tức thì. 
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            Thầy Đáng đã nói cấp 20 là cấp cao nhất của ngành nhân điện, anh chị em chúng 

ta thấy mình chưa được bằng Thầy thì cứ theo lời Thầy mà thực hành thực tập để học hỏi 

tiến hóa và giúp mình giúp người khác. Thầy cũng nói việc anh chị em muốn được như 

Thầy thì tập ra ngoài không gian rồi Thầy và anh chị em với Thầy nói chuyện ngoài không 

gian, Thầy đã nói tại lớp học là Thầy cho anh chị em 30 giây thôi anh chị em có ra ngoài 

không gian được không chứ 5 phút 30 phút lâu lắm, Thầy chỉ cần quyết định tập một cái 

linh hồn thể xác Thầy ra ngoài không gian liền do đó anh chị em muốn được như Thầy thì 

Thầy cho anh chị em 30 giây để anh chị em 30 giây này thể xác và linh hồn hợp nhất ra 

ngoài không gian nói chuyện với Thầy. Ân huệ của Thầy và Thượng Đế thật là vô hạn, 

Thầy đã nói nhiều anh chị em khi đặt mình nằm xuống để tập thì lập tức thể xác biến thành 

năng lượng hòa hợp với linh hồn làm một ra ngoài không gian liền và đã có nhiều anh chị 

em phát biếu trước lớp học có được điều này. Như vậy bên cạnh cố gắng không ngừng, 

chúng ta chỉ có thể để Thượng Thiên, Thượng Đế và Linh Hồn Thầy Lương Minh Đáng 

xếp đặt chúng ta mới có thể đạt được những quyền năng khả năng tối thượng, chúng ta sẽ 

không đạt được bất cứ thứ gì nếu có sự tự cao tự tại là những điều những giống dân đi 

trước đã mắc phải. 

 

 

 

            Thầy đã nói rất nhiều lần, sẽ có hàng triệu Lương Minh Đáng rồi đây sẽ ra đời. Đó 

là tất cả anh chị em đang thực hành thực hiện chương trình của Thầy. Thay cho mọi lời nói 

là bức ảnh chụp trang tạp chí nhân điện năm 2003, tạp chí này có hàng ngàn bản gốc và 

bản photo trong tay anh chị em ngành nhân điện chúng ta. 
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