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Qui luật Biến đổi của Vũ trụ – Tự nhiên
Phần 5 – Quyển 2
Các Cặp Nguyên lý Biến đổi
Tam Nguyên Luận đã được xây dựng và phát triển hoàn thiện trên cơ
sở của 108 Nguyên lý được chia thành 48 Cặp Nguyên lý Phạm trù Đối lập
Tuyệt đối và sáu Cặp Nguyên lý Đối lập Tương đối, tương ứng với Chín bộ
Nguyên lý mỗi bộ có sáu Cặp Nguyên lý Đối lập.
Qui luật Biến đổi của Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội cũng được
qui nạp đồng nhất bởi sáu Cặp Nguyên lý có tính Phạm trù Đối lập như được
trình bày dưới đây.
1. Cặp Nguyên lý Hoán vị – Chuyển Phase
1.1. Nguyên lý Hoán vị
• Hiệu ứng Âm – Dương (do hoán vị)
Có thể lấy một ví dụ rất đơn giản trong cuộc sống hằng ngày mà bất
kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận thức được để phân tích và lý giải cho
Nguyên lý Hoán vị như sau:
Giả sử bạn muốn mua một chiếc Ô tô nhưng bạn không có tiền, bạn
có thể mua trả góp. Bạn chỉ cần trả trước một ít tiền hoặc có thể không cần
trả tiền trước miễn là bạn thoả thuận được với người kinh doanh Ô tô. Sau
khi hoàn tất thủ tục thì mặc nhiên Ô tô thuộc quyền sở hữu của bạn.
Thế nhưng, nếu vì một lý do gì đó mà bạn không thể đảm bảo được
khoản tiền trả góp theo đúng thời hạn và nếu nhà kinh doanh phát hiện bạn
mất khả năng để hoàn tất số tiền cần mua Ô tô cho nhà kinh doanh thì người
ta vẫn có quyền thu hồi Ô tô và nghiễm nhiên nguy cơ mất quyền sở hữu Ô
tô của bạn luôn đe doạ.
Nếu bạn luôn có quyền được sử dụng Ô tô thì Ô tô mà bạn được
quyền sử dụng được gọi là Dương vì nó tồn tại hiện hữu với quyền sở hữu
của bạn. Ngược lại, nếu Ô tô bị thu hồi thì bạn bị tước quyền sở hữu và lúc
bấy giờ nó sẽ trở thành Âm là vì nó không còn là của bạn nữa.
Các khái niệm Âm hay Dương trên đây có ý nghĩa gì!? Nó có ý nghĩa
rất quan trọng ở chỗ là do sự thay đổi ‘quyền sở hữu’ mà từ chỗ Dương có
thể biến thành Âm hay Âm có thể biến thành Dương. Mà sự thay đổi ‘quyền
sở hữu’ ở đây thực chất chính là sự Hoán vị từ chỗ này đến chỗ khác.
Một ví dụ khác đích thực có tính Vật lý có thể cho phép khẳng định
cho Nguyên lý Hoán vị rằng khi Sự vật – Hiện tượng bị thay đổi vị trí thì nó
có thể thay đổi Trạng thái hay Thuộc tính của nó từ Dương sang Âm hay từ
Âm sang Dương.
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Thật vậy, khi quan sát sự dao động của con lắc từ trái qua phải sẽ thấy
rằng Phase của con lắc bị thay đổi từ Âm sang Dương và ngược lại, sự thay
đổi Phase của con lắc có thể được mô tả bởi hệ thức toán học dưới đây:
x = A0.sinϕ
ϕ = 2.π.f.t
Trong đó, A0 là Biên độ (độ dời cực đại) của con lắc, x là Độ dời biểu
kiến của con lắc, f là Tần số Dao động của con lắc và t là Thời gian biểu
kiến quan sát sự dao động của con lắc.
Hệ thức trên cho thấy rằng ứng với các thời điểm
t được xác định trong khoảng tương ứng sao ϕ có thể
đạt được từ lớn hơn –900 đến gần 900 thì Độ dời x của
A0
ϕ
con lắc có Giá trị Dương và ứng hơn 900 đến gần –900
x
thì Độ dời của con lắc sẽ có Giá trị Âm.
Như vậy, thực chất, sự biến đổi của góc ϕ nói
trên là do sự thay đổi vị trí của con lắc đã làm cho
Phase của sự Dao động của con lắc bị thay đổi. Khi Phase của con lắc bị
thay đổi thì Năng lượng Dao động của con lắc cũng bị thay đổi theo.
Hình trên mô tả cho thấy rõ hơn ý nghĩa của việc thay đổi góc ϕ sẽ tạo
ra các Giá trị Tương đối của x: A0 tương ứng với Bán kính Vector quay
xung quanh điểm gốc của Hệ Trục toạ độ vạch thành một vòng trong tuần
hoàn theo Chu kỳ có Tần số f trong thời gian quan sát t.
Một ví dụ khác về sự thay đổi vị trí của các Sự vật – Hiện tượng cũng
có thể làm thay đổi Phase của Năng lượng của Sự vật – Hiện tượng được
xem xét: Một vật rơi từ một độ cao h1 đến một độ cao h2 khác thấp hơn cũng
sẽ làm cho Phase của Thế năng bị thay đổi (giảm đi tức là trở thành Âm so
với trước) đồng thời Phase của Động năng cũng thay đổi theo (tăng lên tức
là trở thành Dương hơn so với trước).
Nói tóm lại, rất nhiều bằng chứng để chứng minh rằng khi thay đổi Vị
trí (Hoán vị) từ vị trí này sang vị trí khác thì Năng lượng của Sự vật – Hiên
tượng đều bị thay đổi theo và cũng có nghiã rằng Sự vật – Hiện tượng sẽ bị
biến đổi Phase từ Âm sang Dương hay ngược lại từ Dương sang Âm.
Những hiện tượng nói trên được gọi là Hiệu ứng Âm – Dương. Hiệu
ứng Âm – Dương là một hiện tượng Vật lý đặc biệt gây nên sự biến đổi của
Sự vật – Hiện tượng từ Âm sang Dương hay từ Dương sang Âm khi bị thay
đổi Vị trí.
Thế nhưng, những ví dụ trên đây chỉ mới chứng tỏ được rằng khi bị
hoán vị thì Phase (Năng lượng) của chúng bị thay đổi còn bản thân chính Sự
vật – Hiện tượng thì vẫn tồn tại nguyên vẹn, làm gì có sự thay đổi nào về
Thuộc tính Vật lý của nó... Vậy thì lấy gì để khẳng định rằng không chỉ
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Phase của chúng bị thay đổi về mặt Năng lượng thuần tuý mà nó còn làm
cho Sự vật – Hiện tượng phải thay đổi cả bản chất của chúng!?
Rõ ràng rằng, Einstein cũng đã chứng minh rằng Năng lượng và Khối
lượng có thể chuyển hoá lẫn nhau bởi hệ thức nổi tiếng của ông là:
E = m.C2
Điều đó để chứng tỏ rằng nếu Năng lượng E bị thay đổi thì Khối
lượng cũng sẽ bị thay đổi theo. Nếu Khối lượng bị thay đổi thì các Thuộc
tính có thể có của Sự vật – Hiện tượng cũng có nguy cơ bị thay đổi theo vì
‘Lượng đổi thì Chất đổi’.
Nguy cơ bị thay đổi cũng chưa hẳn là đã có thể bị thay đổi ngay bởi vì
nó phải có một giới hạn xác định của nó. Khi Lượng biến đổi vượt quá giới
hạn cho phép thì ‘Chất’ mới bắt đầu thay đổi.
Đến đây, lại một câu hỏi nữa được đặt ra rằng nếu ‘Chất’ chưa được
thay đổi thì cho dù một vài ‘Tham số Vật lý’ có thể bị thay đổi liệu rằng Sự
vật – Hiện tượng đã có thể được coi là thay đổi được hay chưa.
Để có thể trả lời được câu hỏi này, lại cần phải xem xét đến một hiện
tượng Vật lý khác như dươi đây thì mới có thể làm sáng tỏ được nếu trên:\
• Hiệu ứng Âm – Dương (do bất đẳng trị)
Để hiểu rõ bản chất của hiện tượng này cần phải dẫn chứng về một ví
dụ về sự tạo thành Hiệu điện thế trong một viên Pin điện: Ai cũng đều biết
rằng một viên Pin bất kỳ đều được tạo thành bởi hai Điện cực một Điện cực
Âm và một Điện cực Dương.
Thế nhưng, chắc chắn rất ít ai biết được rằng thực chất các Điện cực
của Pin có thực sự là các cực Âm hay Dương tuyệt đối hay không tức là liệu
rằng cực Âm của Pin có phải là Âm tuyệt đối và cực Dương của Pin cũng có
phải là cực Dương tuyệt đối hay không?
Xin thưa rằng cả hai cực của Pin đều là cực Âm cả nhưng do cực được
gọi là Dương có độ Điện hoá thấp hơn nên Âm điện bị phát xạ yếu hơn so
với cực được gọi là Âm. Do độ Âm điện khác nhau nên Điện thế của các cực
cũng khác nhau: Cực có độ Âm điện mạnh hơn tức là Điện thế Âm hơn sẽ
trở thành cực Âm (tuyệt đối) còn cực có Âm điện yếu hơn tức là có Điện thế
ít Âm hơn sẽ trở thành cực Dương (tương đối) của Pin.
Vậy thì đó chính là Hiệu ứng Âm – Dương. Hiện tượng này có bản
chất khác với Hiệu ứng Âm – Dương nói trên: Trên đây là sự biến đổi của
Âm thành Dương hay ngược lại là do thay đổi vị trí còn ở đây không phải do
thay đổi vị trí mà do khác nhau về Giá trị.
Nhưng chính hiện tượng này mới giúp cho việc lý giải về khả năng
thay đổi ‘Chất’ cho hiện tượng nói trên thành công. Tức là sở dĩ chỉ vì khác
nhau về Giá trị mà với Giá trị lớn sẽ là Dương (hay Âm) thì với Giá trị bé
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hơn sẽ phải là Âm (hay Dương) còn thực chất nó là Âm hay Dương một
cách tuyệt đối thì chưa cần phải xét đến.
Trên cơ sở đó, khi Sự vật – Hiện tượng bị thay đổi vị trí, bất chấp Bản
chất (Thuộc tính Tuyệt đối) có bị thay đổi hay không nhưng chỉ cần có sự
thay đổi về Lượng tức là đã buộc phải chấp nhận có sự thay đổi Thuộc tính
Tương đối. Việc thay đổi Thuộc tính Tương đối có ý nghĩa gì quan trọng
trong Khoa học Lý thuyết lẫn Thực tiễn hay không?
Đây chính là vấn đề quan trọng bậc nhất mà Lý thuyết cần phải chứng
minh và khẳng định bằng được.
Thật vậy, như những Phần 1 và Phần 2 của Quyển 2 đã chứng minh
rằng Vũ trụ và Tự nhiên đã có thể được hình thành, tồn tại, vận động cũng
như có thể tiếp tục biến đổi và phát triển một cách liên tục là nhờ vào mọi
mối quan hệ – cân bằng chỉ có tính tương đối.
Chính vì thế, nếu có thể làm thay đổi được các Thuộc tính Tương đối
của các Sự vật – Hiện tượng thì cũng đã có thể hoặc là đã làm thay đổi sự
Cân bằng Tương đối hoặc cũng đã giúp cho Sự vật – Hiện tượng giữ được
khả năng Cân bằng Tương đối của nó.
Đó chính là giá trị to lớn về mặt Lý thuyết cũng như là Kim chỉ Nam
có giá trị rất to lớn cho những ứng dụng thực tiễn.
o Phủ nhận giả thuyết Phản Vũ trụ và Phản Vật chất
Về mặt Lý thuyết nó cho phép có thể khẳng định được khả năng tồn
tại bền vững của Vũ trụ và Tự nhiên bằng chính Cơ sở Vật chất hiện tại mà
không cần phải tồn tại một Vũ trụ thứ hai được coi là Phản Vũ trụ được tạo
bởi Phản Vật chất để có thể đối xứng tuyệt đối đối với Vũ trụ hiện tại.
Các nhà Vật lý Lý thuyết đang cố tìm kiếm những giả thuyết mới cho
các Lý thuyết Đối xứng, Siêu Đối xứng... nhằm giải quyết những Nguyên lý
Cân bằng ‘Âm – Dương’ giữa các Hạt và Vật chất nói chung:
Vì họ cho rằng không thể tồn tại sự khác biệt về Khối lượng giữa các
Hạt mang điện Âm và các Hạt mang điện Dương trong các Nguyên tử (chưa
kể đến sự có mặt của các Hạt Trung hoà) nếu như thế thì Vật chất hay nói
đúng hơn là Nguyên tử không thể tồn tại bền vững vì khi đó nếu tính tổng
Khối lượng của tất cả các nhóm Hạt mang điện của Nguyên tử thì Khối
lượng của các Proton bao giờ cũng lớn gấp 1836 lần so với Khối lượng của
các Electron. Nếu kể thêm sự có mặt của Neutron là Hạt Trung hoà về điện
thì tính đối xứng cấu trúc lại càng trở nên phức tạp hơn...
Vì thế, nếu Vũ trụ đều được tạo bởi cùng một loại Vật chất như nhau
thì Khối lượng của tất cả các Proton có thể có trong Vũ trụ cũng bắt buộc
phải lớn gấp 1836 lần so với Khối lượng của tất cả các Eletron có thể có của
Vũ trụ. Và nếu thế thì tại sao lại có sự chênh lệch lớn như thế này? Và làm
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thế nào để Vũ trụ có thể tồn tại khi có sự bất đối xứng giữa Proton và
Electron cũng như tại sao.... và tại sao!?!
Nếu chấp nhận các Nguyên lý của Hiệu ứng Âm – Dương thì mọi vấn
đề sẽ được giải quyết hết sức đơn giản: Khi đó, Vật chất sẽ phải tự chia nó ra
thành hai nửa cấu trúc có xu hướng đối xứng nhau nhưng trong đó sẽ có một
nửa có Giá trị lớn hơn được gọi là Dương và nửa kia có Giá trị bé hơn được
gọi là Âm. Chỉ cần có một sai lệch (vi sai) giữa hai nửa cấu trúc thì lập tức
Vật chất đã được tạo bởi một Cấu trúc Âm – Dương gần đối xứng.
o Nguyên lý Cân bằng Tương đối
Tại sao phải nói là gần đối xứng? Bởi nếu đã đối xứng một cách tuyệt
đối tức là hai nửa phải có Giá trị như nhau tuyệt đối và nếu đã có Giá trị như
nhau thì không thể gây ra Hiệu ứng Âm – Dương giữa chúng. Và như thế thì
Vật chất không thể tự tạo ra khả năng Cân bằng Tương đối được.
Phase Dương – Đẩy
Phase Âm – Hút
Nếu phải chấp nhận
60 Lượng tử
48 Lượng tử
một sự sai lệch nhỏ cho phép
32 Electron32 Electron
Max
Max
18 Electron
giữa hai nửa cấu trúc của Vật
Neg
Pos
Bï 2
14 Electron
8 Electron
chất để nó có thể chấp nhận
2 Electron
2 Electron
một sự Cân bằng Tương đối
(có sai số) thì khi đó hai nửa
Positive
Neg
Time
Cấu trúc của Vật chất không
++
------ + +
Chu
kỳ
H¹t nh©n
Líp 1
Líp 2
Líp 3
Líp 4
Líp 5
Líp 6
Líp 7
thể đối xứng nhau tuyệt đối.
Các Nguyên tố Hoá học được chia thành hai Trường Tương tác Vật lý khác
Nhưng khi đó, nó sẽ giải
nhau gồm Trường Tương tác Hạt nhân và Trường Tương tác Điện tử: Trường
Tương tác Điện tử được phân thành hai Phase Âm và Dương đối lập nhau
quyết được mâu thuẫn rất lớn
giữa hai Thuộc tính Đối lập Tuyệt đối giữa các Hạt mang điện cũng như
giữa những cặp Thuộc tính Đối lập Tuyệt đối khác bất chấp giữa chúng khác
nhau rất lớn về Giá trị (ví dụ, sự chênh lệch lớn về Khối lượng giữa các cặp
có Thuộc tính Đối lập Tuyệt đối).
Trường
Tương tác
Hạt Nhân

Theo trên, tạm thời bỏ qua sự tác động giữa Hạt nhân với các lớp Điện
tử của một Nguyên tố Hoá học bất kỳ. Giả sử rằng Nguyên tố này có thể đạt
được Giá trị tối đa là 108 Điện tử ở các lớp Quĩ đạo Điện tử quay xung
quanh Hạt nhân thì chúng sẽ được tạo thành bởi 7 lớp Quĩ đạo như được mô
tả ở hình trên rằng 4 lớp trong cùng gồm 60 Electron sẽ có tổng số Điện tử
lớn hơn so với tổng số Điện tử ở 3 lớp bên ngoài chỉ gồm có 48 Electron cho
nên nửa bên trong (gồm 60 Electron và 4 lớp Quĩ đạo Điện tử) sẽ được coi là
nửa Cấu trúc Dương của Hệ được hợp bởi các lớp Điện tử và nửa bên ngoài
(gồm 48 Electron và 3 lớp Quĩ đạo Điện tử bên ngoài) sẽ được coi là Cấu
trúc Âm có xu hướng đối xứng nhau.
Cũng chính vì thế, mô hình nói trên cũng biểu thị rõ xu hướng đối
xứng giữa hai nửa Cấu trúc của các lớp Điện tử của Nguyên tử. Trên cơ sở
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đó, hai nửa Cấu trúc gần đối xứng của các lớp Điện tử có thể tự tương tác
với nhau và tự thực hiện Cân bằng Tương đối lẫn nhau bất chấp sự tác động
của Hạt nhân. Khi đó, chúng có thể tự Cân bằng – Tương đối lẫn nhau thì
cho dù không cần sự có mặt của các Hạt mang điện Dương tuyệt đối, bản
thân các Eletron vẫn có thể tồn tại bền vững. Cũng chính vì vậy, Vật chất
được tạo bởi các Proton và Electron tuy rằng khác nhau về Khối lượng rất
lớn nhưng nhờ Hiệu ứng Âm – Dương mà bản thân Hạt nhân của Nguyên tử
cũng tự tạo ra hai nửa Cấu trúc Âm – Dương Tương đối như đối với hai nửa
Cấu trúc Âm – Dương Tương đối của các lớp Điện tử như mô tả trên để tự
Cân bằng Tương đối ngay bên trong Hạt nhân.
Hơn thế nữa, khi trở thành Nguyên tử hợp nhất thì bản thân Nguyên
tử cũng lại tự chia đôi cấu trúc Nguyên tử thành hai nửa gần đối xứng để tự
tạo ra hai nửa Cấu trúc Âm – Dương Tương đối để đảm bảo khả năng Cân
bằng Tương đối trên phương diện Nguyên tử tức là trên phương diện tổng
quát... có nghĩa rằng sự Cân bằng Tương đối được thực hiện bởi rất nhiều
Cơ cấu khác nhau từ các Cấu trúc Cục bộ của các lớp Điện tử, của riêng Hạt
nhân đến sự phối hợp trên phương diện Nguyên tử cũng như trên cả phương
diện Phân tử, Chuỗi Phân tử và ở các các thể Cấu trúc Vĩ mô...
Điều này cho phép giải thích rằng tại sao các Thiên thể cũng như các
Hệ Thiên thể trong Vũ trụ luôn có cấu trúc dạng cầu phương là mục đích để
có thể tạo ra được xu hướng đối xứng tương đối theo nhiều chiều nhờ đó sẽ
tạo ra được Hiệu ứng Âm – Dương theo bất kỳ phương diện nào mà nhờ đó
chúng có thể tự Cân bằng được mọi Tương tác cả bên trong lẫn bên ngoài
đảm bảo với sự sai lệch theo mọi phương chiều ở mức nhỏ nhất.
Mỗi một khi Vật chất trong Vũ trụ có thể đảm bảo được khả năng Cân
bằng Tương đối thông qua các Hiệu ứng Âm – Dương thì Vật chất cũng như
Vũ trụ có thể tồn tại và phát triển bền vững.
o Khẳng định chỉ có các cặp Thuộc tính Đối lập Tương đối
Lại một khẳng định khác khiến cho cả Thế giới phải kinh hoàng sửng
sốt rằng: Mọi cặp Thuộc tính Đối lập được gọi là Đối lập Tuyệt đối có thể có
của Vật chất cũng chỉ là Đối lập có tính Tương đối mà thôi!!!
Nếu chỉ có các cặp Thuộc tính Đối lập Tương đối thì tại sao có các
cặp Hạt mang Điện Đối lập Tuyệt đối như các cặp Proton – Electron... (chỉ
xét thuần tuý về Thuộc tính mang Điện, không xét đến sự đối lập về Khối
lượng). Rõ ràng rằng Proton mang điện Dương và Electron mang điện Âm
và hai loại điện tích này có những tính chất hoàn toàn trái ngược nhau vậy
thì không phải rằng chúng đối lập nhau một cách tuyệt đối hay sao!?
Xin thưa rằng cả Thế giới đều nhầm tưởng một cách đáng sợ và
thương hại thay cho những nhà Khoa học đã nuôi một niềm tin mù quáng!!!
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Thật vậy, điều mà từ xưa đến nay bất kỳ một nhà Vật lý thuần tuý nào
cũng những tưởng rằng các Hạt mang điện tích Âm và các Hạt mang điện
tích Dương có đặc tính (Thuộc tính) đối lập nhau một cách tuyệt đối về tính
chất Điện tích... thì thực ra hoàn toàn không phải.
Bởi vì nếu các Hạt mang điện trái dấu nhau có thể đối lập nhau một
cách tuyệt đối thì nếu chúng có cùng Khối lượng và nếu chúng có thể va
chạm nhau để tạo ra Phản ứng Huỷ cặp thì chắc chắn rằng Phản ứng Huỷ
cặp sẽ triệt tiêu một cách tuyệt đối: Sau phản ứng này sẽ không còn bóng
dáng của bất kỳ một trong hai Hạt nào có thể tồn tại cũng như không còn gì
để có thể chứng minh cho sự ‘còn sót lại’ nào đó của chúng.
Thế nhưng, thực tế đã chứng minh cho thấy một cách rõ ràng ràng
rằng Vật lý Hạt đã tìm thấy vô số các cặp Hạt và Phản Hạt có tính đối xứng
nhau một cách tuyệt đối ví dụ như Positron – Electron là một cặp Phản Hạt
(Positron) và Hạt (Electron) có tính đối xứng nhau hoàn toàn cả về Điện tích
lẫn Khối lượng (bằng nhau cả về Điện tích và cả về Khối lượng) cũng như
có Chiều Chuyển động ngược nhau... để có thể đảm bảo khả năng có thể xảy
ra Phản ứng Huỷ cặp giữa chúng.
Có thể nói rằng cơ sở để kiểm chứng cho Lý thuyết Đối xứng – Siêu
Đối xứng tốt nhất là khả năng tạo được Phản ứng Huỷ cặp giữa hai Cấu trúc
được gọi là đối xứng nhau tuyệt đối. Tức là nếu một cặp Cấu trúc bất kỳ nào
đó có thể xảy ra Phản ứng Huỷ cặp thì cặp Cấu trúc này có thể được gọi là
cặp Cấu trúc Đối xứng Tuyệt đối.
Vậy mà ngay cả khi Phản ứng Huỷ cặp xảy ra thì Vật lý luôn xác định
được rằng ‘hậu quả’ của các Phản ứng Huỷ cặp không những không xoá
sạch được dấu vết của các cặp ‘tình nhân lý tưởng’ trước đó mà ngược lại
chúng luôn bảo toàn y nguyên những Giá trị Tuyệt đối của chúng: Phản ứng
Huỷ cặp chỉ làm triệt tiêu Khối lượng của các cặp Cấu trúc Đối lập được gọi
là tuyệt đối nhưng khi Khối lượng bị triệt tiêu thì Năng lượng lại được giải
thoát và Năng lượng này tuân thủ theo đúng định luật biến đối đương lượng
giữa Khối lượng và Năng lượng của Einstein như dưới đây:
E = 2.m.C2
Trong đó, m lần lượt là Khối lượng của Cấu trúc (Hạt) và Phản Cấu
trúc (Phản hạt) vì chúng bằng nhau về Khối lượng nên hệ số qui đối Khối
lượng – Năng lượng phải được nhân đôi tương ứng với 2 lần Khối lượng
riêng phần hoặc của Cấu trúc hoặc của Phản Cấu trúc...
Hệ thức trên đã phản chứng lại Lý truyết Siêu đối xứng cũng như Đối
xứng Tuyệt đối rằng mỗi khi Năng lượng được bảo toàn thì Cấu trúc và
Phản Cấu trúc không thể đối xứng hay đối lập tuyệt đối vì nếu đã đối lập
tuyệt đối thì bản thân Năng lượng phải được triệt tiêu vì nếu Năng lượng
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triệt tiêu thì nó mới chứng tỏ được rằng sự Huỷ cặp giữa Cấu trúc và Phản
Cấu trúc có thể xảy ra thành công và mới chứng tỏ rằng Phản Cấu trúc và
Cấu trúc là Đối xứng Tuyệt đối.
Ngược lại, Năng lượng được bảo toàn thì Phản ứng Huỷ cặp không
thể xảy ra thành công mà nguy cơ tái tạo lại cặp Cấu trúc ban đâuc có thể
xảy ra bất kỳ lúc nào. Thực tế cũng đã chứng minh được rằng Năng lượng
được giải phóng từ Phản ứng Huỷ cặp có thể tạo ra Phản ứng Sinh cặp để
hình thành nên một cặp Cấu trúc – Phản Cấu trúc khi có những va chạm với
các Hạt nhân nặng.
Khi đó, cặp mới được tạo thành là một cặp mới thực sự hay là cũng
chính cặp đã bị huỷ trước đó thì chỉ có Chúa mới biệt được nhưng có điều
được khẳng định một cách chắc chắn rằng cho dù là một cặp mới được sinh
ra hay cặp cũ được tái tạo thì nó cũng phủ nhận tính đối xứng tuyệt đối giữa
các Cấu trúc và Phản Cấu trúc.
Nếu sự Đối xứng Tuyệt đối giữa Cấu trúc và Phản Cấu trúc bị phủ
nhận thì cũng có nghĩa rằng tính Đối lập Tuyệt đối giữa các cặp Thuộc tính
có thể có của Vật chất cũng như Vũ trụ nói chung làm gì có thể được chấp
nhận. Nếu không có các cặp Thuộc tính Đối lập Tuyệt đối thì làm gì có Điện
tích Âm – Dương Tuyệt đối.
Nếu không có Điện tích Âm – Dương Tuyệt đối thì sự đối lập giữa
các Điện tích Âm và Điện tích Dương hiện tồn tại phổ biến trong Vật chất
nói riêng và trong toàn thể Vũ trụ nói chung là những Điện tích loại nào? Đó
cũng chỉ là những cặp Điện tích Tương đối: Nếu cho rằng có một loại Điện
tích Âm Tuyệt đối thì sẽ có một loại Điện tích Âm có độ Âm điện rất mạnh
và một loại Điện tích Âm khác có độ Âm điện ít hơn để trở thành Dương
Tương đối và được gọi là Điện tích Dương.
Ngược lại, nếu chỉ tồn tại một loại Điện Dương Tuyệt đối thì sẽ có
một loại có Dương điện rất lớn được gọi là Điện tích Dương Tuyệt đối và
một loại khác có độ Dương điện ít hơn mà trở thành Âm Tương đối nên
được gọi Điện tích Âm.
Cũng chính vì thế, Proton có Giá trị Khối lượng lớn hơn rất nhiều so
với của Electron để khẳng định rằng sự khác nhau về Khối lượng giữa chúng
là một yếu tố giúp cho chúng tạo được sự khác nhau về Điện tích Tương đối
sao cho giữa chúng có thể xảy ra Hiệu ứng Âm – Dương nhằm tạo ra một
Điện tích Dương và một Điện tích Âm giữa chúng.
Thế nhưng, nếu nhờ có sự khác nhau về Khối lượng giữa Proton và
Electron mà Hiệu ứng Âm – Dương có thể tạo ra điện tích giữa chúng vậy
thì tại sao cũng có sự đối lập Điện tích giữa hai Hạt có cùng Khối lượng ví
dụ như Positron và Electron!? Để giải thích được điều này lại cần phải xem
xét đến một Lý thuyết được gọi là Lý thuyết Đối xứng Cấu trúc ở Quyển 3
Founded by Dr Tran Phuc Anh

博士 陈 副 映

8

Evolution – Part 5 – Volume 2

Renovated Oriental Learning

东方 学术 革新

Systematic Science

về Đại số Phân cực Đệ qui cũng như Nguyên lý Dư – Hụt ở Mục 4.1 và 4.2
của Phần 3 – Quyển 2 đã được trình bày và phân tích.
Dựa vào những phân tích và trình bày trên, một định luật quan trọng
dưới đây được rút ra:
Định luật 49: Không thể tồn tại các cặp Thuộc tính Đối lập Tuyệt đối,
chỉ tồn tại các cặp Thuộc tính Đối lập Tương đối (do Hiệu ứng Âm – Dương
sinh ra).
o Khẳng định tính Vận động – Chuyển động tất yếu
Như trên đã trình bày, nhờ có sự Hoán vị mà mọi Sự vật – Hiện tượng
bất kỳ đều có thể gây nên Hiệu ứng Âm – Dương do sự thay đổi về Phase
theo Không gian lẫn Thời gian để tự biến chúng lúc thành Âm và lúc lại
thành Dương để chúng có thể ‘Tự cân bằng chính nó’:
Tức là vì bản thân bên ngoài có thể không có Âm hay Dương so với
nó nhưng nhờ có sự Hoán vị mà tự nó biến thành Âm hay Dương so với
chính nó, do sự tự biến đổi Âm – Dương liên tục mà bản thân nó có thể tự
cân bằng chính nó theo Thời gian. Đồ thị dưới đây giải thích rõ hơn về
Nguyên lý Tự cân bằng chính nó:
Đồ thị bên đây cho thấy rằng sau
T
x
mỗi một nửa Chu kỳ T được xác định thì
Phase của Quá trình Vận động – Chuyển
động nói trên sẽ bị biến đổi theo chiều
t
ngược lại tức là Dương thành Âm hoặc
Âm thành Dương so với trước đó.
Trên cơ sở đó, Quá trình Cân bằng Động được tạo ra theo cơ chế
‘Trung bình Cộng’ các Giá trị Tức thời ở trên các nửa Chu kỳ đối xứng nhau
tương đối. Theo nguyên tắc này thì Trung bình cộng các nửa Chu kỳ liên
tiếp luôn bằng Không đúng với theo yêu cầu của Nguyên lý Cân bằng
Tương đối nhưng nếu lấy theo Giá trị ‘Hiệu dụng’ thì các nửa Chu kỳ liên
tiếp nhau không bao giờ triệt tiêu nhau tuyệt đối mà chúng vẫn luôn tồn tại.
Dựa vào nguyên lý này mà khẳng định rằng sự Vận động – Chuyển
động đã làm thay đổi Phase tức thời của Sự vật – Hiện tượng khiến cho nó
biến thành Âm hay Dương ứng với từng thời điểm khác nhau một cách liên
tục để cho Sự vật – Hiện tượng có thể Tự cân bằng chính bản thân nó mà
không cần phải nhờ đến một Sự vật – Hiện tượng khác để phủ định nó theo
các hệ thức dưới đây:
Nguyên lý Cân bằng Tuyệt đối
0=P+N
Trong đó, P và N đối lập nhau tuyệt đối tức là Đối xứng Tuyệt đối và
có thể được tạo bởi các Nguyên lý Phase Tương đối như dưới đây:
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P = A0.sinϕ, N = A0.sin(–ϕ)
Để có thể tạo ra sự khác nhau về Phase nói trên, mọi Sự vật – Hiện
tượng chỉ cần thực hiện các Vận động – Chuyển động Tương đối là đủ thì tự
nó có thể tự tạo ra Âm cũng như có thể tự tạo ra Dương theo từng thời điểm
tương ứng nhằm đáp ứng hệ thức Cân bằng Tuyệt đối nói trên.
Như vậy, khác với các Nguyên lý của Cơ học Vật lý (thậm chí Vật lý
Hiện đại cũng chưa làm sáng tỏ được điều này) cho rằng các Chuyển động
Vật lý luôn làm thay đổi (thường gây thất thoát Năng lượng) Năng lượng và
cần phải tác động Năng lượng hay Lực Tương tác để giúp cho sự Chuyển
động có thể thực hiện được thì trái lại Nguyên lý Hoán vị lại cho thấy rằng
Vũ trụ cũng như mọi Sự vật – Hiện tượng cần phải Chuyển động (Vận động)
thì mới có thể tự duy trì được khả năng Tự Cân bằng chính nó và nhờ đó
mới có cơ hội tồn tại cũng như phát triển tiếp theo.
Nếu vậy, tại sao mọi Chuyển động Vật lý do con người tạo ra
(Chuyển động Nhân tạo) lại phải tiêu tốn Năng lượng? Là bởi vì vốn dĩ mọi
Sự vật – Hiện đã và đang và có thể tồn tại được trong Tự nhiên và Vũ trụ là
nó đã đạt được những khả năng Tự cân bằng chính nó thông qua các Qui
luật Vận động – Chuyển động riêng của chúng cũng như dưới sự tác động
Chi phối của toàn Vũ trụ nên để làm thay đổi sự Chuyển động của nó tức là
khiến cho chúng phải chấp nhận một sự Cân bằng mới do con người tạo ra
thì tất yếu con người cần phải cung cho nó một Năng lượng tương ứng để
khiến nó có thể chuyển động.
Dựa vào đó, có thể rút ra định luật dưới đây:
Định luật 50: Hoán vị là tính Chuyển động – Vận động tất yếu và phổ
biến của mọi Sự vật – Hiện tượng nhằm đạt được khả năng Tự cân bằng
chính nó (trên Nguyên lý Cân bằng Động hay Cân bằng Tạm thời).
Nhờ vào tính Cân bằng Động hay Cân bằng Tạm thời mà tất cả mọi
Sự vật – Hiện tượng đều có thể kéo dài khả năng tồn tại của mình để đạt tới
một Cân bằng Tạm thời khác. Ngược lại, nếu đạt được Cân bằng Tĩnh hay
Cân bằng Tuyệt đối thì Sự vật – Hiện tượng sẽ bị triệt tiêu.
Hoán vị chỉ là căn nguyên của sự Chuyển động, còn trên thực tế, sự
Chuyển động được tạo bởi một Chuỗi liên tục và kéo dài của các Thời điểm
Hoán vị. Hay nói cách khác, mỗi Thời điểm Hoán vị chỉ tạo ra được một sự
thay đổi nhỏ từ Vị trí này sang Vị trí khác mà thôi. Sự Chuyển động thực sự
phải được tuân thủ theo nguyên tắc dưới đây:
o Khẳng định Chuyển động Phổ biến là Chuyển động Sóng
Cũng từ những hệ thức đã chứng minh trên cho phép giải thích tại sao
mọi Quá trình Chuyển động Vật lý trong thực tiễn lại có thể phổ biến ở dạng
Chuyển động Sóng hoặc ở dạng biến đổi tuần hoàn là mục đích để đạt được
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khả năng Đối xứng Phase trong Quá trình Chuyển động cho khả năng Tự
cân bằng chính bản thân nó của chính Sự vật – Hiện tượng đang tồn tại.
Cũng chính vì thế, mọi hình thức Vận động – Chuyển động có tính lặp
lại tuần hoàn hay có thể tạo ra hai nửa Chu kỳ có tính đối xứng đều có thể
được Qui nạp thành dạng Chuyển động Sóng.
Cũng từ những chứng minh trên nó cho phép giải thích được tại sao
những Chuyển động có tính biến đổi dạng Sóng (có tính đối xứng giữa hai
nửa Chu kỳ hay giữa hai giai đoạn liên tiếp nhau) lại có thể có khả năng duy
trì được bền vững khả năng Chuyển động của nó là vì nó đã Tự cân bằng
được chính nó: Mỗi khi khả năng Tự cân bằng chính nó được thực hiện thì
nó có thể bỏ qua mọi ảnh hưởng và tác động từ bên ngoài.
Ví dụ, sự quay quanh Trái đất của Vệ tinh Nhân tạo, con người cũng
có thể tạo ra những Chuyển động Vĩnh cửu của Vệ tinh Nhân tạo nhờ khả
năng Tự cân bằng chính nó của Vệ tinh Nhân tạo thông qua sự Chuyển động
Tuần hoàn của nó quanh Trái đất nên nó đã loại trừ được mọi tác động Hấp
dẫn của Trái đất mà không bị rơi về Trái đất cũng như không bị trôi vào Vũ
trụ. Mặt khác, cũng nhờ vào Nguyên lý Chuyển động Sóng mà Vệ tinh Nhân
tạo có thể tốn rất ít Năng lượng ban đầu để đặt nó vào Quĩ đạo.
Bên cạnh đó, từ Nguyên lý Chuyển động Sóng cũng có thể áp dụng
cho những Chuyển động Vật lý khác trong thực tiễn nhằm có thể tiết kiệm
được Năng lượng hay không!?
Đây là một câu hỏi lớn cần phải được chứng minh trước hết bằng Cơ
sở Lý thuyết ở Quyển 3 – Đại số Phân cực Đệ qui cũng như sẽ phải được áp
dụng thử nghiệm cho Thực tế Cuộc sống.
Tuy vậy, có thể tiên đoán trước rằng nếu Nguyên lý Chuyển động
Sóng (Chuyển động có tính lặp lại tuần hoàn nói chung) được áp dụng vào
Thực tế Cuộc sống thì nó có thể cho phép tiết kiệm được Năng lượng được
tới mức tối thiểu. Lúc bấy giờ hiệu suất của các loại Động cơ sẽ tăng lên gấp
nhiều lần so với bây giờ.
Có thể dự đoán rằng, với Nguyên lý Chuyển động Cơ học Vật lý hiện
tại thì một xe Motor động cơ đốt trong có dung tích xy lanh là 50 cm3 chỉ có
thể di chuyển được 100 km với 1,6 lit nhiên liệu xăng thì với chừng đó nhiên
liệu những nếu áp dụng Nguyên lý Chuyển động Sóng trong các Hệ thống
Truyền động của các phương tiện cơ giới cũng như trong quá trình di chuyển
trên các Lộ trình Sóng (được gọi là Xa lộ kiểu Sóng) thì nó có thể di chuyển
được hàng nghìn kilomet thậm chí tới vài chục nghìn kilomet nếu trên Lộ
trình di chuyển không bị dừng lại.
Nguyên lý Sóng có thể cho phép khẳng định rằng nó chỉ hao tốn Năng
lượng nếu trong quá trình ‘Chuyển động’ của nó thường bị dừng lại giữa
chừng hoặc phải điều chỉnh tốc độ chuyển động không đều đặn: Liệu rằng
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có Xa lộ nào có thể hạn chế được các ách tắc giao thông nhằm có thể đảm
bảo được tính xuyên suốt chuyển động cho Nguyên lý Giao thông Sóng hay
không? Dĩ nhiên đây là một việc khó nhưng cũng sẽ đến lúc con người cũng
sẽ có thể kiến tạo được được những Xa lộ Xoắn ốc phù hợp với các Mô hình
Chuyển động Sóng để các Trục Giao thông có thể giải quyết được sự ách tắc
giao thông một cách có hiệu quả cho việc Giao thông trong Tương lai.
Từ những phân tích và chứng minh nói trên, có thể khẳng định tính tất
yếu của Chuyển động Sóng bởi định luật dưới đây:
Định luật 51: Mọi Chuyển động Sóng (hay Chuyển động có tính lặp
lại tuần hoàn) không gây tổn thất Năng lượng.
Điều này cũng đã được Vật lý Hiện đại thừa nhận trong Lý thuyết
Lượng tử áp dụng cho các Chuyển động của Nguyên tử và mở rộng cho các
Chuyển động Vật lý Thiên thể nhưng chưa được áp dụng rộng rãi cho các
Chuyển động Giao thông trong Thực tế Cuộc sống.
Sở dĩ người ta không kiếm tìm giải pháp áp dụng Nguyên lý Chuyển
động Sóng cho mục đích Giao thông Công cộng là vì cho đến nay Vật lý
Hiện đại vẫn chưa thoát khỏi hậu quả thất bại của các ‘Ý tưởng về Động cơ
Vĩnh cửu’. Vì thực chất, Nguyên lý Sóng mà Vật lý học cần phải nghĩ đến
cũng giống như là ý tưởng về Nguyên lý Chuyển động Vĩnh cửu theo ‘ý
tưởng điên rồ’ nói trên. Thế nhưng, Quyển 3 – Đại số Phân cực Đệ qui sẽ
chứng minh rằng đây là một ý tưởng Khoa học chứng thực chứ không điên
rồ một chút nào, hãy đợi mà xem!!!
o Khẳng định Vật chất chính là một Tập hợp Sóng
Qua những phần lý luận nói trên, lại có thể rút ra một khẳng định mới
khiến cho cả Thế giới không khỏi giật mình rằng Vật chất (Vũ trụ) nói
chung đều được tạo bởi các Tập hợp Sóng.
Thật vậy, một Tập hợp được tạo bởi vô số các Dao động Sóng có Chu
kỳ khác nhau sẽ tạo ra Vật chất. Điều này sẽ được khẳng định trong Mục 1
về Tam sinh Sóng – Lượng tử – Hạt của Phần 8 – Quyển 2). Nhờ được tạo
bởi một Tập hợp Vô hạn của các Chu kỳ khác nhau mà nó tạo ra được hình
dạng cũng như độ cứng của ‘Hạt’ mà hình thành nên cái gọi là Hạt và Vật
chất nói chung...
1.2. Nguyên lý Chuyển Phase
Vật lý Hiện đại từng đưa ra khái niệm về Phase không chỉ thuần tuý là
thay đổi theo góc quay Vật lý trong các Chuyển động Tuần hoàn như đã
được mô tả trên đây mà Phase là một khái niệm có tính bao hàm rất rộng. Ví
dụ, sự chuyển Phase từ trạng thái Rắn sang trạng thái Lỏng của Vật chất.
Như vậy, khái niệm Phase ở đây chính là quá trình chuyển đổi giữa
các trạng thái của Vật chất. Vậy thì liệu rằng quá trình chuyển đổi trạng thái
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của Vật chất có thể được qui nạp thành Âm – Dương theo cùng Nguyên lý
Phase nói trên hay không!? Hãy xét Hiệu ứng Âm – Dương dưới đây.
• Hiệu ứng Âm – Dương (theo trạng thái)
Sự thay đổi trạng thái (hay còn được gọi là Chuyển Phase Vật chất)
của Vật chất nói chung thực chất cũng là một hình thức Vận động – Chuyển
động phổ biến mà thôi.
Thật vậy, sự biến đổi từ trạng thái Rắn sang trạng thái Lỏng của Vật
chất thực chất là do sự thay đổi Chuyển động của các Phân tử và của các
Nguyên tử cấu tạo nên Vật chất như Vật lý Hiện đại cũng đã từng khẳng
định được. Vậy thì nếu đã có sự thay đổi khác nhau về Chuyển động thì Quá
trình Chuyển Phase Vật chất ở đây cũng có thể được đồng qui với các
Chuyển Phase Chuyển động (Hoán vị) có tính Cơ học như đã trình bày trên.
Chính vì thế, hoàn toàn có thể áp dụng trên cùng một Nguyên tắc của
Hiệu ứng Âm – Dương cho cùng Nguyên lý Chuyển Phase Vật chất: Nếu
cho rằng trạng thái Rắn là Dương thì trạng thái Lỏng là Âm và ngược lại...
• Hiệu ứng Âm – Dương (theo Đa Đối xứng)
Hiệu ứng Âm – Dương hay còn gọi là Hiệu ứng Phase là một hiện
tượng Vật lý phổ biến nhằm tạo ra khả năng Tự Đối xứng Cục bộ hay Tự
Cân bằng Cục bộ (chính nó) cho chính bản thân Sự vật – Hiện tượng đang
xét mà không cần phải ‘so sánh’ thêm với một Sự vật – Hiện tượng bất kỳ
nào khác. Quả là một điều rất Lý tưởng và rất Siêu thực bởi tự bản thân nó
có thể Tự Đối xứng tức cũng có nghĩa là Tự Cân bằng thì cũng có nghĩa là
nó có thể tự giải quyết được mọi vấn đề mà không cần phải có thêm sự tác
động nào từ bên ngoài.
Thực tế cũng đã chứng minh là hoàn toàn đúng như vậy: Vũ trụ đã có
thể tự tồn tại một mình và không những vậy còn có thể liên tục được phát
triển mà không cần đến một Vũ trụ thứ hai để ‘hỗ trợ’ cho nó.
Vậy thì tại sao Vũ trụ không thể tồn tại ở một Thể Nguyên mà lại bị
chia nhỏ thành các Hệ Thiên thể, rồi lại bị chia thành các Thiên thể và lại
còn bị chia nhỏ tới các Hạt và các Lượng tử Siêu Vi mô!?!
Đó mới chính là câu hỏi lớn cần phải được trả lời một cách thật
nghiêm túc bằng Nguyên lý rất Khoa học của Hiệu ứng Âm – Dương theo sự
Đa Đối xứng lần lượt theo các Nguyên lý Đối xứng đơn dưới đây:
o Đối xứng Tương đối (Lân cận)
Luôn có thể tìm thấy sự Đối xứng Tương đối xảy ra ở bất kỳ đâu, hình
dưới đây minh hoạ một cách rất cụ thể và rõ ràng cho sự Đối xứng Tương
đối: Giả sử có hai điểm bất kỳ cách nhau một khoảng ∆x ≠ 0 thì luôn có thể
tạo ra một Pháp tuyến y chia đôi khoảng ∆x nói trên sao cho có thể tạo ra hai
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–ϕ

ϕ

nửa ∆x/2 và –∆x/2 để có thể hợp thành Hệ Pháp tuyến (x, y) với các góc ϕ
và –ϕ được tạo ra như hình minh hoạ dưới đây.
Trên cơ sở đó, Phase giữa hai điểm nói trên sẽ có
y
giá trị đối nghịch nhau và vì thế hai điểm nói trên có thể
‘Triệt tiêu .Tương đối’ lẫn nhau: Điều này cho phép rút
ra một nguyên lý rằng chỉ cần Sự vật – Hiện tượng có thể
x
xảy ra một sự di chuyển nhỏ từ vị trí này qua vị trí khác
lân cận nhau thì Phase của Sự vật – Hiện tượng cũng đã
thay đổi theo Hiệu ứng Âm – Dương để có thể biến Sự
vật – Hiện tượng trở thành ngược Phase một cách tương đối so với thời điểm
(vị trí) trước đó để sự chuyển dịch nhỏ này cũng giúp cho Sự vật – Hiện
tượng có thể tự tạo ra một Cân bằng Tạm thời (Cân bằng Động) cho khả
năng tồn tại bền vững của nó có thể thực hiện được.
Như vậy, sự Cân bằng Tương đối có thể được thực hiện thông qua sự
Đối xứng Tương đối và sự Đối xứng Tương đối được định nghĩa bởi sự Đối
xứng Lân cận tức là sự đối xứng được tạo bởi hai điểm lân cận nhau.

–ϕ

Âm

ϕ

o Đối xứng Tương đối (Xuyên Tâm)
Sự Đối xứng Lân cận trên đây chỉ đạt được theo
y
một Phase tức là nếu cho rằng Trục Pháp là Trục y thì sự
Dương
Đối xứng có thể đạt được giữa hai điểm qua Trục y với
sự Đối xứng Phase chỉ được tạo bởi Trục x cho nên khả
x
năng đối xứng – cân bằng của Sự vật – Hiện tượng kém
bền vững. Để có thể đạt được khả năng bền vững hơn thì
nó cần phải tạo được sự Đối xứng theo nhiều Phase (đa
chiều khác nhau cả về Thời gian lẫn Không gian):
Nếu Sự vật – Hiện tượng càng đạt được khả năng Đối xứng theo nhiều
Phase một cách đồng thời thì nó càng hướng dần tới khả năng Đối xứng
Tuyệt đối tức là hướng tới khả năng Cân bằng Tuỵêt đối.
Theo sự mô tả ở hình trên đây cho thấy rằng hai điểm nói trên có thể
đối xứng nhau đồng thời qua cả hai Trục x và y nên Phase của điểm được
gọi là Dương có thể đạt được theo cả hai chiều x và y đều là Dương. Ngược
lại, điểm được gọi là Âm cũng đồng thời đạt được hai Phase Âm theo cả hai
Trục x và y.
• Các loại Đối xứng Xuyên Tâm
Có ba loại Đối xứng Xuyên Tâm đặc trưng gồm Đối xứng Trái – Phải,
Đối xứng Trên – Dưới và Đối xứng Trước – Sau:
Mỗi một sự đối xứng này tương ứng tạo tạo ra một cặp Lượng tử Đối
lập Thuộc tính ‘Tuyệt đối’ và được gọi là Lục Phủ tức là sáu bộ phận chính
của Hệ Lượng tử.

Founded by Dr Tran Phuc Anh

博士 陈 副 映

14

Evolution – Part 5 – Volume 2

东方 学术 革新

Renovated Oriental Learning

Systematic Science

Ảnh đối xứng

Cũng chính vì thế mà có 6 loại Quark cơ bản được chia làm ba cặp
tương ứng với các Đối xứng Xuyên Tâm nói trên. Tương tự, các Họ Boson,
Mezon... đều chỉ có ba cặp mang Điện trái dấu nhau, các Hạt còn lại không
mang điện.
Hình bên đây mô tả một trong các
hình thức Đối xứng Xuyên Tâm do Thái
Dương Hệ (được vẽ tượng trưng bởi 3
Thiên thể) vừa chuyển động quay quanh
Trục Thái cực (được tạo bởi Thái cực và
Thiếu cực của Mặt trời. Theo quan niệm
Thiếu cực
Thái cực
của Thiên văn học Hiện đại, Mặt trời được
đặt giữa Tâm của Thái Dương Hệ) và đồng thời dịch chuyển theo Trục Thái
cực theo chiều từ Thiếu cực hướng về Thái cực: Trục Thái cực thực ra là
một đường khép kín nên Thái Dương Hệ đồng thời vừa tự quay xung quanh
nó và đồng thời lại quay theo chiều khép kín của Trục Thái cực.
Vì vậy, Thái Dương Hệ cũng có thể tạo ra ‘ảnh’ đối xứng của nó ở
bên kia của Trục Thái cực (xem tiếp Phần 7 và Phần 8 – Quyển 2) sau khi
dịch chuyển được một nửa Chu kỳ của nó trên Trục Thái cực được khép kín.
o Đối xứng Liên kết
Một loại Đối xứng nữa được tạo ra cũng rất phổ biến trong thực tiễn
đó chính là Đối xứng Liên kết hay nói rõ hơn là Đối xứng Trong – Ngoài.
Những Đối xứng Xuyên Tâm nói trên sẽ được chứng minh rằng chúng tạo ra
các Cặp Thuộc tính Đối lập (ví dụ như Thuộc tính mang điện...).
Riêng đối với Đối xứng Trong – Ngoài là loại Đối xứng có thể tạo ra
Khối lượng hay không tạo ra Khối lượng: Những nghiên cứu mới đây về Vật
lý Hạt (tiên phong là Mr Higgs) đã chứng minh được rằng khi các phá vỡ
cấu trúc đối xứng tự phát của các Boson không có Khối lượng thì chúng sẽ
sinh ra các Hạt có Khối lượng. Điều này đã chứng tỏ rằng sự Đối xứng
Trong – Ngoài là nguyên nhân chính.
Thật vậy, có lẽ sự khẳng định này sẽ khiến cho các nhà Vật lý Lý
thuyết thêm một phen nữa phải giật mình kinh ngạc. Hoàn toàn có thể giải
thích được rằng sở dĩ Vật chất có Khối lượng là do sự Tương tác Phổ biến
giữa chúng với nhau.
• Khối lượng được sinh ra do Tương tác
Nếu bằng một cách nào đó mà có thể khử bỏ được các mối Tương tác
Phổ biến thì ngay lập tức Vật chất sẽ bị mất đi Khối lượng vốn có của nó.
Điều này có phải là giấc mơ giữa ban ngày hay không!?!
Nhưng rõ ràng nó là điều hiện hữu bởi nếu không thì làm sao có thể
có các Neutrino cũng như nhiều Boson không mang Khối lượng nhưng trong
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lúc chúng lại chiếm một trọng khối của Vật chất và khi phá vỡ cấu trúc đối
xứng tự phát của chúng thì chúng lại sinh ra Khối lượng!?
Nếu vậy thì chỉ có các Tương tác mới là nguyên nhân chính đã gây
nên Khối lượng cho các Hạt cũng như cho Vật chất nói chung còn bản thân
các Hạt hay Vật chất nếu tự khép kín được các quan hệ (đảm bảo khép kín
mọi Đối xứng Nội bộ) của nó thì làm gì có Khối lượng.
Như trên đã phân tích và trình bày nếu bất kỳ Sự vật – Hiện tượng nào
có thể tạo ra được những Đối xứng Cục bộ (của chính bản thân nó) để có thể
tạo ra khả năng Tự cân bằng chính nó một cách tuyệt đối thì nó có thể bất
chấp mọi tác động (Tương tác) từ bên ngoài vào nó và như thế thì có nghĩa
là nó sẽ không có Khối lượng.
Thế thì sự Đối xứng Trong – Ngoài sẽ được thực hiện như thế nào?
• Đối xứng Trong – Ngoài triệt tiêu Tương tác
Muốn trả lời được câu hỏi này thì trước hết lại phải trả lời một câu hỏi
khác rằng liệu Vũ trụ có Khối lượng hay không? Có thể sẽ nhận được một
câu trả lời ngay lập tức rằng Vũ trụ có Khối lượng vô cùng lớn!
Hoàn toàn sai! Vũ trụ không có Khối lượng hay nói cách khác là Khối
lượng của Vũ trụ bằng Không (U = 0). Tại sao?
Như đã được trình bày và phân tích trên đây thì tất cả chỉ mới có bốn
loại Đối xứng Tương đối gồm Đối xứng Lân cận, ba loại Đối xứng Xuyên
Tâm (Trái – Phải, Trên – Dưới và Trước – Sau) thì tất cả cũng chỉ có tính
Tương đối và có tính Tạm thời cho nên chúng không đủ khả năng tạo ra sự
Đối xứng Tuyệt đối tức là đồng lúc nó phải tạo được một cặp Đối lập nhau
một cách Tuyệt đối và cùng xuất hiện tại cùng một thời điểm (trùng nhau cả
về Thời gian và cả về Không gian) mà thực tế chúng lệch nhau cả về Thời
gian lẫn Không gian.
Mỗi một khi có sự lệch nhau về Không gian và Thời gian thì khả năng
Tự cân bằng chính nó một cách tuyệt đối không thể thực hiện được. Vì vậy,
Vũ trụ cũng như Vật chất nói chung phải cố gắng thực hiện càng nhiều khả
năng đối xứng sẽ càng đảm bảo cho khả năng Cân bằng Bền vững của nó
được thực hiện:
Bên cạnh những quan hệ Đối xứng nói trên, Vũ trụ phải hình thành
thêm một Đối xứng nữa được gọi là Đối xứng Trong – Ngoài. Mô hình dưới
đây cho thấy sự Đối xứng Trong – Ngoài được phân bố cục bộ thành hai
nhóm gồm Hạt nhân cũng được chia thành hai nửa Đối xứng nhau giống như
các lớp Điện tử ở ngoài.
Các lớp Điện tử bên ngoài Hạt nhân được chia thành hai nửa có xu
hướng đối xứng nhau trong đó nửa bên trong được tạo bởi bốn lớp Quĩ đạo
Điện tử với tổng số 60 Electron và nửa bên ngoài chỉ được tạo bởi 3 lớp Quĩ
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đạo Điện tử với 48
Electron (Hạt nhân cũng
32
Electron
32 Electron
được phân chia thành hai
Max
Max
18 Electron
Neg
Pos
nửa y hệt như vậy).
Bï 2
14 Electron
Nếu hai nửa cấu trúc
8 Electron
được tạo bởi các lớp Điện
2 Electron
2 Electron
tử có thể tạo được khả
Đối xứng Tuyệt đối
năng
Positive
Neg
Time
thì Hiệu ứng Âm – Dương
++
------ + +
H¹t nh©n Líp 1
Líp 2
Líp 3
Líp 4
Líp 5
Líp 6
Líp 7 Chu kỳ
không thể xảy ra đối với
Các lớp Quĩ đạo Điện tử của các Nguyên tố Hoá học có xu hướng tạo ra sự Đối
xứng Trong – Ngoài để có thể tạo thành Hệ Độc lập không phụ thuộc Trường
hai nửa Cấu trúc được tạo
Tương tác Hạt nhân và hướng tới sự không có Khối lượng (Hiệu ứng Compact)
bởi các lớp Điện tử cũng
như không xảy ra đối với Cấu trúc được tạo bởi Hạt nhân nên khả năng Cân
bằng Cục bộ (Tự cân bằng chính nó) không thể xảy ra đối với bản thân các
lớp Điện tử cũng như đối với Hạt nhân...
Vì thế, bắt buộc các nửa Cấu trúc của các lớp Điện tử (cũng như của
Hạt nhân) chỉ được phép đạt được sự Đối xứng Tương đối (gần bằng nhau)
thì mới đảm bảo được khả năng Tự cân bằng chính nó của Cấu trúc được tạo
bởi tất cả các lớp Điện tử.
Trường
Tương tác
Hạt Nhân

Phase Dương - Trong
60 Lượng tử

Phase Âm – Ngoài
48 Lượng tử

• Các hình thức của Đối xứng Trong – Ngoài
Cần phải hiểu rằng Vũ trụ được tạo bởi một lớp rất mỏng như lớp vỏ
của một quả bóng được gọi là các Thiên Hà Vũ trụ
Hố đen
bao quanh một Không gian vô cùng lớn được gọi
là Hố đen.
Có nghĩa rằng nếu xem toàn bộ một Hệ
được hợp thành bởi Vũ trụ và Hố đen thì Vũ trụ
Hố đen là không gian bao được định nghĩa như là lớp vỏ rất mỏng của quả
quanh Vũ trụ gồm cả bên bóng còn bên trong lớp vỏ và bên ngoài lớp vỏ
ngoài lẫn bên trong
chính là Hố đen.
Sự vĩ đại khủng khiếp của Hố đen đã bao trùm cả Vũ trụ. Vì thế, Hố
đen vừa là ở bên trong nhưng cũng đồng thời ở cả bên ngoài của Vũ trụ.
Điều này vừa khiến cho Vũ trụ luôn bị Hố đen ‘áp đảo’ vì Hố đen quá rộng
lớn nhưng đồng thời cũng là một điều kiện lý tưởng để Vũ trụ có thể hình
thành được Đối xứng Trong – Ngoài thông qua các hình thức Đối xứng
Xuyên Tâm.
Thật vậy, theo sự mô tả giản đơn nói trên, khái niệm trong ngoài đối
với cả một Hệ Vĩ mô cỡ Vũ trụ thì khái niệm bên trong và bên ngoài chỉ có
tính tương đối: Trong cũng chính là ngoài mà ngoài cũng chính là bên trong.
Hơn nữa, theo qui luật ‘luân hồi’ – biến đổi tuần hoàn thì sau những Chu kỳ
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Vận động – Chuyển động được xác định thì các lớp bên trong của Vũ trụ
phải được hoán vị ra ngoài còn các lớp bên ngoài lại phải được hoán chuyển
vào bên trong.
Nhờ vậy, việc tạo thành Đối xứng Trong – Ngoài đối với Vũ trụ cũng
rất đơn giản qua rất nhiều hình thức khác nhau:
 Hoán vị Trong – Ngoài
Như trên vừa mới đề cập, chỉ cần sau một Chu kỳ xác định thì các lớp
Thiên Hà Vũ trụ bên trong sẽ hoán vị cho các lớp Thiên Hà Vũ trụ bên ngoài
tạo ra sự Đối xứng Trong – Ngoài theo Thời gian (Chu kỳ).
Đây là Quá trình Đối lưu xảy ra rất phổ biến không chỉ đối với các lớp
Thiên Hà Vũ trụ mà còn xảy ra đối với các tầng Khí quyển Trái đất (thông
qua sự đối lưu Khí quyển mà Trái đất tạo ra được Đối xứng Trong – Ngoài
để tự Cân bằng các điều kiện về Áp suất – Nhiệt độ và gây nên sự Tuần hoàn
Thời tiết...). Cũng như bên trong các lớp Địa tầng sâu các quá trình đối lưu
Thủy Động học cũng được diễn ra đối với các mạch nước ngầm giúp cho
Trái đất tự điều tiết được Nhiệt độ - Áp suất giữa các lớp Địa tầng sâu với
các lớp Địa tầng bề mặt của vỏ Trái đất cũng như đối lưu – liên thông với
Khí quyển Trái đất và với cả bên ngoài Vũ trụ....
 Đối xứng Xuyên Tâm
Vì đối với Vũ trụ, khái niệm Trong – Ngoài chỉ có tính tương đối chứ
không có tính tuyệt đối nên hình dưới đây có thể mô tả cho thấy rằng bên
Trái cũng có thể thành bên Trong và lúc này bên Phải sẽ là bên Ngoài hoặc
ngược lại nếu coi bên Trái là bên Ngoài thì Phải sẽ là Trong...
Chính vì thế, chỉ cần
Thái cực
thông qua Quá trình Hoán
B
Hố đen
vị Trái – Phải thì nó cũng đã
Vũ trụ
có thể tạo ra sự Đối xứng
Vũ trụ
Hố đen
E
Trong – Ngoài Tương đối để
có thể đạt được Cân bằng
Thiếu cực
Tạm thời như Điều kiện Tồn
Thái cực
U = 0 + 0 Thiếu cực
U=0+0
tại của Vũ trụ và Vật chất
= (E = 0) ∧ (B = 0)
nói chung.
Hoàn toàn tương tự, các Đối xứng Trên – Dưới và Trước – Sau cũng
lần lượt biến thành Đối xứng Trong – Ngoài Tương đối của Vũ trụ giúp cho
Vũ trụ đạt được khả năng tồn tại bền vững và cũng có nghĩa là giúp cho Vũ
trụ đạt được khả năng không có Khối lượng trên toàn bộ Vũ trụ hợp nhất.
Hình nói trên mô tả cho thấy khả năng biến đổi các Đối xứng Xuyên
Tâm thành Đối xứng Trong – Ngoài một cách rất đơn giản: Vũ trụ được rút
gọn là một vòng tròn vuông góc với vòng tròn được tạo bởi Hố đen (Hố đen
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được tạo bởi sự khép kín của Thái cực và Thiếu cực của Vũ trụ): Vũ trụ
phải chia nhỏ Cấu trúc thành vô số các lớp con và vố số Cấu trúc nhỏ để
có thể đồng thời tạo được nhiều Đối xứng một cách đồng thời. Trên cơ sở
đó thì Vũ trụ mới đảm bảo được khả năng hướng tới sự Đối xứng Tuyệt đối
theo mọi phương diện và tại mọi thời điểm...
Điều đó có nghĩa là toàn bộ Vũ trụ có Khối lượng bằng Không nhưng
từng phần – từng miền con của Vũ trụ thì vẫn có Khối lượng vì từng phần
này không đạt được mọi khả năng Đối xứng cho riêng chúng. Tức có nghĩa
là nếu hợp nhất toàn bộ Vũ trụ thì Vũ trụ mới có thể đảm bảo được mọi khả
Đối xứng toàn diện nhưng Vũ trụ không đảm bảo được đồng thời cho tất cả
các Đối xứng riêng của từng phần con (được tạo bởi các Thiên Hà, Hệ Thiên
thể, Vật chất...).
Hay nói cách khác là nhờ vào khả năng Đối xứng Trong – Ngoài mà
Vũ trụ chỉ có thể triệt tiêu được mọi ảnh hưởng của nó với ‘bên ngoài’ và
ảnh hưởng của ‘bên ngoài’ với nó còn bản thân nó (tức Vũ trụ) không thể
triệt tiêu được mọi Tương tác Nội bộ của nó với nhau.
Nếu vậy thì các Boson cũng như Neutrino không có Khối lượng được
hình thành như thế nào? Chính Mr Higgs đã chỉ ra rằng khi phá vỡ Cấu trúc
Đối xứng Tự phát của các Boson thì chúng sẽ sinh ra các Hạt có Khối lượng
thì điều này đã chứng minh rằng bản thân các Boson không có Khối lượng vì
nó đã đạt được sự Đối xứng Trong – Ngoài rất hoàn hảo, chỉ khi Cấu trúc
Đối xứng của nó bị phá vỡ thì có nghĩa là các ‘Boson’ bị mất khả năng đối
xứng nên mới sinh ra Khối lượng.
Việc khám phá ra sự hình thành Khối lượng cho các Boson khi bị phá
vỡ đối xứng tự phát là bằng chứng hùng hồn nhất khẳng định cho những
nguyên tắc nói trên.
Chú ý 1: Để có thể đáp ứng các nguyên tắc Tự cân bằng chính nó nhờ
Hiệu ứng Âm – Dương thì hai nửa Cấu trúc Đồng chất (được tạo bởi các lớp
Điện tử) phải có sự khác nhau nào đó vậy thì giới hạn của sự khác nhau này
là bao nhiêu?
Quyển 3 – Đại số Phân cực Đệ qui sẽ chứng minh được rằng sai lệch
tối thiểu giữa hai nửa Cấu trúc để có thể đạt được Hiệu ứng Âm – Dương
giữa chúng là 1/5 tức là hai nửa Cấu trúc của các lớp Điện tử theo như đã
được mô tả ở mô hình nói trên là 12 Điện tử.
Trong đó, nửa bên trong được gọi là Dương gồm 60 Điện tử và nửa
bên ngoài được gọi là Âm có 48 Điện tử. Một sự khẳng định nữa là đối với
bất kỳ Cấu trúc Đối xứng Trong – Ngoài nào có thể xảy ra thì bao giờ nửa
Cấu trúc bên trong cũng là Dương (nửa bên trong luôn có Giá trị lớn hơn
bên ngoài) và bên ngoài luôn là Âm.
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Chú ý 2: Nếu khi sai lệch giữa hai nửa Cấu trúc vượt quá tỷ số 1/5
tức là ‘Dương’ nhiều hơn ‘Âm’ rất nhiều thì Hiệu ứng Âm – Dương giữa hai
nửa Cấu trúc có được chấp nhận hay không?
Về cơ bản mà nói là các nguyên tắc của Hiệu ứng Âm – Dương vẫn
không bị vi phạm tức là nửa có Giá trị lớn vẫn được gọi là Dương và nửa có
Giá trị bé vẫn được gọi là Âm.
Tuy vậy, sẽ có một sự ‘phân cực’ nội bộ giữa chúng sẽ được đề cập
tiếp ở các Mục dưới đây.
o Lại thêm một Đối xứng nữa
Thuyết Tương đối của Einstein cũng đã từng chứng minh rằng khi
Vận tốc của Chuyển động gia tăng thì Thời càng ngày càng giãn ra trong lúc
đó Không gian lại càng bị co lại: Điều này chứng tỏ rằng Thời gian và
Không gian biến đổi ngược Phase nhau và cũng vì thế nó khẳng định rằng
Thời gian và Không gian là một cặp Thuộc tính Đối lập của Vật chất nói
riêng và của Vũ trụ nói chung (các cặp Thuộc tính Đối lập có thể chuyển hoá
biến đổi lẫn nhau).
Nếu gọi Thời gian là Phase Dương thì Không gian sẽ là Phase Âm và
ngược lại nếu coi Không gian là Dương thì Thời gian là Âm. Theo quan
niệm về Âm và Dương thì Dương có tính ‘tích cực’ có thể ‘nhìn thấy’ hay có
thể cảm nhận được một cách trực diện, có tính hiện hữu. Âm có tính ‘tiêu
cực’, thụ động, khó cảm nhận được một cách hiện hữu.
Vì vậy, Không gian vẫn có thể có ‘hình hài’ dễ cảm nhận hơn so với
Thời gian nên Không gian được coi là Dương và Thời gian phải được coi là
Âm so với Không gian.
Mỗi một khi Thời gian và Không gian là một cặp Thuộc tính Đối lập
thì giữa Thời gian và Không gian cũng có tính Đối xứng lẫn nhau (bản thân
Khộng gian và Thời gian cũng có tính Tự Đối xứng như mọi Thuộc tính
khác của Vật chất và Vũ trụ)!!!
Những hình thức Đối xứng nói trên chỉ có tính ‘Không gian’ thuần tuý
thì dễ dàng cảm nhận được như đã từng được mô tả và phân tích trên đây
nhưng riêng cặp Không gian – Thời gian là một sự Đối xứng rất khó có thể
diễn tả và truyền đạt bằng lời và càng rất phức tạp trên phương diện Toán
học nếu không được trình bày đầy đủ và có hệ thống của nó.
Để phân tích bằng Toán học thì cần phải xem tiếp Hệ Toạ độ Thời
gian Đa phương và Lý thuyết Đối xứng Không gian – Thời gian trong
Quyển 3 – Đại số Phân cực Đệ qui.
Nói tóm lại, có tất cả 6 Nguyên lý Đối xứng bao gồm Đối xứng Lận
cận, ba Đối xứng Xuyên Tâm (Trái – Phải, Trên – Dưới, Trước – Sau), Đối
xứng Trong – Ngoài và Đối xứng Không gian – Thời gian. Sáu Đối xứng
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Vũ trụ

Khối lượng

Quĩ đạo

Tương tác
Năng lượng
Sóng
Photon
Hạt
Vận tốc
Thời gian

Đối lập

Hố đen

thành sẽ tạo ra sáu cặp Lượng tử Cơ bản tương ứng sẽ được trình bày trong
Phần 8 và Phần 9 – Quyển 2 bao gồm được liệt kê dưới đây:

Hb, OP, F, E, W, γ, P, v, t, Orb, m, U
Trong đó, Orb được gọi là Lượng tử Quĩ đạo thay cho khái niệm
Lượng tử Không gian.
Hố đen Hb được gọi là Lượng tử Rỗng (trống rỗng, không có Khối
lượng). Vũ trụ được gọi là Lượng tử Đậm đặc (có Khối lượng).
Đồng thời, các định luật dưới đây được rút ra:
Định luật 52: Các cặp Thuộc tính Đối lập ‘Tuyệt đối’ luôn có thể
chuyển hoá biến đổi lẫn nhau và ngược Phase nhau.
Với định luật này, bất kỳ một cặp Thuộc tính nào nếu có thể có những
biến đổi ngược Phase nhau do cùng một nguyên nhân tác động thì nó chính
là một cặp Thuộc tính Đối lập ‘Tuyệt đối’.
Thực chất, như trên đã từng lý luận và chứng minh rằng không thể tồn
tại các cặp Thuộc tính Đối lập Tuyệt đối mà chỉ có các cặp Thuộc tính Đối
lập Tương đối nhưng chúng có xu hướng hướng tới Đối lập Tuyệt đối (do xu
hướng hướng tới Đối xứng Tuyệt đối) nên cũng có thể được coi là Đối xứng
Tuyệt đối. Ví dụ, các Hạt mang điện Dương và điện Âm có thể được coi là
cặp Thuộc tính Đối lập ‘Tuyệt đối’.
Một hiện tượng mới về Vật lý Hạt đã được khám phá một cách hết
sức bất ngờ về sự phân rã của Hạt KL0 có thể tạo ra được thành hai nhóm Hạt
đối lập nhau hoàn toàn thông qua các phương trình phản ứng dưới đây:
KL0 → e+ + π– + ν
KL0 →e– + π+ + ν
Theo các hệ thức nói trên, nó cho thấy rằng sở dĩ các Hạt và Phản Hạt
có thể chuyển hoá lẫn nhau là do Hạt và Phản Hạt cũng chỉ là một cặp Thuộc
tính Đối lập ‘Tuyệt đối’ và đặc biệt là nó chứng minh rằng Hạt mang điện
Dương và Hạt mang điện Âm có thể chuyển hoá cho nhau được để có thể
khẳng định nội dung của định luật nói trên là hoàn toàn đúng đắn.
Ngoài ra, tỷ số thời gian phân rã giữa hai quá trình phân rã nói trên là
1,00648 ± 0,00035S.
Điều đó chứng tỏ rằng KL0 có sự đối xứng nhất định về mặt cấu trúc
cho nên có thể phân rã thành các Nhóm Hạt Đối lập nhau hoàn toàn. Tuy
nhiên, nếu đạt được sự đối xứng về cấu trúc thì về thời gian phân rã lại
không giống nhau! Điều này nói lên ý nghĩa gì?
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Đó chính là do sự khác nhau giữa Hàm Mật độ Cấu trúc đã làm cho
khả năng liên kết nội bộ giữa các Cấu trúc Vật chất của Hạt khác nhau nên
nó làm cho Thời gian Phân rã khác nhau, đồng thời cũng làm cho Năng
lượng (Gia tốc) cần cho sự phân rã giữa hai quá trình trên cũng khác nhau.
Vì thế, sự Bất đối xứng giữa các Cặp Lượng tử Đối lập bất đẳng trị là
một nội dung nghiên cứu lớn, sẽ được trình bày rõ hơn ở Quyển 3 – Toán
học Mơ hồ (xem thêm Mục 4 – Phần 3 – Quyển 2).
Nếu vậy, liệu rằng các Proton và Electron trong các Nguyên tố Hoá
học có thể chuyển hoá lẫn nhau hay không? Về mặt Lý thuyết thì nó hoàn
thoàn tuân thủ nhất quán định luật nói trên nếu các Giá trị của Proton và
Electron có thể có đều bằng nhau. Thế nhưng rất tiếc thay là Khối lượng của
Proton lại gấp những 1836 lần so với Electron nên không thể xảy ra quá
trình chuyển Phase lẫn nhau giữa Proton và Electron.
Nhưng cũng nhờ vậy mà loài người cần phải biết ơn tạo hoá đã sinh
ra sự bất đối xứng giữa các Proton và Electron để đảm bảo khả năng tồn
tại bền vững của Vật chất. Bởi vì nếu Proton và Electron bằng nhau cả về
Khối lượng thì không phải là loài người đang sống trên một Trái đất ‘rất
hiền như Quả đất’ mà là đang sống trên một ‘Quả bom Phản Hạt’ vô cùng
đáng sợ: Nguy cơ xảy ra những Vụ nổ lớn cỡ Big – Bang có thể xảy ra lúc
nào đối với con người.
Vật chất và Vũ trụ vì thế cũng không thể tránh khỏi nguy cơ bị huỷ
diệt bất kỳ lúc nào.
 Những điều chốt lại
Trong sáu cặp Lượng tử nói trên thì cứ hai Lượng tử lân cận liên tiếp
nhau có thể trở thành Đối lập ‘Tuyệt đối’ lẫn nhau. Ví dụ, cặp Lượng tử
Tương tác – Năng lượng (F, E) được coi là Đối lập ‘Tuyệt đối’.
Cặp Quĩ đạo – Khối lượng (Orb, m) cũng được coi là Đối lập ‘Tuyệt
đối’ vì nếu Khối lượng tăng lên thì Không gian (Quĩ đạo) co lại...
Chú ý: Cặp Lượng tử Vân tốc – Thời gian (v, t) có vẻ như cùng Phase
nhau tức là khi Vận tốc tăng lên thì Thời gian giãn dài ra nhưng kỳ thực là
khi Thời gian giãn dài ra thì nó gây ra Hiệu ứng Co Vận tốc bởi vì Không
gian bị co lại và Thời gian giãn dài ra nên Vận tốc được xác định bởi hệ thức
tương đối dưới đây:
v = ∆s/∆t
Dễ thấy rằng vì ∆s giảm trong lúc ∆t tăng lên nên v bị suy giảm ngay.
Điều đó chứng tỏ rằng sự giãn dài của Thời gian (cũng như sự co lại của
Không gian) để chống lại sự gia tăng của Vận tốc.
Vì thế, lại có thể rút ra định luật dưới đây:
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Định luật 53: Vật chất cũng như Vũ trụ được tạo bởi sáu cặp Lượng
tử Cơ bản (theo dãy nói trên). Tương ứng hai Lượng tử bất kỳ lân cận nhau
đều có thể trở thành cặp Lượng tử Đối lập ‘Tuyệt đối’.
1.3. Sự phối hợp Hoán vị – Chuyển Phase
Như đã được trình bày ở những nội dung trên đây đã cho thấy rằng bất
kỳ một sự Hoán vị nào có thể xảy ra thì lập tức nó sẽ gây nên ‘phản ứng’
kéo theo là làm thay đổi về Phase và ngược lại bất kỳ một biến đổi nào về
Phase thì nó cũng kéo theo sự Hoán vị của Sự vật – Hiện tượng.
Từ những biến đổi có tính Vận động – Chuyển động Cơ học thuần tuý
của Sự vật – Hiện tượng đã gây nên những biến đổi sâu sắc về bản chất
(Thuộc tính) của Vật chất do Hiệu ứng Phase gây nên. Ngược lại, những
biến đổi về Thuộc tính Vật chất cũng gây nên những Vận động – Chuyển
động Cơ học cho Sự vật – Hiện tượng gây nên sự Hoán vị.
Vậy thì sự liến hợp Hoán vị - Chuyển Phase sẽ có những vai trò và
ảnh hưởng gì đối với Quá trình ‘Sáng tạo Vật chất’ của Vũ trụ cũng như đối
với cả sự tồn tại của chính Vũ trụ?
Đó chính là những Qui tắc Hoán vị - Chuyển Phase dưới đây:
• Biến đổi đơn Phase
Biến đổi đơn Phase là sự biến đổi của một Lượng A0 bất kỳ ban đầu bị
biến thiên theo qui luật của thời gian và thay đổi Phase một cách liên tục.
Một cách mô tả đơn giản nhất thông qua hàm tuần hoàn dưới đây:
x = A0.sinωt = A0.sin(2.π.f.t +ϕ)
Trong đó, A0 là Giá trị ban đầu và được gọi là Biên độ, f là Tần số lặp
lại của Quá trình Biến đổi Tuần hoàn, t là Thời gian biểu kiến và ϕ là góc
biểu kiến ban đầu.
Ngoài ra, sự biến đổi đơn Phase còn có thể xảy ra theo nhiều qui luật
phức tạp hơn.

–ϕ

• Biến đổi hai Phase
Biến đối hai Phase có những qui tắc rất phức tạp,
Y
hình
bên
mô tả đơn giản một hình thức Biến đổi hai
y
Dương
Phase Bảo toàn Ngưỡng trên và được mô tả bởi hệ
thức toán học đơn giản dưới đây:
x
X
Âm

A02 = x2 + y2
Lấy theo phép Vector thì có thể đơn giản hoá
như sau:
A0 = x + y
A0 được gọi là Ngưỡng Bảo toàn trên tức còn gọi là chặn trên của quá
trình biến đổi sao cho x và y không bao giờ vượt quá A0, không những vậy x
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và y biến đổi sao cho tổng của chúng luôn bằng A0. Vì thế, nó tạo ra Qui luật
‘Âm thịnh thì Dương suy’ hoặc ‘Dương thịnh thì Âm suy’.
Qui luật này nói lên điều gì? Nó nói lên một Định luật Phát triển dưới
Ngưỡng như dưới đây (hay còn gọi là Định luật Tới hạn):
Định luật 54: Trong cặp Thuộc tính Đối lập của một Lượng tử bất kỳ
nếu Giá trị riêng phần của mỗi Lượng tử không vượt quá một Ngưỡng xác
định thì sự hoán chuyển Giá trị giữa chúng được thực hiện sao cho Tổng Giá
trị Tuyệt đối của chúng không vượt quá Giá trị Ngưỡng của nó.
Nội dung của định luật nói trên được mô tả bởi các hệ thức dưới đây:
(U = P + N) ∧ L > 0
(P < L) ∧ (N < L)
⇒ P + N = L
Dựa vào định luật nói trên để xác định sự phát triển của bất kỳ một
Lượng tử tới hạn nào bởi vì bất kỳ một Lượng tử nào cũng đều phải đươch
tạo bởi một cặp Thuộc tính Đối lập Bất đối xứng bên trong nó (nhờ sự bất
đối xứng mà cặp Thuộc tính mới có thể tồn tại).
Do đó, sự phát triển cũng như tồn tại của Lượng tử đang xét phụ thuộc
vào quá trình Biến đổi hai Phase của cặp Thuộc tính nói trên. Tại sao gọi là
Biến đổi hai Phase? Là vì cùng lúc trong Lượng tử tồn tại đồng thời một cặp
Thuộc tính Đối lập nhau nên khi có sự biến đổi của một trong hai Thuộc tính
thì Thuộc tính kia cũng phải bị biến đổi kéo theo tạo ra hai Phase biến đổi
đồng thời sao cho Tổng Giá trị tuyệt đối của chúng vẫn luôn bảo toàn.
Chính vì thế, N được gọi là Thiếu cực MinusU và P được gọi là
OverU sao cho hệ thức nói trên được viết lại như dưới đây:
U = OverU + MinusU = L
Khi được qui đổi thành Thiếu cực MinusU thì N = MinusU chỉ có đối
lập tương đối đối với OverU nên nó không loại trừ OverU vì thế mà không
cần có khái niệm Giá trị Tuyệt đối ở đây.
Ví dụ, mặc dù Proton và Electron trái dấu về Điện tích nhưng lại
‘cùng dấu’ về Khối lượng nên có thể cộng với nhau theo hệ thức xác định
Khối lượng. Hơn nữa, như trên cũng đã chứng minh rằng thực chất mọi cặp
Thuộc tính Đối lập chỉ có tình tương đối chứ không có tính tuyệt đối nên hệ
thức nói trên càng được khẳng định.
Dựa vào định luật đó, có thể áp dụng cho những nguyên tắc rèn luyện
và học tập cũng như hoạt động: Khi con người chưa đạt được một Giới hạn
tối thiểu thì không nên đặt quá nhiều tham vọng cùng lúc, khi đó ‘lực sẽ bất
tòng tâm’ vì bị giàn trải cho nhiều mục đích khác nhau mà chỉ nên tập trung
vào một công việc hoặc một chương trình học nào đó cho đến khi nào kết
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quả của công việc này đạt tới Ngưỡng hoặc vượt được Ngưỡng của nó thì
hãy làm tiếp công việc khác.
Khi sự phấn đấu đã vượt quá Ngưỡng thì các biến đổi thông qua Hoán
vị – Chuyển Phase sẽ xảy ra như thế nào? Lúc này nó lại tuân theo một định
luật mới được gọi là Định luật Phát triển Trên Ngưỡng.
Định luật 55: Trong cặp Lượng tử Đối lập của một Lượng tử bất kỳ
nếu một Thuộc tính nào có Giá trị vượt quá Ngưỡng xác định của chúng thì
Hiệu của chúng luôn lớn hơn hoặc bằng Giá trị của Ngưỡng.
Các hệ thức dưới đây mô tả cho nội dung của định luật nói trên:
(U = OverU + MinusU) ∧ (OverU > L)
⇒ OverU – MinusU ≥ L
Chú ý: Như trên đã trình bày rằng vì OverU và MinusU chỉ đối lập
tương đối với nhau nên OverU và MinusU có cùng dấu ‘Dương’ như nhau.
Định luật nói trên khuyên chúng ta rằng nếu một khi chúng ta đã đạt
được một Giới hạn Cơ bản thì không nên dừng lại ở đó mà nên tiếp tục phấn
đấu thêm một mục đích mới vì khi đó sự Giới hạn của Năng lực của chúng
ta không bị chặn ở trên mà lại bị chặn ở dưới.
Ví dụ, khi bạn đã đạt được hiểu biết cơ bản của Toán, bạn hãy nghiên
cứu thêm về Vật lý, Hoá học hoặc Sinh học. Khi đó, nhờ kiến thức bổ trợ
của Toán, bạn sẽ có thể tiếp cận được với Vật lý hoặc Hoá học cũng như
Sinh học rất dễ dàng thuận lợi.
Đồng thời khi tiếp xúc với các lĩnh vực khác thì bạn mới nhìn thấy sự
hữu ích của Toán học đối với thực tiễn để quay trở lại nghiên cứu sâu hơn về
Toán. Không những thế, những kiến thức của các lĩnh vực khác lại hỗ trợ để
bạn tiếp thu và phát huy Khả năng – Tư duy về Toán tốt hơn.
Vì thế, Toán học và Vật lý học cũng như Hoá học hay Sinh học lúc
này sẽ trở thành chất xúc tác và động lực để bạn học tốt hơn về Toán. Ngược
lại, Toán học cũng lại trở thành đòn bẩy để bạn phát huy tốt hơn những lĩnh
vực nghiên cứu khác....
Đó chính là Qui luật Phát triển của Tự nhiên
Tuy vậy, liệu rằng sự phát triển có thể đảm bảo để cho chúng ta có thể
mở rộng một cách vô tội vạ các lĩnh vực hoạt động của chúng ta hay không?
Để trả lời câu hỏi này thì lại phải một viện dẫn đến Nguyên lý Lượng tử hoá
thì mới có thể phân tích và chứng minh được mọi vấn đề.
Đồng thời, để hiểu được vấn đề này, lại cần phải nghiên cứu tiếp các
nội dung dưới đây:
1.4. Các trạng thái tới hạn của Hoán vị – Chuyển Phase
Theo Nguyên lý Lượng tử hoá, các Lượng tử hoá có Giá trị hơn kém
nhau hai lần theo hệ thức tổng quát dưới đây:
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Qi = Q0.2i
Trong đó, i là bậc thứ tứ của Lượng tử hoá với giá trị nguyên – dương,
Q0 là Giá trị ban đầu của Lượng tử hoá có giá trị nhỏ nhất.
Với hệ thức nói trên, nó sẽ cho phép suy luận rằng trong các Giai đoạn
Phát triển Lượng tử hoá luôn tồn tại các Ngưỡng chặn trên và chặn dưới:
Trong đó, chặn trên được xác định bởi Qi + 1 và chặn dưới được xác
định bởi Qi – 1 sao cho có thể được xác định bởi các hệ thức dưới đây:
Qi – 1 ≤ Qi = OverQ + MinusQ ≤ Qi + 1
Với Qi = OverQ + MinusQ
Trong đó, OverQ và MinusQ được gọi là cặp Thuộc tính Đối lập
Tương đối của Q (tức là bất kỳ một Lượng tử nào cũng phải được tạo bởi ít
nhất một cặp Thuộc tính Đối lập Tương đối).
Vì vậy, các Thuộc tính do OverQ và MinusQ cùng dấu một cách
tuyệt đối nhưng đồng thời trái dấu một cách tương đối nên có thể được
biểu diễn tách rời bằng hai hệ thức cho từng Ngưỡng chặn như dưới đây:
• Đối với chặn dưới
OverQ – MinusQ ≥ Qi – 1
• Đối với chặn trên
OverQ + MinusQ ≤ Qi + 1
Điều này hoàn toàn có thể được khẳng định là đúng đắn bởi các hệ
thức đương lượng của Lượng tử hoá như dưới đây:
OverQ = Q0 + L
MinusQ = Q0 – L
Trong đó, L ≤ ½Q0
⇒ OverQ + MinusQ ≤ 2Q0
OverQ – MinusQ ≥ ½Q0
Trên cơ sở đó, có thể rút ra các định luật mới dưới đây:
Định luật 56: Nếu một trong hai Giá trị của cặp Thuộc tính Đối lập
‘Tuyệt đối’ của Lượng tử bất kỳ vượt quá Ngưỡng chặn Lượng tử hoá bất kỳ
thì Ngưỡng chặn Lượng tử hoá sẽ trở thành chặn dưới của cặp Thuộc tính
Đối lập ‘Tuyệt đối’.
Tức là, nội dung của định luật nói trên được xác định bởi các hệ thức
dưới đây:
OverQ > Q0 ⇒ OverQ – MinusQ ≥ Q0
Với nội dung của định luật này, mỗi một khi Thái cực của Lượng tử
vượt quá Ngưỡng thì hiệu giữa Thái cực và Thiếu cực luôn lớn hơn hoặc
bằng Ngưỡng nói trên và Ngưỡng sẽ trở thành chặn dưới của Lượng tử: Thái
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cực và Thiếu cực sẽ phát triển thúc đẩy nhau sao cho hiệu của chúng không
bao giờ giảm xuống dưới Giá trị Ngưỡng chặn dưới.
Nếu phối hợp cả hai Ngưỡng chặn trên và chặn dưới thì sẽ rút ra nội
dung của định luật tổng quát dưới đây:
Định luật 57: Mỗi giai đoạn phát triển của Lượng tử Qi bất kỳ luôn
được xác định bởi quá trình Hoán vị – Chuyển Phase lẫn nhau giữa cặp
Thuộc tính Đối lập ‘Tuyệt đối’ của nó sao cho Hiệu của chúng luôn lớn hơn
Lượng tử Qi – 1 trước nó và Tổng của chúng bé hơn Lượng tử Qi + 1 sau nó.
Nội dung của định luật này đã được mô tả bởi hệ thức tổng quát nói
trên và được nhắc lại như dưới đây:
Qi – 1 ≤ Qi = OverQ ± MinusQ ≤ Qi + 1
Với Qi = OverQ + MinusQ
Các Ngưỡng chặn trên và chặn dưới của Lượng tử Qi được gọi là các
Điểm Tới Hạn của Lượng tử Qi trong suốt quá trình biến đổi – phát triển của
Qi thông qua quá trình thăng giáng do sự Hoán vị – Chuyển Phase lẫn nhau
giữa hai Thuộc tính Đối lập ‘Tuyệt đối’ của Qi.
Vì thế, Quá trình Hoán vị – Chuyển Phase giữa hai Thuộc tính Đối lập
của Qi có thể xảy ra một cách tuần hoàn
Q
và có thể được mô tả bởi hình minh hoạ
T
Q3
bên đây.
Q2
Điều đó có nghĩa là Quá trình
Thăng giáng – Biến đổi – Tuần hoàn
Q1
của Qi thông qua sự Hoán vị – Chuyển
Phase của cặp Thuộc tính Đối lập của
t
nó luôn được xác định bởi Ngưỡng chặn
trên và chặn dưới để có thể tạo ra một hàm biến đổi tuần hoàn và có tính liên
tục. Nếu quá trình biến đổi có tính đơn điệu thì nó là một hàm có tính Sin
hoá một cách đều đặn và trở thành Biến đổi Đơn Phase của Lượng tử Qi
(được tạo bởi cặp Thuộc tính đang xét). Ngược lại, nếu biến đổi phức tạp (đa
biến) thì nó sẽ trở thành một hàm rất phức tạp sẽ được xác định bởi cặp
Nguyên lý Gián đoạn – Liên tục ngay dưới đây.
2. Cặp Nguyên lý Gián đoạn – Liên tục
Như trên vừa trình bày, Quá trình Biến đổi – Phát triển của một
Lượng tử bất kỳ qua các Giai đoạn Lượng tử hoá được xác định bởi các
Ngưỡng chặn dưới và chặn trên tương ứng sao cho nếu xác định trên toàn
dải (Chuỗi) Lượng tử Vô hạn thì chúng hợp thành Quá trình Phát triển Liên
tục nhưng để xác định qua từng Giai đoạn Lượng tử hoá (giữa hai Gia đoạn
Lượng tử hoá liên tục và lân cận nhau) thì đó là những trạng thái gián đoạn.
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2.1. Nguyên lý Gián đoạn
Quá trình Phát triển của Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội phải
thông qua các Giai đoạn Tích luỹ Lượng tử nhờ vào các gia đoạn Vân động
và Biến đổi của các cặp Thuộc tính Đối lập có thể có trong mỗi Lượng tử
cấu tạo nên Vũ trụ hay Tự nhiên cũng như Xã hội nói chung.
Vì thế, giáp giữa các Điểm Tới Hạn thì Phase được tạo bởi sự hợp
thành của tổ hợp các Thuộc tính Đối lập trong quá trình biến đổi của chúng
luôn bị xác định một cách gián đoạn vì nó thể được cộng hoặc trừ...
• Các Chu kỳ Lượng tử
o Các khoảng xác định Chu kỳ Lượng tử
Đồ thị dưới đây mô tả cho thấy các gián đoạn được thực hiện bởi các
Phase biến đổi giữa các cặp Thuộc tính Đối lập của một Quá trình Phát triển
Lượng tử. Các hệ thức toán học để
Q
chứng minh và xác định những Trạng
T
Q3
thái Tới hạn giữa các Giai đoạn Lượng
Q2
tử hoá sẽ được trình bày trong Đại số
Phân cực Đệ qui – Quyển 2.
Q1
Trong nội dung này chỉ giải thích
Q1/2
sơ bộ về sự gián đoạn giữa hai Giai
đoạn Lượng tử hoá (hay còn gọi là giữa
Q1/4
các Chu kỳ Lượng tử) cho thấy rằng
t
Giai đoạn đầu tiên được xác định trong
khoảng từ Q1/4 cho đến Q1 và Giai đoạn kế tiếp theo được xác định trong
khoảng từ Q1 đến Q3.
Giai đoạn tiếp tục lại được bắt đầu từ Q3 đến Q5...
Như vậy, các điểm Gián đoạn là Q1/4 và Q1 tương ứng là các Điểm
Tới Hạn của Chu kỳ Lượng tử có Giá trị Trung bình là Q1/2.
Tương tự, các điểm Q1 và Q3 lần lượt là các Điểm Tới Hạn (trên và
dưới) của Chu kỳ Lượng tử có Giá trị Trung bình tương ứng là Q2.
Tiếp đó, các điểm Q3 và Q5 sẽ là các Điểm Tới Hạn của Chu kỳ
Lượng tử Trung bình là Q4.
o Sự xen kẽ – so le của các Chu kỳ Lượng tử
Vậy thì có thể tồn tại các Chu kỳ Lượng tử Trung bình lần lượt là Q1,
Q3, Q5... tức là xen lẫn giữa các Chu kỳ nói trên hay không?
Theo hệ thức tổng quát của Lượng tử hoá nói trên, nó đã nói rõ điều
này: Mỗi Chu kỳ Lượng tử có giá trị Trung bình Qi sẽ luôn được xác định
bởi các Điểm Tới Hạn tương ứng là Qi – 1 và Qi + 1. Mô tả trên đây chỉ có tính
minh hoạ đơn giản để vấn đề khỏi trở nên rắm rối phức tạp lên thôi.
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Cũng theo sự minh hoạ nói trên cho thấy rằng nếu Giá trị Trung bình
của Lượng tử càng nhỏ thì Chu kỳ Lượng tử càng nhỏ nhưng Tần suất của
chúng càng lớn (tức là Vận tốc Hoán vị – Chuyển Phase càng nhanh). Điều
này cũng sẽ được chứng minh bởi Đại số Phân cực Đệ qui – Quyển 2.
• Hiệu ứng Giao thoa
o Phổ Giao thoa
Do có sự xen kẽ nhau giữa các Chu kỳ Lượng tử nhận Điểm Tới Hạn
của Chu kỳ khác làm Giá trị Trung bình như vừa đề cập trên đây nên chúng
có thể có nguy cơ gây nên sự giao thoa giữa chúng để tạo ra các Chu kỳ
Thống nhất bởi một số Chu kỳ lân cận liên tiếp nhau. Thông thường, các
Chu kỳ Hợp nhất (Thống nhất) này thường được xác định trong từng khoảng
hẹp được gọi là Phổ Giao thoa chứ không trải đều theo mọi Chu kỳ Lượng
tử có thể có: Tạo ra sự Gián đoạn về Giá trị giữa các Chu kỳ Lượng tử trong
Chuỗi Lượng tử Phát triển Vô hạn.
o Sự vuông góc giữa các Chu kỳ lân cận
Ví dụ bên đây minh hoạ rõ hơn về ý tưởng
Chu kỳ Q1
này: Sau này, Đại số Phân cực Đệ qui – Quyển 2 sẽ
chứng minh rằng khi Chu kỳ thay đổi thì Phase của
Chu kỳ Q2
các quá trình Vận động – Biến đổi cũng sẽ tương ứng
lệch nhau 900 tức là các Chu kỳ Lân cận nhau luôn
vuông Phase với nhau.
Ví dụ, Chu kỳ Q1 vuông góc với Chu kỳ Q2 sao cho các Chuyển động
do Q1 tạo ra sẽ vuông góc với các Chuyển động do Q2 tạo ra.
Tuy vậy, sự vuông Phase (lệch Phase theo góc vuông) rất khó tồn tại
trong các Hệ Lượng tử (xem tiếp các nội dung được trình bày dưới đây) mà
thường chỉ được phép với các góc lệch khác 900.
Những phân tích và trình bày trên đây càng giúp cho sự khẳng định ở
cuối Mục 1.1 trên đây rằng Vật chất là một Tập hợp các Dao động Sóng với
vô số các Chu kỳ khác nhau trên cơ sở các Chu kỳ này được chọn lọc và bị
loại trừ do Nguyên lý Giao thoa và Tập hợp.
Điều này cũng sẽ càng được khẳng định hơn nữa ở Mục 1 – Phần 8
của Quyển 2 rằng Lượng tử được tạo bởi các Dao động Sóng tương ứng và
Vật chất lại được tạo bởi các Tập hợp Lượng tử nên Vật chất là Tập hợp
các Dao động Sóng với các Chu kỳ có tính chọn lọc! Vì vậy, Dao động
Sóng là nguồn gốc tạo ra Vật chất và Vũ trụ nói chung. Trên cơ sở đó, các
Nguyên lý liên quan đến Lượng tử luôn tuân thủ các Nguyên lý Sóng.
o Sự lệch góc giữa các Lượng tử
Các Thiên thể cũng như các Hạt bất kỳ (các Lượng tử bất kỳ) luôn
được thực hiện đồng thời bởi rất nhiều chuyển động khác nhau do các Chu
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Tục Thái cực

Các lớp Quĩ đạo

kỳ Lượng tử lân cận nhau tạo ra và gây nên các chuyển động theo đường
xoắn đinh ốc (vì thế Vật lý Hiện đại
mới xác định được các Spin do các
Quĩ đạo các
chuyển động quay xoắn của các
Thiên thể
lớn
Lượng tử tạo ra)...
Quĩ
đạo
Tức là mỗi Chu kỳ Lượng tử
Quĩ đạo Lý
thực của
Trái đất
tưởng Trái đất
sẽ gây nên một chuyển động với
Trái đất
Cao độ
Vận tốc cũng như Chu kỳ và
một
α
Nam
Bán kính của Quĩ đạo con tương
ứng, với hai Chu kỳ Lượng tử lân
Cực Bắc
Quĩ đạo của
đuôi Mặt trời
cận thì sự chuyển động của chúng
Pháp tuyến
luôn được tạo ra vuông góc với
Góc nghiêng giữa các Thiên thể (Lượng tử) được
nhau tạo ra sự chuyển động Quay –
xác định bởi sự giao thoa giữa các Chu kỳ Lượng
tử do chính các Thiên thể (Lượng tử) gây nên. Sự
Xoắn vừa ‘Tịnh tiến’ vừa quay...
Lệch Phase này không chỉ gây ra góc nghiêng
Thế nhưng, trên thực tế,
giữa các Thiên thể mà còn gây ra sự lệch Phase
không phải bất kỳ hai Chu kỳ
theo Không gian giữa các lớp Quĩ đạo
Lượng tử lân cận đều có thể vuông
Phase với nhau là vì sự giao thoa giữa các Chu kỳ Lượng tử lân cận đã làm
cho sự lệch Phase giữa chúng bị giảm đi (góc lệch Phase giữa các Chu kỳ
Lượng tử lân cận nhau bị giảm rất nhiều so với sự xác định bằng Lý thuyết
Phase thuân tuý nếu không phối hợp chặt chẽ với các Nguyên lý Giao thoa).
Hình trên đây mô tả ‘toàn cảnh’ của sự Lệch
Phase sinh ra góc nghiêng giữa các Lượng tử (Thiên
thể) và sự Lệch Phase sinh ra sự khác nhau về Không
gian giữa các lớp Quĩ đạo Lượng tử: Các Chu kỳ
Lượng tử khác nhau sẽ được xác định bởi một Quĩ
đạo Lượng tử tương ứng không chỉ khác về Bán kính
Quĩ đạo mà còn nhau cả về cao độ của Không gian
Sự Lệch Phase Không
tức là khác nhau về Phase Không gian. Hình bên đây
gian giữa các lớp Quĩ
mô tả rút gọn sự khác nhau về Phase Không gian giữa
đạo được tạo bởi các
các lớp Quĩ đạo Lượng tử.
Chu kỳ Lượng tử lân cận
o Giãn cách Chu kỳ
Đặc biệt, sự giao thoa giữa các Chu kỳ Lượng tự lân cận còn tạo ra
các gián đoạn về Giá trị giữa chúng như được mô tả bởi hình dưới đây:
Nếu các Chu kỳ được tạo bởi các lớp Quĩ đạo Điện tử của các Nguyên
tố Hoá học có thể tuân thủ theo đúng hệ thức tổng quát của Lượng tử hoá là
Qi = Q0.2i. Trong đó, i tương ứng là thứ tự của lớp Quĩ đạo Điện tử, Q0 là số
Điện tử của lớp Điện tử đầu tiên (i = 1) thì các lớp Điện tử của Nguyên tử
phải có số Điện tử tương ứng là 2, 4, 8, 16, 32...
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Thế nhưng, do sự giao
thoa mà số Điện tử tối đa có
32 Electron
32 Electron
Max
Max
18 Electron
thể có trong các lớp Quĩ đạo
Neg
Pos
Bï 2
14 Electron
Điện tử gần như bị cách
8 Electron
quãng. Ví dụ, Chu kỳ 1 lên
2 Electron
2 Electron
Chu kỳ 2 cách nhau 4 lần.
Positive
Chu kỳ 3 không tuân
Neg
Time
++
------ + +
thức Lượng tử hoá.
theo
hệ
H¹t nh©n Líp 1
Líp 2
Líp 3
Líp 4
Líp 5
Líp 6
Líp 7 Chu kỳ
Các Chu kỳ Lượng tử được tạo bởi các lớp Quĩ đạo Điện tử (ví dụ có tính minh
Chu kỳ 4 cách Chu kỳ 2 cũng
hoạ) cho thấy rằng các Chu kỳ Lượng tử Cơ bản bị gian đoạn, không liên tục
đúng 4 lần.
theo Nguyên lý Lượng tử hoá do bị Giao thoa và tạo ra Phổ Giao thoa Gián đoạn
Điều này chứng tỏ rằng
sự giao thoa giữa các Chu kỳ lân cận đã làm triệt tiêu khả năng tồn tại của
hai Chu kỳ Lượng tử hoá liên tiếp mà thay vào đó chúng phải giãn cách
thành các Chu kỳ rời rạc.
Trường
Tương tác
Hạt Nhân

Phase Dương - Trong
60 Lượng tử

Phase Âm – Ngoài
48 Lượng tử

Vì thế, nếu các Chu kỳ Lượng tử hoá được sắp xếp lân cận nhau theo
đúng hệ thức Lượng tử hoá thì Chu kỳ 1 vuông góc với Chu kỳ 2, Chu kỳ 2
vuông góc với Chu kỳ 3... nên suy ra Chu kỳ 3 và Chu 1 có cùng Phase hoặc
ngược Phase nhau: Nếu cùng Phase hoặc ngược Phase nhau thì các Chu kỳ 1
và 3 dễ dàng hợp nhất với nhau thành một Hệ Quĩ đạo Lượng tử.
Nhưng nếu vuông góc với nhau thì Quĩ đạo của chúng rất khó hợp
nhất. Đây chính là lý do tại sao không thể tồn tại Quĩ đạo có 4 Điện tử giữa
hai lớp Quĩ đạo có 2 Điện tử (Chu kỳ 1) và có 8 Điện tử (Chu kỳ 2 của
Nguyên tử) trong các lớp Quĩ đạo Điện tử của các Nguyên tử.
Cũng như, không có lớp Quĩ đạo chứa 16 Điện tử giữa các lớp có 8
Điện tử và 32 Điện tử là vì nếu có đúng 4 hoặc 16 Điện tử thì Quĩ đạo của
chúng phải vuông góc với các Quĩ đạo kia của Nguyên tử khiến cho các lớp
Quĩ đạo khó có thể thống nhất qui luật chuyển động giữa chúng.
Khi đó, bắt buộc lớp Quĩ đạo lẽ ra được xác định bởi 16 Điện tử phải
được di dịch một Giá trị Lượng tử xác định để Phase của nó có thể không trở
thành vuông góc với các Phase của các lớp Quĩ đạo khác thì mới có thể tồn
tại được. Do đó, chỉ có các Giá trị lân cận của 16 như 18 (Chu kỳ 3 của
Nguyên tử) và 14 (Chu kỳ 6 của Nguyên tử) chứ không thể tồn tại được các
Chu kỳ có đúng 16 Điện tử trong các lớp Quĩ đạo Điện tử của Nguyên tử...
Như vậy, sự giãn cách giữa các lớp (Chu kỳ) Lượng tử là nhằm để
tránh sự vuông Phase giữa hai Chu kỳ Lượng tử hoá liên tiếp nhau giúp các
Chu kỳ Lượng tử thực (được tạo bởi sự giãn cách do giao thoa) có thể tồn tại
bền vững trong thực tế:
Sự giãn cách giữa các Chu kỳ Lượng tử nhằm tạo ra sự đồng Phase
hoặc ngược Phase để có thể giúp các Chu kỳ Lượng tử hoặc có xu hướng
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Vận động – Chuyển động – Biến đổi – Phát triển cùng Phase hoặc ngược
Phase để tạo được sự thống nhất – ổn định dễ hơn là vuông Phase... Đó
chính là sự gián đoạn giữa các Chu kỳ Lượng tử.
Áp dụng với nguyên tắc so le – xen kẽ của các Chu kỳ Lượng tử vừa
được trình bày trên đây cho thấy rằng một Chu kỳ Lượng tử bất kỳ luôn tạo
ra khoảng ‘quét’ của Phổ Lượng tử do nó tạo ra trong khoảng từ Qi –1 cho
đến Qi + 1 tức là một Lượng tử bất kỳ có thể thay thế vai trò cho đồng thời cả
ba Chu kỳ Lượng tử lân cận liên tiếp nhau từ Qi – 1 cho đến Qi + 1 nên Chu kỳ
Qi tạo ra sự giãn cách của các Chu kỳ lân cận nó (triệtk tiêu) các Chu kỳ
trước nó và sau nó.
Hệ Thiên thể

• Hiệu ứng Nhóm Lượng tử (Tập hợp Lượng tử)
Theo trên, các Tập hợp Lượng tử
không thuần tuý được tạo bởi các một Chuỗi
Hố đen
gồm các Lượng tử lân cận và liên tục nhau
Thái
Thiếu
mà phải được tạo bởi một số các Lượng tử
cực
cực
Nhóm Lượng tử được tạo bởi sự có cùng Phase hoặc ngược Phase của các
đồng Phase – ngược Phase giữa Quá trình Vận động – Chuyển động – Biến
các Chu kỳ Lượng tử giãn cách
đổi – Phát triển... giữa chúng.
Đó chính là một cách rất khôn ngoan
của Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội nói chung: Nhờ sự đồng Phase và
ngược Phase giữa các Lượng tử được hợp thành Nhóm (Tập hợp) mà chúng
có thể triệt tiêu được những sự đối lập giữa các Quá trình Biến đổi – Vận
động – Chuyển động – Phát triển giữa các Lượng tử.
Ví dụ, hai Điện tử trong cũng một lớp Quĩ đạo luôn có xu hướng
chuyển động ngược chiều nhau để làm triệt tiêu Năng lượng Điện – Từ do
sự chuyển động giữa chúng gây ra. Nhờ đó chúng có thể cân bằng được
Năng lượng (không gây bức xạ Năng lượng Điện – Từ).
Tương tự, giữa hai lớp Quĩ đạo Điện tử lân cận cũng có thể chuyển
động ngược chiều nhau để triệt tiêu Năng lượng Điện – Từ giữa chúng giúp
cho Năng lượng của Nguyên tử luôn được cân bằng...
Ngược lại, nếu được tạo bởi các lớp Quĩ đạo vuông góc với nhau, dễ
chừng giữa chúng sẽ gây nên những va chạm mềm do sự giao nhau giữa các
lớp Quĩ đạo vuông góc với nhau đồng thời chúng không thể dễ dàng triệt
tiêu Năng lượng Điện – Từ do các hạt mang điện tạo ra dẫn đến Nguyên tử
có nguy cơ bức xạ Năng lượng Điện – Từ liên tục.
Khi đó, để Nguyên tử có thể tồn tại bền vững, có lẽ Vũ trụ phải liên
tục cung cấp bổ sung Năng lượng cho nó!!!
Như vậy, Hiệu ứng Nhóm Lượng tử là nguyên tắc tạo ra các Tập hợp
Lượng tử do sự giãn cách giữa các Chu kỳ Lượng tử lân cận tránh được sự
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vuông Phase của Quá trình Vận động – Chuyển động – Biến đổi giữa
chúng... và tạo ra lệch Phase góc hẹp giữa các Lượng tử như dưới đây.

Trôc Th¸i Cùc

Hiệu ứng Coriolite

C¸c QuÜ ®¹o nghiªng

• Hiệu ứng Lệch Phase góc hẹp
Đây cũng là một hiện tượng rất phổ biến xảy ra trong Vũ trụ, Tự nhiên
cũng như Xã hội do sự vuông Phase giữa các Lượng tử đã bị loại trừ. Chỉ
còn tồn tại các Lượng tử Đồng Phase hoặc Ngược Phase.
Tuy vậy, theo Nguyên lý Tương tác Chọn lọc và Tương tác Phổ biến
(xem Mục 2.1 và Mục 2.2 – Phần 7 – Quyển 2)
thì các Lượng tử phải luôn hướng các Thái cực
vào nhau nên giữa các Lượng tử phải vuông
góc với nhau: Sự vuông góc giữa các Trục Thái
cực của các Lượng tử sẽ kéo theo sự nghiêng
góc của các Mặt phẳng được tạo bởi các Quĩ
đạo Lượng tử dẫn đến Hiệu ứng Lệch Phase
Các lớp Quĩ đạo bị nghiêng đi góc hẹp theo Không gian.
một góc do Hiệu ứng Lệch
Điều này khiến cho không chỉ các Lượng
Phase góc hẹp theo Không gian
tử tương tác lên nhau theo những góc lệch, ví
dụ, Trái đất nghiêng 2305 so với Mặt phẳng
được tạo bởi Quĩ đạo của Trái đất nhưng đồng thời Mặt phẳng được tạo bởi
Quĩ đạo cũng sẽ bị lệch một góc xác định.
Mục 2.2 – Phần 4 – Quyển 2 cũng đã
trình bày về Nguyên lý Trượt – Hiệu ứng Trôi
Bắc cực
Rotating ω
và hình bên mô tả sự nghiêng đi của các Mặt
phẳng Quĩ đạo do Hiệu ứng Trôi đồng thời
Xích đạo
Hiệu ứng Lệch Phase góc hẹp tạo ra.
Sự lệch góc giữa các Quĩ đạo không phải
Nam Cực
được giữ cố định (góc nghiêng của các Quĩ đạo
so với Trục Thái cực của Hệ Lượng tử không
Góc lắc
được giữ ổn định) mà luôn bị thay đổi liên tục
Sự quay – lắc sinh ra do tương tác
phổ biến giữa các Lượng tử tạo ra các
tạo nên sự tròng trành trong suốt quá trình
Quĩ đạo con trên cùng một Lượng tử
Lượng tử quay trên Quĩ đạo của nó: Sự tròng
trành của Quĩ đạo sẽ lại gây ra Hiệu ứng Coriolite như đã được trình bày ở
các nội dung trước và được mô tả bởi hình bên đây.
Nói tóm lại, Hiệu ứng Lệch Phase góc hẹp là nguyên nhân dẫn đến rất
nhiều Hiệu ứng Vật lý quan trọng khác cũng như là một nội dung nghiên
cứu rất quan trọng cần được quan tâm một cách đặc biệt (xem Đại số Phân
cực Đệ qui – Quyển 3).
Một lần nữa, sự Lệch Phase góc hẹp gây nên sự nghiêng Trục của
các Thiên thể (Lượng tử) là một áp dụng đúng của các Nguyên lý Sóng.
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• Hiệu ứng Không gian
Hệ Thiên thể

Như trên cũng vừa trình bày, sự giãn
cách giữa các Chu kỳ Lượng tử không chỉ
Hố đen
thuần tuý gây nên sự gián đoạn về mặt Giá trị
Vật lý thuần tuý giữa chúng mà còn gây ra sự
Thái
Thiếu
giãn cách Không gian – Thời gian giữa các
cực
cực
Sự giãn cách Không gian – Thời Chu kỳ Lượng tử.
gian giữa các Chu kỳ Lượng tử do
Các Hệ Lượng tử được tạo bởi các Chu
các Tập hợp Chu kỳ Lượng tử
kỳ Lượng tử giãn cách (như đã được trình bày
đồng Phase – ngược Phase tạo ra
trên đây) không chỉ lệch nhau về cao độ
(Phase Không gian) mà còn khác nhau về Bán kính Phổ Lượng tử (xem
thêm Phần 7 – Quyển 2) do Tương tác Lượng tử giữa các Chu kỳ Lượng tử
gây ra.
Hình trên mô tả cho thấy rằng một Hệ Lượng tử (Hệ Thiên thể) bất kỳ
được tạo bởi 7 – 8 lớp Quĩ đạo Lượng tử có tính đồng Phase (cùng Phase
hoặc ngược Phase) với nhau. Đồng thời, chính Hệ Lượng tử này lại tạo ra
các Chu kỳ Lượng tử khác lớn hơn vuông góc với các Chu kỳ hiện tại.

Không chạm
vào nhau

Chú ý: Các Chu kỳ hiện tại được tạo bởi các lớp Quĩ đạo của các
Thiên thể hoặc của các Lượng tử đang xét.
Các Chu kỳ Lượng tử lớn được tạo bởi
y
(y, z)
Trục Thái cực của Hệ Lượng tử được tạo bởi
(y, x)
các Chu kỳ nói trên
Q1
Hai hệ Chu kỳ này lập thành một Hệ
Không gian – Thời gian vuông góc với nhau
như hình trên đã mô tả.
0
x
Ngoài ra, Hiệu ứng Không gian còn
(x, z)
gây nên sự xoắn tréo Quĩ đạo của các Lượng
tử theo Nguyên lý Quả tạ đôi như Mục 5.2
(Q1, Q2)
Q2
z
Nguyên lý Đối ngẫu ở Phần 7 – Quyển 2.
Quĩ đạo kép được tạo bởi cặp
Lượng tử Q1 và Q2 là một Hệ
Quĩ đạo Xoắn theo Không gian

Sự việc không chỉ dừng lại đó mà từ
những quá trình giãn cách Không gian – Thời
gian liên tục, nó cho phép rút ra một kết luận
rất bất ngờ rằng Vật chất cũng như Vũ trụ nói
chung được tạo bởi một Tập hợp Sóng (Sóng Lượng tử) như dưới đây.
• Tập hợp Sóng
Theo sự mô tả ở hình trên cho thấy rằng, Không gian – Thời gian của
Vật chất cũng như Vũ trụ luôn được nở rộng dần nhờ các Chu kỳ Lượng tử
(Dao động Tuần hoàn) lớn hơn nhưng bản thân trong các Chu kỳ không bao
giờ được lấp đầy bởi các Lượng tử có thể có Vật chất và Vũ trụ nói chung.
Founded by Dr Tran Phuc Anh
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Điều này dẫn đến một sự khẳng định rằng Vật chất cũng như Vũ trụ
vốn có bản chất Trống – Rỗng như ‘Nguyên thể Vật chất’ ban đầu đã tạo ra
nó. Tức là Vũ trụ là một Tập hợp Rỗng ngay cả hiện tại Vũ trụ đang hiện
hữu bởi vô vàn những Thiên thể – Hệ Thiên thể lẫn những Cấu trúc Vật chất
có thể có...
Vậy thì cái gì đã làm cho Vũ trụ – Vật chất trở nên đậm đặc?
Đó chính là do những Tập hợp Vận động – Chuyển động có tính tuần
hoàn lặp lại một cách liên tục theo các Hệ ‘Dao động’ có bậc khác nhau. Ví
dụ, Hệ Dao động được tạo bởi các lớp Quĩ đạo Thiên thể như hình mô tả nói
trên được gọi là các Bậc n. Và Hệ này lại tạo ra những Chu kỳ Dao động có
bậc lớn hơn (Chu kỳ dài hơn) theo Trục Thái cực là m. Hệ được tạo bởi Tập
hợp các Chu kỳ m vuông Phase với Hệ được tạo bởi các Chu kỳ n.
Tương tự, Hệ nói trên lại được tạo bởi các Chu kỳ Dao động có Bậc
nhỏ hơn là p... và Hệ này cũng vuông Phase với Hệ được tạo bởi các Chu kỳ
n và cùng Phase hoặc ngược Phase với Hệ được tạo bởi các Chu kỳ m.
Trên cơ sở đó, có thể khẳng định rằng Vật chất và Vũ trụ nói chung là
một Hệ được tạo bởi Tập hợp Sóng như định luật dưới đây:.
Định luật 58: Vũ trụ được tạo bởi một Hệ Tập hợp Sóng của các
Chu kỳ Lượng tử (giãn cách) tạo ra các Bậc Lượng tử vuông Phase nhau.
Định luật nói trên khẳng định Vật chất và Vũ trụ nói chung đều được
tạo bởi các dạng Tổ hợp Sóng vì có sự giãn cách giữa các Chu kỳ lân cận
(gián đoạn) mà tạo ra tính Lượng tử hoá – Lượng tử cho các Cấu trúc cũng
như các Thuộc tính của Vật chất và Vũ trụ nói chung.
Cũng có nghĩa rằng, khái niệm Lượng tử như trong Vật lý Lượng tử
và Vật lý Lý thuyết nói chung đã từng ‘định nghĩa’ một cách mơ hồ thì nay
được định nghĩa một cách rất cụ thể và rõ ràng là do sự giãn cách – gián
đoạn giữa các Chu kỳ Vận động – Chuyển động – Biến đổi – Phát triển lân
cận nhau.
Các Chu kỳ ‘lân cận’ (đã bị giãn cách) nói trên chính là những Chu kỳ
Dao động riêng có tính tuần hoàn liên tục: Nếu nói đến Dao động thì phải
nói đến các ‘Phần tử mang Năng lượng của Dao động’. Vậy thì Vật mang
Năng lượng của Dao động chính là cái gì?
Vật mang Năng lượng Dao động cũng chính là một Dao động khác có
Chu kỳ ngắn hơn (Tần suất cao hơn) và Chu kỳ ngắn hơn này lại được tạo
bởi Chu kỳ ngắn hơn nữa mà bản thân các Chu kỳ lớn nhận các Chu kỳ con
(ngắn hơn) làm Vật mang Năng lượng Dao động của chúng.
Cho đến tận cùng, Vật mang Năng lượng Duy nhất được gọi là Lượng
tử cũng chỉ là một Phần tử Dao động duy nhất (được gọi là Lượng tử Vật
chất Nguyên tố) với Tần suất cực lớn.
Founded by Dr Tran Phuc Anh
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Cái mà được gọi là Lượng tử Vật chất Nguyên tố ở đây (xem Nguyên
lý Lượng tử ở Mục 1 – Phần 8 – Quyển 2) cũng chỉ là một Dao động Tuần
hoàn có Tần suất cực lớn mà thôi. Bản thân nó không thể tồn tại nếu không
thực hiện được dao động.
Khi được dao động với Tần suất cực lớn thì nó có thể tạo ra hình hài
(có thể nhìn thấy) cũng như có thể tạo ra độ cứng (có thể ‘sờ’ được) cũng
như có thể đo đạc được (có Khối lượng, có các Tương tác Vật lý) nhưng
thực ra như đã đề cập trên đây thì tất cả những gì được gọi là Vật chất cũng
như Vũ trụ đều chỉ là những thứ... rỗng tuyếch, không có thực...!!!
2.2. Nguyên lý Liên tục
Nhờ có đặc tính liên tục mà từ một Hệ được tạo bởi các Chu kỳ Giãn
cách (Hệ Rỗng – Tập hợp Rỗng) nói trên có thể trở thành Hệ Vật chất – Vũ
trụ có tính đậm đặc...: Bằng những phép chiếu hình học rất giản đơn để có
thể thấy được hiệu lực tuyệt vời của Phép Liên tục hoá có thể biến đổi các
Hệ có tính chất rời rạc khó thể ‘cảm nhận’ được thành Hệ có tính liên tục có
thể ‘cảm nhận’ theo mọi phương diện cả bằng trực quan – cảm giác của con
người cũng như bằng cả các phương tiện – thiết bị Vật lý nói chung.
Hay nói đúng hơn là nhờ vào Phép Liện tục hoá mà nó đã biến được
tất cả các Hệ không có tính đại lượng (không thể xác định được – không đo
đạc được) thành những Hệ có tính đại lượng (có thể xác định được – có thể
đo đạc)... dựa vào những tính chất Vật lý cơ bản dưới đây.
• Hiệu ứng Chồng chập
Hình bên đây minh hoạ
một cách cụ thể và rõ ràng cho sự
32 Electron32 Electron
Max
Max
18 Electron
Chồng chập giữa các Chu kỳ
Neg
Pos
Bï 2
14 Electron
Lượng tử của các Nguyên tố Hoá
8 Electron
học: Chu kỳ 1 được tạo bởi 2
2 Electron
2 Electron
Điện tử sẽ ‘quét kín’ trong
Positive
khoảng từ 1 đến 4 (tương ứng
Neg
Time
++
------ + +
với chu kỳ ‘0’ và Chu kỳ 2 của
H¹t nh©n Líp 1
Líp 2
Líp 3
Líp 4
Líp 5
Líp 6
Líp 7 Chu kỳ
Các Chu kỳ Lượng tử được tạo ra theo Nguyên lý Chông chập Lượng tử bởi
Lượng tử hoá.
các Chu kỳ lân cận nhau tạo nên sự tập trung cục bộ của các Nhóm Lượng tử và
Tương tự, Chu kỳ 2 của
hình thành nên các Phổ Lượng tử (Phổ Giao thoa – Phổ Tương tác Lượng tử…)
Nguyên tử có 8 Điện tử sẽ quét
từ Chu kỳ 2 Lượng tử hoá (có 4 Điện tử) đến Chu kỳ 4 Lượng tử hoá (có 16)
Lượng tử:
Như vậy, Chu kỳ 1 của Nguyên tử có 2 Lượng tử là được tạo bởi sự
chồng chập của 3 Chu kỳ Lượng tử hoá liên tiếp nhau gồm 1, 2 và 4 Lượng
tử (tương ứng với các Chu kỳ Lượng tử hoá có thứ tự lần lượt là 0, 1 và 2).
Cũng như, Chu kỳ 2 của Nguyên tử được tạo bởi sự chồng chập của 3 Chu
Các Phase
của Hạt
nhân

Các Phổ Phase Dương

60 Lượng tử
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kỳ Lượng tử hoá liên tiếp gồm 4, 8 và 16 Lượng tử (tương ứng với các Chu
kỳ 2, 3 và 4 của Lượng tử hoá).

Trôc Th¸i Cùc

C¸c QuÜ ®¹o nghiªng

Sự chồng chập này tạo ra khả năng thay thế một cách đồng thời của
một Chu kỳ Lượng tử thực của Nguyên tố cho cả ba Chu kỳ Lượng tử hoá
lân cận nhau.
Vì thế, tuy rằng nó chỉ là một Chu kỳ Lượng tử thực nhưng nó phải
đảm bảo được vai trò cho cả ba Chu kỳ Lượng tử hoá liên tiếp lân cận nhau.
Tức là Chu kỳ 1 của Nguyên tử có 2 Điện tử phải đồng thời thay thế được
vai trò cho cả ba Chu kỳ Lượng tử hoá liên tiếp lân cận nhau là Chu kỳ 0 (có
1 Lượng tử), Chu kỳ 1 (có 2 Lượng tử, ứng với
Chu kỳ 1 – Chu kỳ thực của Nguyên tử) và
Chu kỳ 3 (có 4 Lượng tử của Lượng tử hoá)...
Cũng chính vì thế, tuy rằng, các lớp Quĩ
đạo Điện tử của Nguyên tử cũng như các lớp
Quĩ đạo Lượng tử của các Hệ Thiên thể nói
chung đều là các lớp rời rạc nhưng vì chúng
thay thế đồng thời cho các Chu kỳ lân cận nên
Các lớp Quĩ đạo được tồn tại phải
vận động để quét kín các khoảng
sự Vận động – Chuyển động – Biến đổi của
Không gian cho các Chu kỳ bị che
chúng phải chồng chập nhau để tạo ra liên tục
khuất do sự chồng chập Lượng tử
giữa các lớp (các Chu kỳ): Biến sự rời rạc giữa
các Chu kỳ thành sự liên tục trên mọi phương diện.
Hình trên đây một lần nữa mô tả rõ hơn về sự thay thế của một lớp
Quĩ đạo cho những Chu kỳ Lượng tử hoá khác bị ‘che khuất’ do bị chồng
chập Lượng tử của các lớp (Chu kỳ) đang được tồn tại thực sự trong các Hệ
Lượng tử...
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, lại cần phải nghiên cứu tiếp những trình
bày và phân tích dưới đây.
• Hiệu ứng Tập hợp
Nhờ các Hiệu ứng Tập hợp mà từ những ‘Hệ rời rạc’ có thể thành một
Hệ thống nhất có tính hợp nhất để có thể xác định được bằng các Thuộc tính
Vật lý – Hoá học – Sinh học đã từng được biết đến.
Thật vậy, nếu không có sự hợp nhất giữa các Hệ rời rạc thì sẽ không
bao giờ có khái niệm Vật chất thuần tuý và càng không có khái niệm Vũ trụ.
Ví dụ, nếu chỉ tồn tại riêng lẻ các Electron và Proton thì không thể
hình thành được các Nguyên tử. Nếu không có các Nguyên tử thì làm gì có
Vật chất. Và nếu các Nguyên tử không hợp nhất lại thành một Hệ Thống
nhất thì làm gì có các Thiên thể – Hệ Thiên thể.
Hãy quay lại với sự xuất hiện và tồn tại của Vũ trụ có thể dựa vào đâu
hay nói cách khác là nguồn gốc của Vũ trụ và Vật chất chính là cài gì?
Founded by Dr Tran Phuc Anh
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Sự ví dụ trên đây chính là những bằng chứng xác đáng cho sự tạo
thành Vật chất cũng như Vũ trụ nói chung thông qua các Phép Liên tục hoá
các Lượng rời rạc (được gọi là các Lượng tử).
Nếu được tạo từ các Lượng rời rạc để trở thành Vật chất – Vũ trụ nói
chung thì nó cũng có thể ‘hợp nhất sơ bộ’ các ‘Thể Rỗng ban đầu’ để tạo
thành các Lượng rời rạc để rồi từ đó lại được Liên tục hoá một lần nữa (hoặc
nhiều lần tiếp theo sau đó) mà có thể trở thành Vật chất – Vũ trụ như đã từng
được biết đến.
Có vẻ rất trừu tượng!?! Nhưng đây chính là Nguyên lý hết sức quan
trọng bởi nhờ Nguyên lý này mà nó cho phép khẳng định được nguồn gốc
sinh ra của Vật chất cũng như Vũ trụ. Đồng thời nó khẳng định được bản
chất thực của Vật chất và Vũ trụ nói chung...

Các Chu kỳ con

Founded by Dr Tran Phuc Anh

Sự liên tục hoá

• Phép Liên tục hoá (Hiệu ứng Liên tục)
Để có thể tạo ra các Tập hợp như nói trên, lại cần phải xét đến Phép
Liên tục hoá hay còn gọi là Hiệu ứng Liên tục.
Bằng một ví dụ có tính trực quan để có thể mô tả một cách đơn giản
Hiệu ứng Liên tục nhờ vào các quá trình chồng chập liên tục của các Chu kỳ
Giãn cách – lân cận nhau.
Mặc dù được tạo bởi các Chu kỳ Giãn cách nhưng chúng vẫn có thể
liên tiếp lân cận nhau để có thể tạo thành một Hệ có cùng Bậc Lượng tử. Ví
dụ, một Nguyên tử được tạo bởi các lớp Cấu trúc của Hạt nhân và của các
lớp Quĩ đạo Điện tử.
Hãy tạm thời bỏ qua sự xem xét
về Cấu trúc Hạt nhân mà chỉ xét về Cấu
Chu kỳ lớn
trúc của các lớp Điện tử để phân tích
Hiệu ứng Liên tục xảy ra ở đây theo
Thái
những cơ chế nào:
Thiếu cực
cực
Các lớp Điện tử có thể đạt tới tối
Chu kỳ lớn (Hệ Bậc 2) được tạo bởi sự
đa là 7 lớp Quĩ đạo Điện tử quay xung
tập hợp của các Chu kỳ con (Hệ Bậc 1)
quanh Hạt nhân. Trên thực tế, các lớp
và các Chu kỳ con này được tạo bởi các
Quĩ đạo Điện tử (được gọi là Hệ Chu kỳ
Chu kỳ con nhỏ hơn (Hệ dưới Bậc 1)
Bậc 1) cũng sẽ cùng quay trên một Chu
kỳ lớn hơn (được gọi là Hệ Chu kỳ Bậc 2) được tạo bởi Trục Thái cực của
chúng và vuông góc với các Chu kỳ Bậc 1.
Hoàn toàn tương tự, Quĩ đạo chuyển động của Trái đất cũng như của
các Thiên thể (và của các Lượng tử bất kỳ nói chung) không phải là một Quĩ
đạo đơn thuần tuý mà nó được tạo bởi rất nhiều Bậc khác nhau như được mô
tả ở hình trên. Đây chính là nguyên nhân gây nên sự Chuyển động Quay
xoắn của các Lượng tử.
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Tuy vậy, vì các Chu kỳ của Bậc Lượng tử bé sẽ cực ngắn và Biên độ
của nó nhỏ hơn so với các Chu kỳ có Bậc lớn hơn nên các Chu kỳ nhỏ gần
như được bỏ qua và trở nên có tính ‘Liên tục hoá’ mà được gọi là Hiệu ứng
Liên tục.
Thông thường, bằng các phương tiện – thiết bị hiện đại cùng như bằng
trực quan – cảm giác của con người chỉ có thể quan sát được hai Bậc Chu kỳ
liến tiếp nhau, khó có thể quan sát được đồng thời nhiều Bậc Chu kỳ khác
thấp hơn hoặc cao hơn.
Ví dụ, nếu sự quay quanh Mặt trời của Trái đất được gọi là Hệ Chu kỳ
Bậc 2 thì có thể gọi các Chu kỳ xoắn đinh ốc của Trái đất trên Quĩ đạo quay
quanh Mặt trời là Hệ Chu kỳ Bậc 1.
Nhờ vào việc có thể quan sát được đồng thời cả hai Hệ Chu kỳ Bậc 1
và Bậc 2 liên tiếp mà có thể biết được sự Chuyển động Quay xoắn của Trái
đất nhưng không thể quan sát được Hệ có Chu kỳ Bậc cao hơn. Ví dụ như sự
quay quanh Trái đất trong toàn Thái Dương Hệ cũng như cao hơn nữa là
quanh Thiên hà Trái đất... nên không thể xác định được Quĩ đạo taòn phần
của Trái đất trong Thái Dương Hệ và trong Thiên hà Trái đất là như thế nào.
Ngược lại cũng không thể quan sát được những Chuyển động của Trái
đất ở các Hệ Chu kỳ có Bậc nhỏ hơn của Quĩ đạo Quay xoắn vì không có
các ‘Hệ Qui chiếu Tương đối’ tương ứng để có thể tham chiếu được các
Chuyển động này...
Cũng chính vì không quan sát được các Bậc Chu kỳ nhỏ hơn và lớn
hơn mà các Bậc Chu kỳ lớn hơn và bé hơn các Bậc Chu kỳ có thể quan sát
được tạo ra sự liên tục hoá cho các Chu kỳ có thể quan sát được (các Chu kỳ
không quan sát được tạo ra sự tuyến tính – liên tục hoá cho các Chu kỳ có
thể quan sát được).
Điều này sẽ được trình bày cụ thể cũng như chứng minh rõ ràng hơn
trong Đại số Phân cực Đệ qui – Quyển 3.
2.3. Sự phối hợp Gián đoạn – Liên tục
Các Quá trình Vận động – Chuyển động của Vũ trụ và Tự nhiên cũng
như Xã hội nói chung sẽ làm nảy sinh các ảnh hưởng và tác động phối hợp
của Hoán vị – Chuyển Phase để hình thành nên những Biến đổi trên phương
diện có tính ‘Cơ học’ thuần tuý để dần dần thúc đẩy gây ra những Biến thái
sâu sắc về Cấu trúc trên phương diện Hoá học và Sinh học... nói chung.
Tức là các Vận động – Chuyển động sẽ gây nên sự Hoán vị (thay đổi
Vị trí thuần tuý). Sự Hoán vị lại gây nên sự Chuyển Phase làm thay đổi
Thuộc tính Vật lý cũng như Hoá học và Sinh học nói chung.
Trên cơ sở đó, chúng sẽ tạo ra một Chuỗi Cấu trúc được tạo bởi sự
liên hợp giữa Hoán vị – Chuyển Phase và Gián đoạn – Liên tục mà được gọi
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là Chuỗi Âm – Dương Vô hạn được hình thành từ vô số các cặp Lượng tử có
Thuộc tính Đối lập nhau và được mô tả ở các Chuỗi đơn giản dưới đây:
• Đối xứng Lân cận
Ứng với mỗi loại hình Đối xứng sẽ tạo ra một Chuỗi Cấu trúc Lượng
tử có tính đối lập một cách tương ứng: Như trên đã trình bày (Mục 1.2.
Nguyên lý Chuyển Phase), Đối xứng Lân cận được tạo bởi các Phase nhỏ
đối lập liên tiếp nhau.
Vì thế, sự hợp thành Chuỗi của Đối xứng Lân cận là Chuỗi có cấu trúc
đơn giản nhất như dưới đây:
Âm – Dương – Âm – Dương – Âm.....
Có nghĩa rằng, Chuỗi được tạo bởi các Đối xứng Lân cận gồm các
Lượng tử Đối lập nhau một cách lân cận và liên tục nhau.
• Đối xứng Xuyên Tâm
Đối xứng Xuyên Tâm lại tạo ra sự cách quãng – gián đoạn giữa các
cặp Lượng tử có tính đối lập nhau. Như trên đã trình bày (Mục 1.2. Nguyên
lý Chuyển Phase), có thể dễ dàng suy ra Chuỗi được tạo bởi Đối xứng
Xuyên Tâm có cấu trúc như dưới đây:
Âm – 0 – Dương – 0 – Âm – 0 – Dương...
Có nghĩa rằng Chuỗi được tạo bởi Đối xứng Xuyên Tâm gồm các
Lượng tử Không (Không cũng là một Lượng tử) xen lẫn giữa các cặp Lượng
tử có tính đối lập nhau.
• Tự Phủ định
Điều này sẽ được chứng minh ở Đại số Phân cực Đệ qui – Quyển 2.
Tuy vậy, trong nội dung này, hãy tạm thời thừa nhận sự đúng đắn của
nó bởi nó rất cần thiết cho những ứng dụng để nghiên cứu về mặt Lý thuyết
cũng như có thể áp dụng một cách thực tiễn.
Có các hình thức Tự Phủ định và được mô tả bởi các Chuỗi dưới đây:
o Các qui tắc xét Dấu
Với Q là Lượng tử mẫu tham chiếu (có thể chọn bất kỳ Lượng tử nào)
với Dấu ban đầu là SigQ = 0 = Z, Dương = Pos, Âm = Neg:
Sign(PosQ) = +Sign(Q),
Có nghĩa là trở thành Dương so với Lượng tử tham chiếu Q;
Sign(Pos(PosQ)) = – SignQ,
Có nghĩa là trở thành Âm so với Lượng tử tham chiếu Q
Sign(Pos(Pos(PosQ))) = SignQ = Z,
Có nghĩa là trở thành Trung tính so với Lượng tử tham chiếu Q;
Sign(NegQ) = – SignQ,
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Có nghĩa là trở thành Âm so với Lượng tử tham chiếu Q;
Sign(Pos(NegQ)) = Sign(Neg(PosQ)) = SignQ = Z,
Có nghĩa là trở thành Trung tính so với Lượng tử tham chiếu Q;
Sign(Neg(NegQ)) = +SignQ,
Có nghĩa là trở thành Dương so với Lượng tử tham chiếu Q;
Sign(Neg(Neg(NegQ))) = SignQ = Z,
Có nghĩa là trở thành Trung tính so với Lượng tử tham chiếu Q;
Lưu ý: Các hệ thức mô tả sự thay đổi Dấu của Lượng tử nói trên chỉ
là sự qui nạp về Dấu, không có hiệu lực đối với Giá trị Lượng tử. Có nghĩa
là Pos(PosQ) = – Q chỉ được xác định qui nạp riêng theo Dấu của Lượng tử
nhưng Giá trị Lượng tử có thể khác nhau bởi vì Giá trị Lượng tử phải tuân
theo các hệ thức dưới đây:
PosQn = OverQn = Qn + 1
Pos(PosQn) = Over(OverQn) = OverQn + 1 = Qn + 2
NegQn = MinusQn = Qn – 1
Pos(NegQn) = Over(Qn – 1) = Qn
Neg(PosQn) = Minus(Qn + 1) = Qn
Neg(NegQn) = Minus(Qn – 1) = Qn – 2
Có nghĩa là, Minus = Neg = Negative (Âm) của Lượng tử ban đầu
Over = Pos = Positive (Dương) của Lượng tử ban đầu,
Over = Pos = Positive (Dương) của Lượng tử ban đầu
Minus(Over) = Over(Minus) = Trung tính của Lượng tử
ban đầu
Minus(Over) = Over(Minus) = Trung tính của Lượng tử
ban đầu.
o Khái niệm Thái quá
Theo trên, khi một Lượng tử Q bất kỳ tăng trưởng hay suy giảm đi thì
ứng với lần tăng thứ nhất đạt dưới một giới hạn xác định L+ thì nó trở thành
Dương của Q. Nhưng nếu tiếp tục gia tăng để vượt quá giới hạn nói trên thì
nó tự bị phủ định để biến thành Âm của Q (mặc dù Giá trị Tuyệt đối của nó
vẫn tăng).
Khi đã bị biến đổi thành Âm của Q (dưới giới hạn L–), lại tiếp tục tăng
trưởng cũng theo cùng chiều nói trên và vượt qua giới hạn L– thì nó lại quay
trở về Dấu Trung tính như của Q ban đầu.
Như vậy, Dấu Âm hay Dương ở đây là so với Dấu ban đầu của Q, có
tính tương đối. Thực chất, Dẫu hiện tại cũng như Dấu được biến đổi của Q
do các quá trình tăng trưởng của Q là Âm hay Dương Tuyệt đối thì chỉ có
trời mới biết được. Và không nhất thiết phải biết để làm gì.
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Tương tự, nếu một Lượng tử Q bất kỳ bị giảm, nếu không giảm quá
giới hạn xác định của nó L– thì nó sẽ biến thành Âm của Q. Nhưng nếu tiếp
tục giảm quá giới hạn xác định nói trên thì nó sẽ đổi Dấu thành Dương của
Q. Tiếp tục giảm nữa thì nó lại quay về cùng Dấu với Dấu ban đầu của Q...
Vì thế, các Chuỗi được tạo bởi sự Tự Phủ định do quá trình tăng hay
giảm một cách liên tục về Giá trị của một Lượng tử bất kỳ nào đó sẽ tạo ra
các Chỗi tương ứng dưới đây:
 Chuỗi tăng có gốc là Q
Dương – Âm – 0 – Dương – Âm – 0 – Dương – Âm – 0...
Điều đó có nghĩa là Chuỗi được tạo bởi sự Tự Phủ định do quá trình
tăng trưởng liên tục của một Lượng tử bất kỳ được tạo bởi một sự Đối xứng
Lệch vị giữa Dương và Âm qua Không.
 Chuỗi giảm có gốc là Q
Âm – Dương – 0 – Âm – Dương – 0 – Âm – Dương – 0...
Tương tự như Chuỗi được tạo bởi quá trình tăng liên tục của Lượng tử
nhưng được đảo ngược giữa Âm và Dương.
Theo trên, khi tăng hay giảm một cách ‘Thái quá’ thì Dấu của Sự vật
hay Hiện tượng sẽ bị thay đổi:
Dưới mức được gọi là ‘Thái quá’ thì Dấu được xác định bởi tính tăng
hay giảm (ứng với tăng được gọi là Dương và ứng với giảm được gọi là Âm
của Giá trị Ban đầu được xét).
Ngược lại, nếu vượt quá mức được gọi là ‘Thái quá’ thì Dấu sẽ bị đảo
ngược so với trước.
Cuối cùng, nếu tiếp tục vượt quá một ‘Thái quá’ nữa thì sẽ cùng Dấu.
o Các mối liên hệ
Những trình bày trên đây có mối liên hệ gì đối với những nguyên tắc
của sự hợp nhất bởi Gián đoạn – Liên tục?
Từ những mô tả nói trên cho thấy rằng một Lượng tử (Sự vật – Hiện
tượng) bất kỳ có thể phát triển hay suy thoái một cách liên tục để có thể tạo
ra các Chuỗi Âm – Dương liên tiếp nhau: Tính liên tục ở đây được thể hiển
ở chỗ là cho dù có các Lượng tử Không xen lẫn hay không thì Âm và Dương
vẫn là những Thuộc tính có tính lân cận liên tục nhau.
Nhưng ngược lại, vì có sự xen lẫn giữa Âm và Dương với nhau nên
các biến đổi có tính Dương thuần tuý hay Âm thuần tuý bị gián đoạn: Âm
thuần tuý bị Dương làm gián đoạn. Ngược lại, Dương thuần tuý bị Âm làm
gián đoạn.
Vì thế, tính Tương đối – Tuyệt đối của các Qui luật Vận động – Biến
đổi của Vũ trụ và Tự nhiên được thể hiện một cách rất rõ ràng: Chỉ với một
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Lượng tử Duy nhất ban đầ nhưng do sự Vận động – Chuyển động một cách
thuần tuý mà có thể gây nên những biến đổi về Phase để có thể tạo ra các
Thuộc tính Âm – Dương để có thể tự đối lập lẫn nhau.
Cũng trên cơ sở đó mà có thể tự Phát triển đồng thời tự Suy thoái (để
Tự Cân bằng các Quá trình Phát triển – Suy thoái lẫn nhau) hình thành nên
các Chuỗi Âm – Dương có Dấu biến thiên liên tục, là cơ sở để tạo ra các cặp
Thuộc tính mới cho chính bản thân nó...
Điều đó có nghĩa là Vũ trụ và Tự nhiên có thể ‘sáng tạo ra’ các Vật
chất mới nhờ có các biến đổi Phase một cách liên tục để tạo ra các cặp
Lượng tử Âm – Dương có Giá trị khác nhau. Với mỗi Giá trị của Phase sẽ
ứng với những cặp Thuộc tính Đối lập được xác định mà có thể tạo ra sự đa
dạng về Thuộc tính Vật chất: Vật chất được thay đổi!!!
2.4. Phân hoá các Cực
• Định nghĩa Thái cực và Thiếu cực
Như trên đã trình bày, khi vượt quá một Ngưỡng được gọi là ‘Thái
quá’ thì Dấu hay Phase của các Biến đổi – Phát triển – Suy thoái sẽ bị thay
đổi. Vậy thì cái được gọi là ‘Thái quá’
Max1
này là cái gì?
Y
Nó được định nghiã là các Thái
Max2
cực hay cũng còn được gọi là các Cực
trị. Tuy vậy, nó không thuần tuý như
Min1
các định nghĩa Cực trị thuần tuý của
Min2
Đại số học đã từng được biết mà có
0
nhiều qui tắc đặc biệt phức tạp hơn.
X
Bởi vì các Cực trị theo Toán học
có thể xác định bằng Đạo hàm với sự thay đổi Dấu giữa những điểm được
xét. Khi đó, chiều của đồ thị được xác định bởi hàm được mô tả sẽ bị thay
đổi như hình trên đây cho thấy rằng Cực trị được qui định thành Cực đại
(tương đương với Thái cực – Max) tương ứng với các điểm ‘Lồi’ trên đồ thị.
Ngược lại, các Cực tiểu (tương đương với Thiếu cực – Min) là các điểm
‘Lõm’ của đồ thị.
Đối với sự định nghĩa Thái cực (Thiếu cực) thì không thuần tuý như
vậy mà nó được xác định theo qui tắc Lượng tử hoá. Ứng với những khoảng
Giá trị nhất định sẽ được xác định có Phase Dương. Ngược lại, ứng với
những khoảng Giá trị xác định thì bắt buộc nó phải có Phase Âm chứ không
thể được xác định theo Nguyên lý Cực trị như Đại số – Hàm số của Toán
học thuần tuý từng chỉ ra.
Như vậy, sẽ rất nhiêu khê để mổ xẻ vấn đề này nhưng nếu mổ xẻ được
vấn đề này thì sẽ giải thích được sự biến đổi Phase theo các Qui tắc Tự Phủ
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định nói trên cũng như tại sao gần Mặt trời không phải là những Thiên thể
lớn (như Sao Hoả hay ít nhất là Sao Thổ) theo đúng Nguyên lý Thái cực
tương tác với Thái cực (làm cho các Thiên thể lớn phải gần nhau hơn) và các
Thiếu cực tương tác với Thiếu cực (làm cho các Thiên thể bé gần nhau hơn)
nhưng ở đây lại phải là Sao Kim gần Mặt trời mà lại nhỏ hơn Sao Hoả rất
nhiều lần!?!
• Tính Gián đoạn – Liên tục của các Cực
Đây chính là nội dung nghiên cứu rất quan trọng và rất cơ bản, nó hợp
thành với các tất cả các Nguyên lý khác (108 Nguyên lý) được trình bày
trong Quyển 2 này để hợp thành một Hệ thống các Qui luật Tự nhiên để có
thể ứng dụng đồng thời cho mọi Lĩnh vực Khoa học Lý thuyết nói riêng
cũng như cho cả những ứng dụng Thực tiễn nói chung.
Sự Gián đoạn – Liên tục của Thái cực được tạo bởi hai trường hợp
đặc biệt dưới đây:

Thiếu
Dương

o Phân cực các Lượng tử Đối lập
Mỗi một cặp Lượng tử Đối lập bất kỳ lại được phân cực thành các
Cực con đối lập ngay nội bộ của chúng để tạo thành Thiếu cực và Thái cực
ngay trong một Lượng tử. Vì thế, một cặp Lượng tử được tạo bởi một Lượng
tử Dương và một Lượng tử Âm thì bản thân Lượng tử Dương sẽ được tách
thành Thái Dương và Thiếu Dương (Thái Dương là Thái cực, Thiếu Dương
là Thiếu cực), Lượng tử Âm thì được phân cực thành Thái Âm và Thiếu Âm.
Theo Nguyên lý Tương tác Phổ biến – Chọn lọc (xem Mục 2 – Phần 7
của Quyển 2) thì Thái Âm và Thái Dương phải gần nhau và Thiếu Âm và
Thiếu Dương phải hướng ra xa nhau.
Tức là, nếu theo Nguyên lý đó thì Mặt trời phải được tương tác với
Sao Hoả là Thiên thể lớn nhất còn lại sau Mặt trời trong Thái Dương Hệ!?!
Cũng như, trong Nguyên tử, đối lập tương tác với Hạt nhân phải là lớp
Quĩ đạo Điện tử có số Điện tử nhiều nhất tức là phải là lớp có 32 Điện tử
chứ không phải là lớp chỉ có 2 Điện tử!?!
Thái Âm
Thiếu Âm
Những điều thắc mắc trên
Hạt
60 Lượng tử
48 Lượng tử
nhân
đây vừa đúng nhưng lại vừa sai!
32 Electron32 Electron
Thái
18 Electron
Cần phải được nhìn nhận kỹ vấn
Dương
Bï 2
14 Electron
đề như được minh hoạ bên đây:
8 Electron
Theo sự mô tả của hình
2 Electron
2 Electron
bên cho thấy rằng nếu một
Positive
Nguyên tử được tạo bởi hai Hệ
Neg
Time
++
------ + +
(Tập hợp) Lượng tử thì Hạt nhân
H¹t nh©n Líp 1
Líp 2
Líp 3
Líp 4
Líp 5
Líp 6
Líp 7 Chu kỳ
Một Nguyên tử bất kỳ luôn được tạo bởi hai Lượng tử Âm và Dương: Lượng tử
được tạo bởi Tập hợp của các
Dương chính là Hạt nhân và Lượng tử Âm được tạo bởi các lớp Điện tử. Các
Hạt mang điện Dương và được
Lượng tử đều được phân cực thành Thái cực và Thiếu cực tương ứng
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gọi là Lượng tử Dương (vì được hợp nhất bởi các Proton), còn các lớp Điện
tử được gọi là Lượng tử Âm (vì được hợp nhất bởi các Electron).
Trên cơ sở đó, Thái Âm được tạo bởi các lớp Điện tử là toàn bộ các
lớp bên trong (từ lớp Điện tử thứ nhất đến lớp Điện tử thứ 4) gồm 60 Điện tử
và Thiếu Âm được tạo bởi các lớp Điện tử bên ngoài với số Điện tử ít hơn
(gồm lớp thứ 5 đến lớp thứ 7 chỉ có 48 Điện tử).
Tương tự, đối lập với lớp vỏ của Nguyên tử được tạo bởi các lớp Điện
tử là Hạt nhân cũng được phân cực thành Thái Dương gồm 60 Proton (đối
diện với Thái Âm) và nửa kia được gồm 48 Proton gọi là Thiếu Âm hướng
ra xa khỏi Thái Âm.
 Các cực là sự hợp nhất
Theo như vừa được trình bày trên đây, có thể hiểu được rằng, trong
Thái Dương Hệ, nếu Mặt trời được gọi là Dương thì tất cả các Thiên thể
khác còn lại trong Thái Dương Hệ được gọi là Âm: Thái Dương và Thiếu
Dương được tạo bởi chính các nửa lớn và nửa bé của chính Mặt trời.
Ngược lại, Thái Âm được tạo bởi Tập hợp các Thiên thể lớn ở các lớp
Quĩ đạo gần Mặt trời (được tính từ Sao Kim đến Sao Mộc) của Thái Dương
Hệ và Thiếu Âm được xác định bởi các Thiên thể bé và ở các lớp Quĩ đạo xa
Mặt trời hơn.
Vì thế, gần Mặt trời là Sao Kim nhỏ hơn Sao Mộc rất nhiều mà không
phải là Sao Mộc như các Nguyên tắc Tương tác Lượng tử là Thái cực phải
tương tác với Thái cực (tức là Lượng tử lớn phải tương tác với Lượng tử
lớn) và Thiếu cực phải tương tác với Thiếu cực (tức là Lượng tử bé phải
tương tác với Lượng tử bé).
 Tính cục bộ và toàn cầu hoá
Xét trên phương diện Âm – Dương Cục bộ, có thể lấy Trái đất làm ví
dụ cụ thể để phân tích và lý giải: Trái đất vì thuộc Thái Âm của Thái Dương
Hệ nên nó vẫn được coi là Âm của Mặt trời nên riêng Trái đất cũng được
phân cực cục bộ để tạo ra Thái Âm và Thiếu Âm của Trái đất so với Mặt trời.
Nhưng nếu lấy Mặt trăng để so với Trái đất thì Trái đất lại được coi là
Dương và Mặt trăng là Âm của Trái đất nên Trái đất cũng được phân cực
thành Thái Dương và Thiếu Dương so với Mặt trăng, đồng thời Mặt trăng
cũng được phân cực thành Thái Âm và Thiếu Âm so với Trái đất...
Nếu vậy, lại dẫn đến một câu hỏi Mặt trăng sẽ được coi là gì so với
Mặt trời? Để trả lời được câu hỏi này lại phải nghiên cứu tiếp sự Phân cực
do Tự Phủ định dưới đây.
Điều này có nghĩa là Âm – Dương luôn có nhiều ý nghĩa khác nhau cả
trên phương diện Đại bộ phận (có tính toàn cầu) cũng như chỉ có tính cục bộ
(trên từng miền con): Các khái niệm Âm – Dương hoàn toàn có tính tương
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đối cũng như tuyệt đối trên nhiều phương diện khác nhau. Điều này sẽ được
làm sáng tỏ hơn trong Đại số Phân cực Đệ qui – Quyển 3.
o Phân cực do Tự Phủ định
Sự Phân cực do Tự Phủ định như vừa được trình bày trên đây là cả
môt Công trình Nghiên cứu Khoa học hết sức công phu và nghiêm túc. Nó
cho phép khám phá những Qui luật có tính Tương đối và Tuyệt đối liên
quan nhau một cách chặt chẽ – không thể tách rời nhau khiến cho Vũ trụ và
Tự nhiên cũng như Xã hội luôn phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau và trở thành
một Thể khối Thống nhất (Tập hợp Hợp nhất)...
Sự Phân cực do Tự Phủ định, như đã được đề cập sơ bộ trên đây, là sự
tự thay đổi Cực tính trên cùng một quá trình đồng biến (cùng gia tăng hay
cùng giảm) một cách liên tục về Giá trị khi nó vượt quá hay giảm xuống
dưới những Ngưỡng Lượng tử xác định mà không cần phải thay đổi ‘Chiều’
của quá trình biến đổi nói trên.
Đây là nội dung nghiên cứu rất quan trọng vì nó liên quan đến các Qui
luật Phát triển – Suy thoái của Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội nói
chung nên sẽ được trình bày ở Phần 6 – Các Nguyên lý Phát triển – Quyển 2
và sẽ trình bày đầy đủ cũng như được chứng minh cụ thể trong Đại số Phân
cực Đệ qui – Quyển 3.
• Hiệu ứng Profin (Hiệu ứng Mật độ – Nồng độ)
Có thể lấy một ví dụ cụ thể để có thể dễ hình dung cho hiện tượng
này: Nếu quan sát thật kỹ thì sẽ thấy rằng trên cùng một quãng đường giao
thông dài (Quốc lộ), mật độ xe cộ trên đường không bao giờ có thể được
phân bố một cách đều đặn và liên tục mà thường bị co cụm thành từng nhóm
và từng nhóm cách quãng nhau gây nên sự co cụm – giãn cách không đều.
Đó chính là Hiệu ứng Profin. Hiệu ứng Profin là tác nhân gây nên sự
phân bố Mật độ hay Nồng độ không đều do Quá trình Vận động – Chuyển
động – Biến đổi gây nên. Đây là một Hiệu ứng rất đặc trưng của Nguyên lý
Gián đoạn.
Hiệu ứng Profin gây nên những Biên dạng phức tạp cho Cấu trúc Vật
chất cũng như Thiên thể và Vũ trụ nói chung..., là đặc trưng cơ bản của
Nguyên lý Gián đoạn.
Nếu xác định được các tính chất của Hiệu ứng Profin nó cho phép có
những ứng dụng thực tiễn rất cần thiết: Điều tiết được giao thông để hạn chế
được những tại nan giao thông cũng như tránh được những ách tắc giao
thông công cộng (các tại nạn cũng như ách tắc giao thông thực ra đều do sự
phân bố Mật độ không đều – do Hiệu ứng Profin như đã đề cập).
Cũng như, phục vụ trong luyện kim, điều chế hoá chất... nhằm đạt
được tỷ lệ tạp chất ít nhất và với khả năng phân bố đều tỷ trọng – khối lượng
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để đảm bảo độ tinh khiết và bền vững của Vật liệu – Chất liệu... đây cũng là
một nội dung nghiên cứu lớn sẽ được trình bày chi tiết và chứng minh cụ thể
trong Đại số Phân cực Đệ qui – Quyển 2.
3. Cặp Nguyên lý Đồng dạng – Bất đồng dạng
Theo trên cũng như những phần nội dung trước đã từng trình bày, Vũ
trụ cũng như Tự nhiên được sinh ra và phát triển... dựa trên cơ sở của cả một
Quá trình Phân rã liên tục của các Cấu trúc Vật chất có thể có nhằm để tạo ra
các Đối xứng Tương đối để có thể sinh ra các cặp Lượng tử có Thuộc tính
Đối lập hướng tới Đối lập Tuyệt đối (hướng tới Đối xứng Tuyệt đối).
Trên cơ sở đó, các cặp Đối lập ‘Tuyệt đối’ có thể triệt tiêu hoặc cân
bằng lẫn nhau để giúp cho Vũ trụ và Tự nhiên có thể xác định được khả
năng tồn tại bền vững cũng như tiếp tục phát triển...
Dựa trên cơ sở của Quá trình Phân rã Cấu trúc một cách liên tục mà
các Giai đoạn Tiến hoá – Phát triển thông qua các Quá trình Biến đổi Cấu
trúc từ những sự Hoán vị – Chuyển Phase có tính Vật lý thuần tuý đã dần
dần đạt được những thay đổi về Hoá học (thay đổi dần về Lượng – có tính
Vật lý thuần tuý sẽ dẫn đến những thay đổi về Chất – có tính biến đổi Hoá
học và Sinh học...), tiến tới ảnh hưởng đến sự hình thành và thay đổi cũng
như tiến hoá của Sinh học để hình thành nên Thế giới của Sự Sống muôn
màu muôn vẻ.
Chính vì thế, có thể nói rằng các Quá trình Tiến hoá – Phát triển của
Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội nói chung phải tuân thủ đồng nhất theo
những Qui luật Đồng dạng (đồng qui về cùng những Nguyên tắc – Qui luật
Phổ biến). Bên cạnh đó, tồn tại những qui luật – nguyên tắc riêng do
những Biến đổi Lệch Phase do các Hiệu ứng Lệch Phase sinh ra.
Các Hiệu ứng Lệch Phase có ảnh hưởng rất lớn trong việc lái lệch
‘Quĩ đạo Vận động– Chuyển động – Biến đổi – Phát triển’ của các Giai đoạn
Tiến hoá của Vũ trụ và Tự nhiên nói chung không chỉ trên phương diện Cơ
học thuần tuý mà chúng còn gây nên những Biến thái đặc biệt trên phương
diện Hoá học và Sinh học nói chung...
Như vậy, những nghiên cứu về các Nguyên lý Đồng dạng – Bất đồng
dạng không chỉ nêu bật được các ảnh hưởng của những Hoán vị – Chuyển
Phase bị lệch Phase trên phương diện Vật lý mà còn phân tích rõ các tác
động Hoá học – Sinh học của chúng đổi với Quá trình Tiến hoá – Phát triển
rất to lớn và vĩ đại của Vũ trụ cũng như Tự nhiên nói chung...
3.1. Nguyên lý Đồng dạng
Vũ trụ cũng như Tự nhiên và Xã hội luôn có cùng những Qui luật Vận
động – Chuyển động – Biến đổi – Phát triển hoàn toàn tương đồng nhau trên
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nhiều phương diện khác nhau để có thể đảm bảo sự bền vững và ổn định cho
Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội nói chung trong suốt giai đoạn có thể
có của Quá trình Tồn tại – Vận động (Chuyển động) – Biến đổi (Biến thái,
Tiến hoá) – Phát triển (Tăng trưởng, Luỹ tiến...) của nó.
Vì vậy, Đồng dạng là một trong những đặc tính rất quan trọng của Vũ
trụ, Tự nhiên và Xã hội thông qua các phương diện được xét tách riêng như
được trình bày dưới đây:

Bán rã Cấu trúc Vũ trụ

• Các Chuỗi Âm – Dương
Nhân đôi giá trị
Khoa học Xã hội
Thế hệ thứ 108
Năng lượng
Vũ trụ
Các Nguyên
tố hoá học
Các Hệ
Mặt trời
Nhất thể
ban đầu

Các thế hệ
Sinh học

Thiên Hà Vũ trụ
Thế hệ thứ hai

Đối lập Thuộc
tính

Dựa vào các Chuỗi Âm – Dương
(được tạo bởi các cặp Thuộc tính Đối
lập) trên đây để có thể cho phép xây
dựng được các hệ thức toán học mô tả
tính đồng dạng giữa các Quá trình Vận
động – Chuyển động – Biến đổi – Tiến
hoá – Phát triển của các Sự vật – Hiện
tượng có thể xảy ra rất phổ biến trong
Vũ trụ, Tự nhiên cũng như Xã hội.
Sự đồng dạng giữa các biến thái,
tiến hoá và phát triển của Vũ trụ, Tự
nhiên và Xã hội dựa vào các hình thức

dưới đây.
o Các hình thức đồng dạng
 Hình thức Đối lập
Sự đồng dạng đầu tiên được rút ra là do qui luật đối lập giữa các cặp
Thuộc tính tạo nên Sự vật – Hiện tượng.
Tức là bất kỳ Sự vật – Hiện tượng nào cũng có thể được tạo bởi ít nhất
một cặp Thuộc tính Đối lập bất kỳ nào đó.
Vì có sự đối lập giữa các Thuộc tính trong cùng cặp Thuộc tính tham
gia cấu thành nên Sự vật – Hiện tượng nên đặc tính đồng dạng đầu tiên
chính là tính đối lập giữa chúng.
Hay nói cách khác, Đối lập cũng là một trong những hình thức của sự
Đồng dạng giữa các Thuộc tính khác nhau trong cùng một Sự vật – Hiện
tượng và giữa các Sự vật – Hiện tượng khác nhau.
 Hình thức Đối xứng
Từ đặc tính đối lập giữa các cặp Thuộc tính Đối lập mà chúng lại nảy
sinh ra đặc tính đồng dạng thứ hai đó chính là tính Đối xứng: Sự đối lập giữa
các Thuộc tính được qui nạp thành một cặp Thuộc tính Đối lập luôn tạo ra
sự giống nhau – nghịch đảo sao cho chúng có thể hoặc là cân bằng lẫn nhau
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hoặc là triệt tiêu lẫn nhau cho nên giữa Thuộc tính được gọi là Dương với
Thuộc tính được gọi là Âm trong cùng một cặp luôn có sự đối xứng nhau.
Như vậy, Đối xứng cũng là một trong những hình thức Đồng dạng
giữa các Thuộc tính có thể có trong cùng một Sự vật – Hiện tượng cũng như
giữa các Sự vật – Hiện tượng với nhau.
Những trình bày trên cho thấy rằng các hình thức Đồng dạng dựa trên
những nguyên tắc của Đối xứng cũng rất đa dạng nên chúng tạo ra rất nhiều
hình thức Đồng dạng khác nhau trên cơ sở của các nguyên tắc Đối xứng.
 Hoán vị – Chuyển Phase
Một đặc tính rất quan trọng giữa các hình thức Đồng dạng là giữa các
Thuộc tính luôn có sự Hoán vị và Chuyển Phase cho nhau tức là giữa các
Thuộc tính – Đặc tính cũng như các tính chất có thể thường có thể xảy ra sự
biến đổi lẫn nhau giữa chúng làm cho sự tương đồng – đồng dạng giữa các
Sự vật – Hiện tượng càng trở nên phổ biến.
Tức là nhờ có sự biến đổi lẫn nhau giữa các Sự vật – Hiện tượng mà
các Sự vật – Hiện tượng luôn có sự đồng dạng với nhau, luôn có những tính
chất – thuộc tính gần gũi nhau. Ví dụ, sự biến đổi trạng thái của Vật chất từ
dạng Rắn sang Lỏng, Lỏng sang Khí... chứng tỏ rằng Vật chất luôn có thể
chuyển hoá lẫn nhau từ dạng này sang dạng khác. Và để có thể thực hiện
được điều này thì các loại Vật chất phải có cùng những tính chất Vật lý đồng
dạng thì chúng mới có thể chuyển đổi và biến đổi lẫn nhau...
Từ những biến đổi lẫn nhau trên phương diện Vật lý thuần tuý cũng sẽ
dẫn đến những biến đổi về mặt Hoá học và Sinh học...
• Các Phase Vật chất
Cũng từ sự lý giải trên đây về các Phase Vật chất, do sự biến đổi và
chuyển hoá của Vật chất từ trạng thái này sang trạng thái khác một cách
thuận nghịch nên nó cho phép khẳng định giữa các trạng thái chuyển đổi của
Vật chất (trên phương diện Vật lý thuần tuý) luôn có những tính chất cũng
như hình thức đồng dạng của Vật chất trong Vũ trụ và Tự nhiên nói chung
cũng như đối với các Sự vật – Hiện tượng nói riêng
o Định nghĩa về Phase
Tiến trình Phát triển cũng như Tiến hoá của Vũ trụ và Tự nhiên cũng
như Xã hội không chỉ thuần tuý tạo ra các Phase có tính Vật lý thuần tuý mà
còn tạo ra các Phase phức hợp (Phase là một khái niệm để chỉ một trạng thái
hay một hình thức tồn tại – biểu hiện hay các dạng vận động – biến đổi... của
Sự vật – Hiện tượng mà thôi). Ví dụ, từ dạng Vật chất Vô sinh (Tự nhiên)
phát triển thành các dạng Sinh học cũng là một Phase.
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Điều này chứng tỏ rằng giữa các thể Vô sinh phát triển thành Hữu
sinh tức là Hữu sinh là một Phase tiếp theo của Vô sinh nên giữa Vô sinh và
Hữu sinh luôn có những biến đổi thuận nghịch lẫn nhau:
Các thể Hữu sinh tuy rằng được sinh ra từ những ‘thể’ được gọi là Mẹ
theo hình thức sinh sản nhưng thực chất những cơ cấu sinh học tạo nên thể
sống đều được tạo từ các thể Vô sinh (các thể Sinh học bất kỳ đều được tạo
từ các Nguyên tố Hoá học cơ bản). Điều này khẳng định rằng Vật chất Tự
nhiên đã phát triển thành các thể Hữu sinh thông qua Quá trình Chuyển
Phase theo chiều thuận Vô sinh → Hữu sinh.
Ngược lại, khi đã phát triển đến một giai đoạn nhất định (được gọi là
kết thúc một vòng đời) thì các thể Sinh học cũng sẽ bị tiêu huỷ (được gọi là
chết) để quay trở lại thời kỳ (Phase) ban đầu của nó là dạng Vật chất Tự
nhiên và tạo ra Quá trình Chuyển Phase nghịch hay còn gọi là Phase quay về
và được mô tả bởi Vô sinh ← Hữu sinh.
Vì thế, giữa hai Phase Hữu sinh và Vô sinh luôn tồn tại những đặc
tính đồng dạng nhau. Ví dụ, qui luật phát triển của các thể Sinh học dựa vào
đặc tính tự nhân đối tế bào. Công trinh này cũng đã có thể chứng minh rằng
Vũ trụ và Tự nhiên cũng được hình thành và phát triển theo Nguyên lý Nhân
đối Cấu trúc Vật chất (được gọi là Thuyết Nhân đôi Vũ trụ).
Theo đó, Phase được định nghĩa là hai Giai đoạn Biến đổi – Phát triển
kế tiếp lân cận nhau có tính thuận nghịch. Nhờ có tính thuận nghịch mà giữa
chúng không vi phạm những Nguyên tắc Khép kín (không vi phạm các định
luật Bảo toàn) nên chúng đảm bảo sự đồng dạng giữa hai Phase (hay giữa
hai Giai đoạn nói trên).
Điều này làm cho giữa Hữu sinh và Vô sinh luôn xích lại gần nhau
hay nói cách khác vì các thể Hữu sinh được sinh ra từ các thể Vô sinh nên
các thể Hữu sinh phải chịu sự chi phối của những Qui luật Tự nhiên của Vũ
trụ và Tự nhiên nói chung.
o Vai trò của các Phase
Mục đích của các quá trình Chuyển Phase giữa các Thuộc tính trong
cùng một Sự vật – Hiện tượng cũng như giữa những Sự vật – Hiện tượng với
nhau là nhằm để tạo ra sự Khép kín các Chu trình Biến đổi – Phát triển của
Vũ trụ và Tự nhiên nói chung để chống lại sự tăng trưởng – lạm phát Cấu
trúc và Giá trị cũng như Thuộc tính Vật chất của Vũ trụ và Tự nhiên.
Hình dưới đây mô tả rõ hơn về một ví dụ của quá trình biến đổi và
chuyển hoá Năng lượng theo một Chu trình Khép kín. Trên cơ sở đó sự biến
đổi và chuyển hoá Năng lượng luôn đảm bảo cho Nguyên lý Bảo toàn của
Năng lượng trong suốt các giai đoạn (Phase) biến đổi để đảm bảo sự cân
bằng của Vũ trụ cũng như Tự nhiên.
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Cơ năng

Thuû

Quang năng

Cũng chính vì vậy, các Giai đoạn
Nhiệt năng
Phát triển của Vũ trụ cũng như Tự nhiên
ở dưới mọi hình thức cũng luôn phải
được tạo ra theo những Chu trình khép
kín để đảm bảo khả năng bảo toàn các
Cấu trúc Vật chất của Vũ trụ và Tự
nhiên nói chung.
Qui luật Khép kín các Chu trình
Điện năng Từ năng
Biến đổi – Phát triển của Vũ trụ và Tự Sự biên đổi – phát triển của Năng lượng
qua 5 Phase tạo ra Chu trình kín để bảo
nhiên đã tạo ra sự đồng dạng giữa các toàn Năng lượng, chống lại sự tăng trưởng
Chu trình với nhau và đồng thời tạo ra và lạm phát của Vũ trụ và Tự nhiên...
sự đồng dạng trong từng Giai đoạn
(Phase) của mỗi Chu trình Biến đổi – Phát triển (các Giai đoạn hay Phase
của Chu trình phải đồng dạng nhau thì chúng mới có thể tạo ra sự biến đổi
phát triển kế tiếp nhau).
Ví dụ, những biến đổi của Cơ năng phải có những tính chất tương tự
của Nhiệt năng thì từ Nhiệt năng mới có thể biến đổi thành Cơ năng và
ngược lại Cơ năng cũng có thể biến đổi trở lại thành Nhiệt năng.
Tương tự, những biến đổi của Từ năng hoàn toàn giống như những
biến đổi của Điện năng thì Điện năng và Từ năng mới có thể biến đổi
chuyển hoá lẫn nhau.
Điều này cho phép khẳng định tính Khép kín chặt chẽ của các Quá
trình Biến đổi – Phát triển của Vũ trụ và Tự nhiên là luôn khép kín giữa
từng hai Phase lân cận (sự đồng dạng giữa hai Phase lân cận cũng chính là
sự khép kín cục bộ giữa hai Phase đó). Nhờ vậy, các Chu trình Khép kín
càng được đảm bảo tính khép kín chặt chẽ hơn.
Cũng chính vì đặc tính biến đổi – chuyển hoá thuận nghịch giữa các
Phase liên tiếp lân cận nhau cho nên nó xảy ra một cách phổ biến các hiện
tượng tụt hậu giữa các Giai đoạn Phát triển của Xã hội (sự quay về của Chủ
nghĩa Xã hội trở lại thành Chủ nghiã Tư bản để Phát triển Tích luỹ Cơ sở
Vật chất cho Xã hội của các nước Đông Âu...) hoặc hiện tượng lại giống (sự
tạo ra các thể Sinh học có dị tật mang những đặc điểm của các Thế hệ Sinh
học trước đó. Ví dụ, có nhiều người khi được sinh ra có những dị tật bất
thường hoặc có tai to như tai lợn hoặc có lông rậm như lông Vượn... được
gọi là những hiện tượng lại giống).
Đó chính là những vai trò rất tích cực cũng như tiêu cực của các Phase
hay các Giai đoạn Biến đổi – Phát triển có tính đồng dạng.
Hoàn toàn tương tự, đối với Vật lý học cũng như Hoá học nói chung
đều có những biến đổi tụt hậu hay nói cách khác là tái tạo lại các Giai đoạn
hay Phase trước đó:
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Ví dụ, những biến đổi về Cơ học (Cơ năng) cũng luôn có thể xảy ra
những chuyển đổi nhỏ về Nhiệt học là Phase trước nó theo Chu trình Biến
đổi – Chuyển hoá Năng lượng được mô tả ở hình trên tức là tác động của Cơ
học bao giờ cũng sinh ra Nhiệt hay những biến đổi của Nhiệt thì một mặt nó
tạo ra Phase mới là Cơ năng đồng thời tái tạo lại Quang năng là Phase trước
của nó... Hoặc là giữa Năng lượng Điện và Từ cũng vậy, những biến đổi của
chúng sẽ sinh ra Phase mới sau nó (Từ sẽ sinh ra Điện và Điện sẽ sinh ra
Quang...) mặt khác chúng cũng tái tạo lại các Phase trước nó tức là Từ sẽ tái
tạo lại Cơ năng, Điện tái tạo lại Cơ năng...
Nói tóm lại rằng, những biến đổi – chuyển hoá thuận nghịch giữa các
Phase hay các Giai đoạn phát triển của Vật chất cũng như Vũ trụ và Tự
nhiên nói chung có thể xảy ra là do tính đồng dạng giữa các Phase hay Giai
đoạn nói trên.
o Số lượng Phase tối đa trong mỗi Chu trình
Thực chất, trong Quá trình Biến đổi – Phát triển không ngừng của Vũ
trụ và Tự nhiên đã tạo ra vô số các Phase lân cận liên tục nhau mà tạo nên
một Chuỗi Lượng tử Vô hạn (mỗi Lượng tử hay được gọi là mỗi Thế hệ hay
cũng còn được gọi là một Phase của Chu trình).
Như vậy, ứng với mỗi Lượng tử là một Phase của Chu trình. Ví dụ, sự
tiến hoá giữa loài vượn thành người được gọi là hai Phase Tiến hoá lớn giữa
Động vật ‘bậc thấp’ với Động vật bậc cao. Thế nhưng, trong Quá trình Tiến
hoá từ Vượn thành người thì không chỉ là do một loài Vượn mà phải là do
rất nhiều loài cũng như rất nhiều Thế hệ Vượn tiến hoá mà nên.
Cũng chính vì thế, định nghĩa về Phase giữa Vượn và người lại phải
được chia nhỏ thành nhiều Thế hệ con trong đó. Ví dụ các Thế hệ Vượn gần
người nhất (tức là bản thân tập hợp các Thế hệ Vượn được gọi là một Phase
lớn và Phase lớn này lại được tạo bởi các Phase con là các Thế hệ Vượn gần
người nhất). Rồi khi loài người đầu tiên được hình thành (người Cổ đại) cho
đến người Hiện đại cũng phải trải qua rất nhiều Thế hệ khác nhau nên loài
người nói chung là một Phase lớn của Giai đoạn Tiến hoá từ Vượn sang
người nhưng các Thế hệ Tiến hóa của loài người cũng lại được chia thành
từng Phase con của Thế hệ lớn...
Cũng có nghĩa là một Phase bất kỳ không chỉ thuần tuý là một Phase
xác định một cách cụ thể mà nó là tập hợp của các Phase con và các Phase
con của nó cũng lại là một tập hợp của các Phase con nhỏ hơn nữa... tức
cũng có nghĩa rằng một Phase bất kỳ cũng chính là một Chu trình Khép kín
của một Quá trình Biến đổi – Phát triển xác định và được tạo bởi nhiều
Phase con trong đó. Đồng thời mỗi Phase con này cũng lại là một Chu trình
Khép kín khác nhỏ hơn (với Chu kỳ ngắn hơn)...
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Cho nên các tính chất và cơ sở để xác định số lượng (định lượng)
Phase trong một Chu trình là một vấn đề lớn. Tuy vậy, những Phase đặc
trưng và cơ bản của một Chu trình luôn được xác định tối thiểu là ba Phase
và tối đa là 108 Phase (sẽ được chứng minh cụ thể trong Quyển 2 – Đại số
Phân cực Đệ qui).
Tuy vậy, số lượng các Phase có thể được xác định trong một Chu trình
thông qua các yêu cầu cơ bản và quan trọng dưới đây:
 Đối lập Tương đối
Hai Phase lân cận liên tiếp nhau bao giờ cũng tạo ra sự Đối lập Tương
đối lẫn nhau vì các Phase chính là các Giai đoạn Phát triển kế tiếp nhau trên
cơ sở Phase (Giai đoạn) kế tiếp luôn phủ định Phase (Giai đoạn) trước đó. Vì
thế, ít nhất, các Phase liên tiếp nhau phải luôn Đối lập Tương đối lẫn nhau.
Trong một số trường hợp đặc biệt, các Phase liên tiếp nhau có thể Đối lập
nhau một cách tuyệt đối:
Nhờ có sự đối lập lẫn nhau giữa các Phase liên tiếp nhau mà các
Phase liên tiếp nhau có thể chuyển hoá – biến đổi lẫn nhau cũng như Phase
trước đó có thể hình thành nên Phase tiếp theo...

Cơ năng

Thuû

Quang năng

 Tạo thành vòng kín sơ cấp
Trên cơ sở đối lập lẫn nhau (dù là
Nhiệt năng
Vòng Sơ cấp
tương đối hay tuyệt đối), các Phase luôn
hợp nhau thành một vòng kín trên cơ sở
đối lập nhau một cách liên tục giữa hai
Phase lân cận liên tiếp nhau.
Ví dụ, theo sự mô tả ở hình bên,
Quang năng đối lập tương đối với Điện
Điện năng Từ năng
năng và đồng thời cũng đối lập tương đối
Các Phase luôn hợp nhau theo một vòng
kín sao cho hai Phase liên tiếp lân cận
với Nhiệt năng.
nhau luôn đối lập tương đối lẫn nhau để
Vì thế nên Điện năng có thể
có thể biến đổi – chuyển hoá thuận nghịch
chuyển hoá lẫn nhau với Quang năng và
lẫn nhau một cách tuần hoàn
Quang năng cũng có thể chuyển hoá lẫn
nhau với Nhiệt năng. Nhờ như vậy, các Phase trong toàn bộ Chu trình Biến
đổi – Chuyển hoá Năng lượng mới có thể hợp nhau để trở thành vòng kín
 Tạo thành vòng kín thứ cấp
Trên đây được gọi là Vòng kín Sơ cấp bởi nó được tạo bởi sự ‘ghép
nối’ liên tiếp của các Phase lân cận liên tiếp nhau. Trên thực tế, giữa các
Phase luôn tồn tại các mối Quan hệ (Tương tác) Phổ biến nên giữa các Phase
không chỉ có Tương tác Trực tiếp lên nhau giữa các Phase lân cận liên tiếp
nhau mà còn được tạo bởi các Phase cách quãng nhau.
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Hình bên đây mô tả rõ hơn về
Vòng kín Thứ cấp được tạo bởi các Phase
Vòng Thứ cấp
cách quãng theo thứ tự Quang → Cơ →
Điện → Nhiệt → Từ → (quay trở về
Quang). Trong lúc đó, Vòng kín Sơ cấp
được tạo bởi sự liên kết (Tương tác) trực
tiếp giữa các Phase lân cận liên tiếp nhau
theo thứ tự Quang → Nhiệt → Cơ → Từ
Điện năng Từ năng
Các Phase cách quãng nhau cũng liên kết
→ Điện → (quay trở về Quang).
(do Tương tác Phổ biến) nhau tạo thành
Sự hình thành Vòng kín Thứ cấp là
những Vòng kín Thứ cấp để có thể tạo ra
các ứng suất Biến đổi – Chuyển hoá lẫn
để tránh được những tổn thất có thể gây ra
nhau theo một chiều (không đối lưu)
do các Tương tác Phổ biến sẽ dẫn đến thất
thoát Năng lượng hoặc Vật chất giữa các Phase giãn cách nhau.
Có nghĩa rằng, mục đích của việc tạo ra các Vòng kín trong các Chu
trình Biến đổi – Chuyển hoá Vật chất và Năng lượng nói chung là nhằm để
đảm bảo sự bảo toàn một cách tuyệt đối đối với các Quá trình Biến đổi và
Chuyển hoá Năng lượng và Vật chất nói chung.
Vì thế, ứng với mỗi một hình thức Biến đổi – Chuyển hoá thì nó phải
được tạo bởi một Chu trình Khép kín tương ứng: Các Biến đổi – Chuyển hoá
trực tiếp giữa các Phase lân cận liên tiếp nhau được xảy ra do Tương tác
Trực tiếp (Tương tác có tính chọn lọc) giữa các Phase lân cận nhau luôn là
những Biến đổi – Chuyển hoá có đặc tính thể hiện mạnh nhất và quan trọng
nhất (nó nắm vai trò chủ đạo trong Quá trình Biến đổi – Tiến hoá – Phát
triển cuae Vật chất và Vũ trụ cũng như Tự nhiên nói chung...).
Cơ năng

Thuû

Quang năng

Nhiệt năng

Bên cạnh đó, những Biến đổi – Chuyển hoá giữa các Phase gian cách
nhau do những mối quan hệ Tương tác Phổ biến cũng có những ảnh hưởng
không nhỏ đối với Quá trình Biến đổi – Tiến hoá – Phát triển của Vật chất
và Vũ trụ cũng như Tự nhiên nói chung...
Chính vì thế, các mối Quan hệ Tương tác Phổ biến (liên kết) giữa các
Phase cách quãng nhau cũng phải được khép kín để đảm bảo tính bảo toàn
của các Biến đổi – Chuyển hoá giữa chúng:
Sự Tương tác giữa các Phase sẽ dẫn đến những Biến đổi – Chuyển
hoá giữa các Phase vì trước hết, như trên đã phân tích và trình bày, sự
Tương tác sẽ gây nên những Biến đổi Vật lý do sự Hoán vị. Từ sự Hoán vị
sẽ dẫn đến các Chuyển Phase Vật lý và dẫn đến những biến đổi Thuộc tính
để tạo ra các Biến đổi Sinh – Hoá...
Đặc biệt, riêng đối với Vòng kín Sơ cấp được tạo bởi sự liên kết
(Tương tác Chọn lọc) giữa các Phase lân cận liên tiếp nhau luôn có tính
thuận nghịch (hay còn gọi là có tính đối lưu) giữa các Phase lân cận thì đối
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với Vòng kín Thứ cấp được tạo bởi các Phase gián đoạn (cách quãng) do các
Tương tác Phổ biến tạo ra thì có thể chỉ có thể xảy ra theo chiều thuận mà
không xảy ra theo chiều ngược lại (không có tính đối lưu).
 Tạo thành Vòng kín Tam cấp
Cũng do mối Quan hệ Tương tác Phổ biến mà giữa các Phase bất kỳ
luôn tương tác phổ biến lên nhau tạo nên các biến đổi – chuyển Phase đối
lưu hay không đối lưu giữa chúng.
Vì thế, các Vòng kín Sơ cấp, Thứ cấp và Tam cấp... được tạo thành
bởi các mối quan hệ phổ biến theo từng cấp quan hệ tương ứng. Vòng kín
Tam cấp hay còn gọi là Vòng kín Cục bộ được mô tả bởi hình dưới đây:
Theo sự mô tả ở hình bên, Vòng kín Tam
Sơ cấp
Qi – 1
Qi + 1
cấp được tạo bởi sự liên hợp của các Tương tác
Qi – 1
Thứ cấp
Sơ cấp và Thứ cấp tức là một Vòng kín Cục bộ
được tạo bởi ba Phase lân cận liên tiếp nhau
trong Chuỗi Chu trình có số Phase vô hạn hoặc hữu hạn bất kỳ.
Nhờ có sự khép kín cục bộ mà ngay trong từng nhóm ba Phase lân cận
liên tiếp nhau đã có thể tạo nên sự bảo toàn cục bộ giữa chúng. Cũng nhờ đó
mà tính đồng dạng giữa từng ba Phase (Thế hệ) lân cận liên tiếp nhau luôn
được tuân thủ một cách tuyệt đối.
o Hợp nhất các Tương tác
Theo trên, số Phase tối đa trong một Chu trình hoàn chỉnh phải đảm
bảo sao cho nó có thể tạo được đồng thời nhiều Vòng kín theo mọi cấp độ
Tương tác (liên kết) với nhau giữa các Phase hình thành nên các ‘Truyền xạ’
và ‘Phản xạ’ khép kín riêng phần của chúng.
Điều đó cũng có nghĩa là số lượng các Phase của một Chu trình phải
đảm bảo bảo tính liên kết (tương tác) theo các nguyên tắc Thống kê Tối ưu
thì mới có thể thoả mãn đồng thời mọi mối quan hệ khép kín do các Tương
tác Chọn lọc và các Tương tác Phổ biến gây ra giữa các Phase.
Trên cơ sở đó, mọi Quá trình cũng như Giai đoạn Tiến hoá – Phát
triển của Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội theo trình tự từ Nguyên thể
Vật chất ban đầu cho đến khi phân chia liên tục Cấu trúc ‘Vật chất’ để tạo ra
vô số các Thiên thể, rồi đến các Nguyên tố Hoá học và từ các Nguyên tố
Hoá học hình thành nên các thể Sinh học ban đầu để rồi các thể Sinh học lại
phát triển dần thành các Thế hệ Sinh vật... được gọi là các Phase Tiến hoá và
Phát triển của Vũ trụ cũng như Tự nhiên và Xã hội luôn tạo ra sự đồng dạng
giữa chúng và được phát biểu bởi định luật dưới đây:
Định luật 59A: Mọi Quá trình Vận động – Chuyển động – Biển đổi
dẫn đến Tiến hoá – Phát triển xảy ra phổ biến trong Vũ trụ và Tự nhiên nếu
có sự trùng lặp về Phase giữa các Chu trình có tính lặp lại một cách liên tục
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thì sẽ luôn tạo ra sự đồng dạng lẫn nhau giữa các thời điểm có cùng Phase
của các Chu trình lân cận liên tiếp nhau.
Các Phase ở đây được định nghĩa là các Giai đoạn hay các Thế hệ
cũng như là một trạng thái hay một hình thức... của Tiến hoá – Phát triển.
Chu trình ở đây là một Vòng khép kín do sự lặp lại của các Phase.
Hydrogen

1

Semiconductor

1

Metal

Helium
2

Air

P1

2

3

4

5

6

7

P2

Lithium
3
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5

Carbon
6
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7
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8
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9
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13
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50

Tellurium
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49
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55
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83
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P47
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Hình trên đây mô tả rõ hơn về các Vòng khép kín (được gọi là các
Chu trình) được tạo bởi các Phase: Bảng Hệ thống Tuần hoàn các Nguyên tố
được chia thành 7 Chu kỳ, mỗi Chu kỳ ứng với một Chu trình Khép kín tức
là một Vòng khép kín được tạo bởi 8 Phase do 8 Nhóm Hoá trị của các
Nguyên tố Hoá học tạo thành. Như vậy, mỗi một Nhóm Hoá trị tương ứng
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với một Phase: Bảng Hệ thống Tuần hoàn nói trên cho thấy rằng hai Nguyên
tố lân cận nhau tương ứng với hai Phase lân cận nhau luôn có những Thuộc
tính hay Tính chất Hoá học tương đương nhau (có sự đồng dạng, gần giống
nhau nhất giữa các Nguyên tố khác Phase nhưng ở cùng một Chu kỳ).
Cũng như, các Nguyên tố Hoá học ở cùng một Nhóm Hoá trị (có cùng
một Phase) mặc dù ở khác Chu kỳ nhưng cũng có những đặc tính rất giống
nhau (có sự đồng dạng giữa các Nguyên tố cùng Phase nhưng khác Chu kỳ).
Nói tóm lại, sự Đồng dạng được tạo bởi các Sự vật – Hiện tượng có
cùng Phase nhưng khác Chu kỳ (khác Chu trình) hoặc khác Phase nhưng ở
cùng một Chu kỳ (trong cùng một Chu trình) và lân cận liên tiếp nhau.
Nếu ở cùng Chu kỳ nhưng cách quãng nhau thì chưa chắc đã đồng
dạng và khác Chu kỳ đồng thời khác Phase thì cũng chưa chắc đã có thể
đồng dạng với nhau.
Cũng trên cơ sở đó, 7 Chu kỳ nói trên thực chất được hợp nhất thành
một Chu kỳ lớn của Chu trình Tuần hoàn của các Nguyên tố Hoá học, mỗi
một Chu kỳ lại tương ứng với một Phase lớn của Chu trình Tuần hoàn lớn và
trong mỗi Phase lớn có 8 Phase con của nó. Trên cơ sở đó, 7 Phase lớn của
Chu trình Tuần hoàn lớn tương ứng đồng dạng nhau giữa từng hai Phase lân
cận liên tiếp nhau.
Đây chính là định nghĩa Phase con trong Phase lớn và Chu kỳ con
trong Chu kỳ lớn...
3.2. Nguyên lý Bất đồng dạng
Bên cạnh sự Đồng dạng và giống nhau một cách phổ biến giữa các
Qui luật Vận động – Chuyển động – Biến đổi – Phát triển của Vật chất, Vũ
trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội thì nó cũng luôn tồn tại những sự khác biệt
gây nên sự Bất đồng dạng giữa những Qui luật nói trên nếu được xem xét ở
những góc độ sâu xa và có tính cụ thể hơn.
Ví dụ, sự phân chia Vũ trụ thành hai Thế giới của Tự nhiên thuần tuý
(Giới Vô sinh) và Thế giới Hữu sinh thì giữa hai Thế giới này cũng đã nói
lên sự khác biệt (Bất đồng dạng) nhau giữa chúng bởi một bên là có sự sống
và một bên là không có sự sống.
Vậy nhưng giữa chúng có chung một nguồn gốc tức là Giới Hữu sinh
được Phát triển – Tiến hoá – Kế thừa trên cơ sở của Giới Vô sinh vì thế Giới
Hữu sinh chịu sự chi phối rất chặt chẽ của Giới Vô sinh:
Quá trình Phát triển Cấu trúc Sinh học thông qua sự Nhân đôi Tế bào
cũng chính là sự kế thừa trên Nguyên lý Bán rã Cấu trúc Vật chất của Vũ trụ
và Tự nhiên... cũng như kế thừa các nguyên tắc biến đổi và chuyển hoá về
Năng lượng trong các Cơ thể Sinh học hoàn toàn tương tự như trong Vũ trụ
và Tự nhiên nói chung.
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Vì thế, sự Bất đồng dạng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy
các Giai đoạn Tiến hoá – Phát triển của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội nói
chung nhờ những Biến thái của nó gây nên nhưng không có nghĩa là phá vỡ
một cách tuyệt đối các Nguyên tắc Đồng dạng vốn có của Vũ trụ và Tự
nhiên: Các cặp Thuộc tính mới luôn được tạo thành từ các cặp Thuộc tính
Đối lập hiện có để tạo nên sự muôn hình muôn vẻ của Vật chất cũng như Vũ
trụ và Tự nhiên nói chung.
Theo trên, sự bất đồng dạng giữa các Sự vật – Hiện tượng được tạo ra
do những nguyên nhân và các cơ chế dưới đây:
• Cùng Chu kỳ nhưng khác Phase
Trong cùng một Chu kỳ nhưng khác nhau về Phase sẽ xuất hiện sự bất
đồng dạng giữa chúng do những biến đổi khác nhau về Giá trị – Thuộc tính
giữa chúng: Mỗi Phase sẽ xác định một Giá trị – Thuộc tính tương ứng của
Vật chất cũng như của Vũ trụ và Tự nhiên nói chung.
Cho nên, hai Phase lân cận nhau có thể đạt được sự đồng dạng gần
giống nhau nhất nhưng cách nhau một Phase đã có thể mất hẳn tính đồng
dạng giữa chúng. Ví dụ, Lithium và Boron là hai Nguyên tố cùng một Chu
kỳ nhưng Lithium có Hoá trị 1 (Phase thứ nhất) còn Boron là Nguyên tố
thuộc Nhóm 3 (Phase thứ ba) nên chúng trở nên khác hẳn nhau về các đặc
tính Hoá học nhưng nếu so Lithium với Nguyên tố ở giữa chúng là Berylium
thì Lithium lại gần giống với Berylium và Berylium cũng đồng thời đồng
dạng với Boron.
Thế nhưng, sau khi kết thúc một Chu kỳ thì các Phase đẳng vị ở các
Chu kỳ lân cận nhau lại giống nhau vì các Chu kỳ lại hợp nhất thành một
Phase lớn và các Phase lớn lân cận nhau lại trở nên đồng dạng nhau nên các
Phase con đẳng vị của các Chu kỳ lân cận lại giống nhau (Ví dụ, các Nguyên
tố cùng Nhóm Hoá trị 1 ở các Chu kỳ đều được gọi là các Phase đẳng vị vì
có cùng Hoá trị 1. Tương tự, các Nguyên tố cùng Hoá trị 2 ở các Chu kỳ đều
được gọi là các Phase đẳng vị 2...).
• Khác Chu kỳ – Khác Phase
Đối với các Phase bất đẳng vị và khác Chu kỳ thì sự bất đồng dạng
giữa chúng càng trở nên rõ rệt vì ngay cả đối với các Phase đồng vị giữa các
Chu kỳ khác nhau tuy rằng vẫn đạt được những khả năng đồng dạng nhất
định nào đó nhưng vẫn có những khác biệt giữa chúng.
Ví dụ, theo Bảng Tuần hoàn các Nguyên tố Hoá học nói trên, khi Chu
kỳ càng tăng thì tính Kim loại càng tăng nên độ cứng của Kim loại càng cao.
Do đó, các Nguyên tố ở các Chu kỳ trước thì lại càng mềm. Chẳng
hạn như Lithium và Natrium ở các Chu kỳ 1 và Chu kỳ 2 thì rất mềm và có
thể hoà tan trong nước nhưng từ Rubidium ở Chu kỳ 4 trở đi thì chúng
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không còn mềm và có thể hoà tan trong nước nữa mà đã trở thành Kim loại
rắn rất bền vững.
Vì thế, nếu khác Chu kỳ lại khác cả tính đẳng vị của Phase giữa các
Chu kỳ thì tính bất đồng dạng giữa các Phase sẽ càng rõ rệt hơn.
Bán rã Cấu trúc Vũ trụ

Nhân đôi giá trị
• Cân bằng bị phá vỡ
Khoa học Xã hội
Theo Nguyên lý Phát triển
Thế hệ thứ 108
Năng lượng
(xem Phần 6 – Quyển 2), khi Vật
Vũ trụ
Các thế hệ
chất và Vũ trụ cũng như Tự nhiên
Sinh học
Các Nguyên
nói chung càng phát triển thì các
tố hoá học
Các Hệ
Nguyên tắc Cân bằng cả trên phương
Mặt trời
Thiên Hà Vũ trụ
diện tuyệt đối và tương đối đều bị
Thế hệ thứ hai
Nhất thể
phá vỡ do các Giá trị luôn tăng gấp
ban đầu
Đối lập Thuộc
đối sau mỗi Chu kỳ Phát triển.
tính
Ví dụ, Khối lượng Vũ trụ tăng
gấp đôi sau mỗi Chu kỳ Phát triển.
Tương tự, Vận tốc Vũ trụ cũng như
nhiều Giá trị khác có thể có của Vũ
trụ cũng liên tục tăng gấp đôi sau mỗi Chu kỳ Phát triển của nó. Hình bên
đây cho thấy sự phá vỡ các Nguyên tắc Cân bằng do các Giá trị của Vũ trụ
luôn tăng gấp đối sau mỗi Chu kỳ Phát triển để liên tục tạo ra các Thế hệ
(Phase) mới.
Vì thế, nguy cơ phá vỡ các Nguyên tắc Cân bằng vốn có của Vật chất
và Vũ trụ cũng như Tự nhiên luôn sẵn sàng xảy ra khiến cho các Chu kỳ
Phát triển kế tiếp theo sau đó càng phá vỡ các tính chất đồng dạng giữa các
Chu kỳ cũng như giữa các Phase liên tiếp lân cận nhau.

Điều này cho phép khẳng định một cách chắc chắn rằng tính đồng
dạng hay bất đồng dạng giữa các Phase Biến đổi – Chuyển hoá – Tiến hoá
và Phát triển của Vũ trụ cũng như Tự nhiên và Xã hội thực chất được gây ra
bởi các Nguyên tắc Cân bằng:
Nếu các Nguyên tắc Cân bằng được bảo đảm thì tính đồng dạng giữa
các Phase càng cao. Ngược lại, nếu các Nguyên tắc Cân bằng càng bị vi
phạm thì tính bất đồng dạng giữa các Phase và các Chu kỳ càng rõ rệt
4. Cặp Nguyên lý Khép kín – Chu kỳ
Các Quá trình Vận động – Chuyển động dẫn đến Biến đổi và Phát
triển của Vũ trụ cũng như Tự nhiên và Xã hội luôn xảy ra theo một Qui luật
Khép kín Tuần hoàn một cách liên tục:
Những đặc tính cơ bản ban đầu luôn được bảo toàn và giúp cho mọi
Biến thái – Tiến hoá – Phát triển được diễn ra một cách bền vững và ổn định,
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có nền tảng, không bị đột biến (các đột biến chỉ xảy ra rất hạn hữu và nó chỉ
là một Trạng thái Tới hạn trong giai đoạn chuyển đổi từ Phase này sang một
Phase khác)...
Vì vậy, những quá trình có tính Khép kín sẽ tạo ra các Chu kỳ tương
và ngược lại những quá trính có tính Chu kỳ thì cũng sẽ có tính Khép kín
theo cùng một sự thống nhất chặt chẽ.
4.1. Nguyên lý Khép kín
Như trên vừa trình bày, các Nguyên tắc Cân bằng sẽ dẫn đến các
Nguyên tắc Đồng dạng thông qua sự Khép kín của các Chu trình Biến đổi và
Chuyển hoá cũng như Tiến hoá và Phát triển của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội
nói chung.
Vì thế, Nguyên lý Khép kín vừa là một nguyên lý có tính dẫn xuất (có
tính thụ động) do sự tạo bởi Nguyên lý Cân bằng và Đồng dạng nhưng đồng
thời nó cũng là một Nguyên lý có tính chủ đạo (có tính tích cực) đối với
những Quá trình Biến đổi – Chuyển hoá – Tiến hoá – Phát triển theo những
Chu kỳ xác định.
Hơn nữa, Nguyên lý Khép kín được qui định hay được tạo bởi các
Nguyên tắc Cơ bản dưới đây:
• Tính Cân bằng
o Vai trò của Cân bằng
Hình bên đây mô tả rõ hơn về vai trò tác
động và ảnh hưởng của sự Cân bằng đối với các
Nguyên tắc Khép kín:
Vì mọi Sự vật – Hiện tượng có thể xảy ra
một Biến đổi – Chuyển hoá nào đó có thể khiến
cho chính nó mất Cân bằng thì sự mất Cân bằng
sẽ tạo ra một ứng suất tác động để Biến đổi nói
Sự Cân bằng tạo nên sự Phản
hồi trở về Giá trị hoặc Vị trí
trên phải hồi trở lại với Vị trí hay Giá trị ban đầu
của các Biến đổi – Chuyển hoá
của Sự vật – Hiện tượng đang xét.
Tuy vậy, mọi Sự vật – Hiện tượng chỉ có
thể có khả năng quay về với hoặc là Giá trị hoặc Vị trí ban đầu của nó.
Không bao giờ có thể đạt được cùng một lúc hai yêu cầu tức là vừa đảm bảo
có thể Cân bằng cả về Giá trị (quay về Giá trị ban đầu) đồng thời Cân bằng
cả về Vị trí (quay về Vị trí ban đầu).
Hình trên đây mô tả sự quay về Giá trị ban đầu của Sự vật – Hiện
tượng sau khi đã được sự Cân bằng tác động. Tuy vậy, ngay cả sự quay về
Giá trị ban đầu cũng không phải là có thể xảy ra đồng lúc để tất cả mọi Giá
trị đều được phục nguyên mà chỉ được một hoặc một số ít Giá trị được phục
nguyên mà thôi (được quay trở về với Giá trị ban đầu).
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Ví dụ, các Hạt không chỉ có thuần tuý Giá trị về Điện tích mà còn có
các Giá trị khác như Spin, Khối lượng...
Hình trên đây chỉ mô tả sự quay về của Giá trị Điện tích, tức là giả sử
Hạt Quark d (có Điện tích –1/3) thông qua sự phát triển – biến đổi thành
Quark u (có Điện tích là +2/3). Sau đó do sự Cân bằng mà nó phải biến đổi
trở ngược lại thành Quark s (có Giá trị Điện tích là –1/3, như ban đầu).
Nhưng khi đó, Giá trị Khối lượng cũng như các Giá trị kèm theo của
Quark d và Quark s lại không được quay về như ban đầu (rõ ràng rằng nếu
được quay trở về nguyên như ban đầu thì Quark s không được sinh ra mà nó
sẽ trở về với Quark u).
Sự quay về chỉ đảm bảo được khả năng phục nguyên cho một Giá trị
trong số tất cả các Giá trị có thể có của Sự vật – Hiện tượng đã làm cho một
Phase mới được sinh ra (ứng với một Phase mới là một Thuộc tính hay một
loại Vật chất mới được sinh ra).

Cơ năng

Thuû

Quang năng

o Các Cung Khép kín
Sự quay về trên cơ sở của từng Đơn trị (tức là chỉ có từng Giá trị được
phục nguyên) đã trở thành nguyên nhân khiến cho Sự vật – Hiện tượng chỉ
quay trở về với một Giá trị ban đầu đã cho nhưng lại không thể quay trở về
với Vị trí ban đầu: Nếu quay trở về được
Nhiệt năng
với Vị trí ban đầu và quay về được với
mọi Giá trị ban đầu thì nó sẽ tạo ra sự
Khép kín Tuyệt đối và cũng có nghĩa là
Sự vật – Hiện tượng không có khái niệm
phát triển hay biến đổi vì nó cũng chính
là nó như ban đầu.
Từ sự mô tả trên cho thấy rằng, sự
Điện năng Từ năng
Cân bằng chỉ đảm bảo được tính Khép Sự Khép kín Nguyên vẹn phải được tạo bởi
mối Cân bằng khác nhau thông qua
kín không nguyên vẹn: Để có thể tạo ra các
nhiều giai đoạn (Phase) xảy ra liên tiếp
được một sự Khép kín Nguyên vẹn thì nó nhau để hình thành nên một Chu trình kín
phải được thực hiện bởi nhiều mối Cân
bằng khác xảy ra một cách liên tiếp nhau. Mỗi một mối Cân bằng sẽ tạo ra
một Cung Khép kín tương ứng bởi ba Phase lân cận liên tiếp nhau hợp thành.
Hình trên mô tả sự Khép kín Nguyên vẹn được tạo bởi các Cân bằng
liên tiếp xảy ra một cách liên tục.
Ví dụ, Cân bằng thứ nhất là sự Cân bằng Điện năng được tạo bởi các
biến đổi và chuyển hoá giữa nó với Quang năng và Nhiệt năng. Tức là Điện
năng đồng thời sẽ sinh ra Quang năng và Nhiệt năng nên để có thể tạo ra
được sự Cân bằng đối với Điện năng thì Tổng các Năng lượng gồm Quang
năng và Nhiệt năng phải bằng đúng Điện năng.
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Tương tự, sự Cân bằng tiếp theo là Cân bằng của Quang năng được
chuyển hoá và biến đổi thông qua Nhiệt năng và Cơ năng: Quang năng có
thể chuyển hoá đồng thời thành Nhiệt năng và Cơ năng. Vì thế, Tổng Năng
lượng của Nhiệt năng và Cơ năng phải bằng đúng Quang năng.
Tiếp theo, sự Cân bằng Nhiệt năng được xác định bởi Cơ năng và Từ
năng sao cho Tổng Giá trị Năng lượng của Cơ năng và Từ năng phải bằng
đúng Nhiệt năng.
Cũng như vậy, Cơ năng được cân bằng bởi Từ năng và Điện năng sao
cho Tổng Điện năng và Từ năng bằng đúng Cơ năng....
Cuối cùng, sự khép kín được thực hiện bởi sự Cân bằng cuối cùng là
Từ năng được cân bằng bởi Điện năng và Quang năng: Sự biến đổi của Từ
năng sẽ đồng thời sinh ra Quang năng và Điện năng nên Tổng Điện năng và
Quang năng phải bằng đúng Từ năng...
Trên cơ sở đó, 5 Cung Khép kín được tạo ra và liên hợp với nhau
thông qua 5 mối Cân bằng Cục bộ giữa từng ba Phase lân cận liên tiếp nhau.
Trên đây chính là sự phân tích và lý giải tính khép kín nguyên vẹn
phải được thông qua nhiều mối Cân bằng Cục bộ xảy ra một cách liên tục
kế cận nhau. Thông qua từng mối Cân bằng Cục bộ mà mỗi một ‘Thông số’
hoặc một Giá trị cũng như một Thuộc tính nào đó của Sự vật – Hiện tượng
có thể được bảo toàn (tức là được phục nguyên) để có thể trở về với ‘dạng’
ban đầu của nó. Sự quay về chính là ‘gốc’ của sự Khép kín.
• Tính Phản hồi
Cũng như vừa trình bày trên đây, bản chất cơ bản của Nguyên lý
Khép kín chính là sự Phản hồi của một Quá trình Biến đổi – Chuyển hoá bất
kỳ để trở về với ‘dạng’ ban đầu của nó (‘dạng’ ban đầu có thể là Giá trị,
Thuộc tính, Giá trị, Trạng thái...).
Thật vậy, những Biến đổi – Chuyển hoá mang tính chất Cơ học thuần
tuý sẽ gây nên sự Chuyển Phase làm cho Giá trị của Sự vật – Hiện tượng bị
thay đổi. Sự thay đổi về Giá trị (Lượng) sẽ kéo theo sự biến đổi về Thuộc
tính (Chất) và Chất lại kéo theo sự biến đổi về Lượng kế tiếp theo:
Sự biến đổi dây chuyền Lượng – Chất sẽ làm cho Sự vật – Hiện tượng
có nguy cơ bị mất Cân bằng do Lượng (Giá trị) cũng như Chất (Thuộc tính)
bị thay đổi so với lúc ban đầu cho nên bắt buộc tự nó phải tạo ra những ứng
suất làm cho Sự vật – Hiện tượng phải luôn tạo ra một ‘định hướng’ cho các
Giai đoạn Biến đổi – Chuyển hoá tiếp theo phải quay trở về với dạng ban
đầu mà hình thành nên một Chu trình Khép kín trên cơ sở thông qua các
Cung Khép kín tương ứng.
Điều này sẽ được chứng minh cụ thể và đầy đủ bởi Đại số Phân cực
Đệ qui – Quyển 2. Trong nội dung này chỉ trình bày sơ bộ như vậy.
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• Tính Đồng dạng
Tính Đồng dạng cũng được thể hiện rất rõ trong các nguyên tắc cơ
bản của Nguyên lý Khép kín: Nhờ có tính Đồng dạng mà sau mọi Thuộc
tính – Đặc tính cũng như những tính chất có thể có của Sự vật – Hiện tượng
thông qua Quá trình Biến đổi – Chuyển hoá – Tiến hoá và Phát triển nói
chung đều được lặp lại một cách tương tự để hình thành nên một Chu trình
Khép kín Đồng dạng.
Hay nói cách khác, Đồng dạng và Khép kín luôn có sự tác động và
ảnh hưởng tương hỗ lên nhau: Sự Đồng dạng là nguyên nhân tạo ra các Chu
trình Khép kín. Ngược lại, các Chu trình Khép kín cũng sẽ ra sinh ra các
Phase Đồng vị ở các Chu kỳ lân cận liên tiếp phải đồng dạng với nhau...
Sự qui định chặt chẽ giữa Đồng dạng và Khép kín đã tạo ra mối Quan
hệ Tương tác Chọn lọc và Tương tác Phổ biến giữa các Phase trong cùng
một Chu trình và giữa các Phase trong các Chu trình khác nhau sao cho các
Phase có thể được bảo toàn những Giá trị cũng như những Thuộc tính vốn
có như ban đầu trong suốt Quá trình Biến đổi – Chuyển hoá – Phát triển...
Vì thế, trong các Chu trình có tính tuần hoàn thì sự đồng dạng giữa
các Chu kỳ cũng như các Phase Đồng vị giữa các Chu kỳ là điều tất yếu luôn
xảy ra. Điều này cũng sẽ được chứng minh đầy đủ và cụ thể ở Đại số Phân
cực Đệ qui. Trong nội dung này chỉ trình bày có tính khái quát mà thôi.
• Tính Bảo toàn Phase
Bảng Hệ thống Tuần hoàn Nguyên tố đã được mô tả nói trên là một
dẫn chứng rất cụ thể cho Nguyên lý Bảo toàn Phase: Toàn bộ các Nguyên tố
Hoá học được chia thành 7 Chu kỳ, mỗi Chu kỳ có 8 Nhóm Hoá trị tương
ứng với 8 Phase.
Như vậy, Quá trình Biến đổi – Chuyển hoá một cách tuần hoàn giữa
các Nguyên tố cho dù như thế nào thì giữa các Chu kỳ vẫn phải đảm bảo
tính Bảo toàn Phase tức là số Phase trong mỗi Chu kỳ không được thay đổi.
Số Phase tối đa trong các Chu kỳ Biến đổi – Chuyển hoá Tuần hoàn
của các Nguyên tố cũng như Vật chất và Vũ trụ cùng Tự nhiên nói chung
chính là số Thuộc tính tối đa có thể có trong một Chu kỳ.
Điều đó có nghĩa là khi Vật chất hay Vũ trụ cũng như Tự nhiên cho
dù có phát triển tới đâu thì số lượng Thuộc tính (Chất) của nó cũng luôn bị
giới hạn trong một phạm vi xác định.
Vì thế, các loại Sinh vật học cho dù có phát triển tới mức nào, từ
Động – Thực vật bậc thấp đến Động – Thực vật bậc cao thì Cấu trúc Sinh
học của Cơ thể của các loại Động – Thực vật cũng chỉ được hợp thành bởi
14 Nguyên tố Hoá học Cơ bản, số còn lại chỉ là những Nguyên tố Vi lượng.
Tức là tất cả các Nguyên tố Hoá học có thể có trong Tự nhiên đều tham gia

Founded by Dr Tran Phuc Anh

博士 陈 副 映

63

Evolution – Part 5 – Volume 2

Renovated Oriental Learning

东方 学术 革新

Systematic Science

tạo nên Cấu trúc Sinh học nhưng trong đó chỉ có 14 Nguyên tố có tỷ lệ lớn
và nhiều hơn cả. Các Nguyên tố khác chỉ có tỷ lệ cực bé nên được gọi là Vi
lượng (với một lượng rất ít cỡ dưới 10–20 gram trong một cơ thể Sinh học).
Dựa vào 14 Nguyên tố Cơ bản cấu tạo nên các Cấu trúc Sinh học mà
các đặc tính Sinh học của các thể Sinh học nói chung luôn được giới hạn
trong những khuôn khổ nhất định. Cũng chính vì thế, mỗi một Thế hệ Sinh
học cho dù tiến hoá đến mức nào thì khi đạt được một khả năng này hoàn
thiện thì khả năng kia bị khiếm khuyết trong lúc đó một Thế hệ trước nó lại
không hoàn hảo được khả năng mà nó có thể nhưng lại hoàn hảo đối với khả
năng mà nó bị khiếm khuyết.
Ví dụ, con người có Trí tuệ phát triển rất hoàn hảo thì những năng lực
đặc biệt lại bị mất đi. Trong lúc đó, các loài Động vật bậc thấp không có Trí
tuệ thì lại có những khả năng rất đặc biệt trong việc đoán trước những Thiên
tai – Địa nạn để có thể tìm nới di trú an toàn trước khi những tai hoạ ập đến
(con người vì bị mất đi những khả năng này nên phải tự mình ghánh chịu
những hậu quả rất nặng nề của các tai hoạ...).
Như vậy, sự Bảo toàn Phase đồng thời gây nên sự giới hạn đối với các
Thuộc tính hoặc các Đặc tính, Khả năng (Bản năng) đặc biệt của các Chu
trình Biến đổi – Chuyển hoá – Tiến hoá – Phát triển của mọi Sự vật – Hiện
tượng nói chung.

5f

f

• Tính Chu kỳ
Do sự Đồng dạng cũng như sự Bảo toàn Phase trong các Quá trình
Biến đổi – Chuyển hoá – Phát triển của các Sự vật – Hiện tượng mà nó đã
tạo ra các Chu trình Biến đổi – Chuyển hoá – Phát triển theo hình thức Khép
kín Tuần hoàn (lặp lại) một cách liên tục.
Mỗi một Chu trình Khép kín được gọi là một Chu kỳ: Trên đây chỉ
mới đưa ra tên gọi chứ chưa định nghĩa rõ thế nào là Chu kỳ thì đây chính là
định nghĩa về Chu kỳ.
Như vậy, sự Khép kín của một
2f
Quá trình Biến đổi – Chuyển hoá – Phát
triển nào cũng đều dẫn đến sự hình thành
nên các Chu kỳ Tuần hoàn của Quá trình
nói trên:
Mặc dù Quá trình nói trên luôn xảy
ra một cách liên tục và kéo dài nhưng nó
7f
4f
vẫn luôn phải tuân thủ theo những Qui
Chuỗi Vô hạn được tạo bởi các Quá trình
luật Hữu hạn để tạo thành những Vòng Biến đổi – Chuyển hoá – Phát triển liên tục
Khép kín Cục bộ để tạo ra các Chu kỳ và kéo dài luôn được Chu kỳ hoá thành các
Tập hợp Chu kỳ Hữu hạn tương ứng
xác định.
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Điều đó cũng có nghĩa là thay vì một Chuỗi Vô hạn không thể xác
định được của các một Quá trình Biến đổi – Chuyển hoá – Phát triển liên tục
thì nó sẽ được chia thành từng Tập hợp Chu kỳ tương ứng bởi các Chu kỳ
lớn được tạo bởi các Chu kỳ con và các Chu kỳ con lại được tạo bởi các Chu
kỳ con trong đó để biến các Chuỗi Vô hạn bất kỳ thành những Chuỗi Hữu
hạn có thể xác định được.
Hình nói trên mô tả sự Chu kỳ hoá của Chuỗi Vô hạn bởi các Chu kỳ
con hợp thành một Chu kỳ lớn. Các Chu lớn lại hợp thành một Chu kỳ khác
lớn hơn... nhờ đó đã có thể biến các Chuỗi Vô hạn bất kỳ thành những Chuỗi
(Chu kỳ) Hữu hạn với các Phase Hữu hạn có thể xác định được.
Trên cơ sở đó, tính Đồng dạng giữa các Chu kỳ lớn và các Chu kỳ con
được tuân thủ một cách chặt chẽ hơn. Điều này càng chứng tỏ rằng, nhờ có
tính lặp lại thông qua sự hợp thành của các Chu kỳ mà những Quá trình Biến
đổi – Chuyển hoá – Phát triển của mọi Sự vật – Hiện tượng có thể xảy ra
trong Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội luôn được xác định bởi những
Nhóm Chu kỳ Hữu hạn và cũng có nghĩa là biến các ‘Qui luật Ngẫu nhiên’
thành những Qui luật có tính xác định (được Đồng dạng hoá theo những
Phase Hữu hạn và có thể xác định được).
Điều này cũng sẽ được chứng minh một cách đầy đủ và cụ thể hơn ở
Đại số Phân cực Đệ qui – Quyển 3.

–ϕ
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Sự liên tục hoá

Các Chu kỳ con

Âm

ϕ

• Tính Đối xứng
Một lần nữa, tính Đối xứng không chỉ thuần tuý
y
tạo ra các Phase Đối lập (từ đó tạo ra các Thuộc tính
Dương
Đối lập để có thể hợp thành các cặp Thuộc tính Đối lập
tương ứng) mà nó còn có vai trò tác động và ảnh hưởng
x
không nhỏ đối với các nguyên tắc cơ bản của Nguyên lý
Khép kín.
Bằng Hình học Trực quan (hình bên mô tả đơn
giản sự liên hệ giữa tính Đối xứng và Khép kín) có thể khẳng định rằng mọi
Hệ có tính khép kín bất kỳ luôn tạo ra sự đối xứng giữa hai phần ‘Cấu trúc’
bất kỳ nào đó của Hệ. Ngược lại, mọi Hệ
có tính đối xứng bất kỳ cũng đều có thể
Chu kỳ lớn
tạo ra sự khép kín của nó.
Hình bên đây mô tả sự hợp thành
các Chu kỳ do sự khép kín của các Quá
Thái
Thiếu cực
cực
trình Vận động – Biến đổi – Phát triển
Sự đối xứng bắt buộc các Quá trình Vận
của Sự vật – Hiện tượng bất kỳ:
động – Biến đổi – Phát triển phải tạo
Ví dụ, các Chu kỳ con hợp thành
thành các Chu trình có tính Khép kín để
một ‘Vật’ chuyển động trên Quĩ đạo
tạo ra các Tập hợp Chu kỳ khác nhau
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được tạo bởi Trục Thái cực (được tạo bởi Thái cực và Thiếu cực) của chúng.
Khi đó, vì nhu cầu đối xứng mà ‘Vật’ nói trên phải di chuyển lần lượt qua
các điểm có thể có trên Trục Thái cực.
Nhờ vậy, sau những khoảng thời gian xác định thì ‘Vật’ sẽ tạo ra ảnh
của nó ở phía bên kia trên Trục Thái cực so với thời điểm hiện tại. Cứ như
vậy, các Đối xứng sẽ được lặp lại một cách liên tục trong suốt quá trình
Chuyển động của Vật theo Trục Thái cực để tạo nên sự khép kín của Trục
Thái cực làm cho Thái cực và Thiếu cực trùng vào nhau.
Điều này cho phép khẳng định một cách chắc chắn rằng sự Đối xứng
cũng có một tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến sự Khép kín của các Quá
trình Vận động – Biến đổi – Phát triển của mọi Sự vật – Hiện tượng có thể
xảy ra một cách phổ biến trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội. Cũng như, điều
này sẽ được chứng minh cụ thể hơn ở Đại số Phân cực Đệ qui.
• Tính Luỹ tiến
Quá trình Khép kín cũng sẽ dẫn đến khả năng Tích luỹ Giá trị và
Thuộc tính cũng như sự Tích luỹ các Giá trị và Thuộc tính cũng sẽ dẫn đến
sự Khép kín của các Quá trình Vận động – Biến đổi – Phát triển (tức là sự
Vận động thuần tuý sẽ dẫn đến những Biến đổi và các Biến đổi thuần tuý
cũng sẽ dẫn đến sự Phát triển...) của mọi Sự vật – Hiện tượng trong Vũ trụ,
Tự nhiên và Xã hội.
Đó chính là mối quan hệ Biện chứng mang tính Triết học nhưng cũng
đồng thời là những Tương tác Vật lý có tính phổ biến đối với mọi Sự vật
cũng như Hiện tượng trong Vũ trụ và Tự nhiên nói chung.
Thật vậy, các mối quan hệ nói trên lần lượt được phân tích và trình
bày qua các nội dung dưới đây:
o Khép kín gây nên Tích luỹ (Luỹ tiến)
Nhờ có sự Khép kín mà trước hết mọi Giá trị cũng như Thuộc tính có
thể có luôn được bảo toàn và thông qua sự Tương tác Phổ biến giữa các
Phase mà các Thuộc tính mới được sinh ra một cách liên tục.
Trái với quan niệm Triết học thuần tuý là phải có sự thay đổi về
Lượng (Giá trị) thì mới có sự hình thành mới về Chất (Thuộc tính) thì ở đây
Thuộc tính (Chất) sẽ được thay đổi trước vì có sự Tương tác Phổ biến giữa
các Lượng hiện có với nhau.
Sau khi những Thuộc tính mới được hình thành thì Giá trị của chúng
mới được tạo mới và được tích luỹ tạo nên sự luỹ tiến về Giá trị và lại kéo
theo sự sinh ra các Thuộc tính mới hơn...
Như vậy, Nguyên lý Bảo toàn ở đây chỉ để đảm bảo rằng mọi Giá trị
cũng như Thuộc tính hiện có của Sự vật – Hiện tượng đang xét không bao
giờ bị mất đi (tuân thủ theo Nguyên tắc Chặn dưới như đã được trình bày ở
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Mục 1.4 – Các trạng thái Tới hạn... ngay trên đây) chứ không có nghĩa là
Bảo toàn không cho phép bất kỳ một thay đổi nào dù là tăng hay giảm như
các Định luật Bảo toàn trong Vật lý học đã nêu.
Tức là Nguyên lý Bảo toàn ở đây chấp nhận sự tăng trưởng của mọi
Giá trị cũng như Thuộc tính của Sự vật – Hiện tượng do sự Tương tác Phổ
biến lẫn nhau giữa các Thuộc tính bến trong nó cũng như với bên ngoài để
tạo ra các Thuộc tính mới và từ các Thuộc tính mới lại tạo ra sự gia tăng các
Giá trị tương ứng của chúng (tạo ra các Giá trị tương ứng cho các Thuộc tính
mới được sinh ra).
Điều này cũng có nghĩa là không phải sự thay đổi về Lượng dẫn đến
biến đổi về Chất mà là sự sinh mới Thuộc tính (Chất) đã dẫn đến làm gia
tăng Giá trị (Lượng). Sự khẳng định này đi ngược lại với quan điểm của
Triết học Hiện đại theo Chủ nghĩa Mark...
Bởi vì, Thuộc tính có tính ‘vô hình’ nên dễ dàng biến đổi cũng như dễ
dàng sinh ra. Ngược lại, Giá trị (Lượng) có tính ‘hữu hình’ nên khó biến đổi
cũng như khó có thể được sinh ra nên nó chỉ bị kéo theo khi có sự hình
thành của một Thuộc tính mới.
Chính vì vậy, sự hình thành mới các Cấu trúc Vật chất trên cơ sở của
sự thay đổi cũng như hình thành các Thuộc tính mới chứ không phải là do sự
thay đổi về Lượng mà tạo ra.
Thật vậy, do sự Tương tác Phổ biến để hình thành nên những Thuộc
tính mới mà nó đã tạo ra sự ‘thu hút’ nhiều Lượng tham gia vào Cấu trúc của
nó hoặc là tạo ra Lượng mới làm gia tăng Giá trị của nó tương ứng với số
Thuộc tính có thể có của nó.
Tuy vậy, những biểu hiện bên ngoài có thể dễ dàng ‘cảm nhận’ được
là về Giá trị: Có thể dễ dàng đo đạc hoặc cảm nhận được những thay đối của
Giá trị hơn là những biến đổi của Thuộc tính nên Triết học nhầm tưởng rằng
sự thay đổi của Lượng đã dẫn đến thay đổi về Chất nhưng thực chất, trong
Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội, chỉ có sự thay đổi về Chất mới kéo
theo sự biến đổi về Lượng.
Ví dụ dưới đây sẽ phân tích rõ hơn về điều này: Để có thể hình thành
được một cuộc cách mạng thì ban đầu không phải do một nhóm đông đảo
quần chúng tụ họp với nhau mà thành mà phải có một Tư tưởng mới được
hình thành. Tư tưởng này chính là Chất mới được hình thành, trên cơ sở của
Tư tưởng mới mà nó sẽ thu hút và giác ngộ dần dần các lực lượng Xã hôi
tham gia vào để tạo nên sự hình thành về Lượng.
Điều này cho thấy rõ, không phải là lực lượng Xã hội (Lượng) tham
gia vào các cuộc cách mạng trước khi có Tư tưởng (Chất) mà phải có Tư
tưởng (Chất) được ra đời trước đó thì mới có thể lôi kéo được lực lượng
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tham gia vào nó. Đành rằng, lúc ban đầu, có thể Tư tưởng này chưa hoàn
chỉnh và chưa thật đúng đắn nhưng ít nhất nó cũng đã tạo được một nền tảng
cơ bản và chứng tỏ được tính tích cực và sự tiến bộ của nó.
Sau dần, với sự quần tụ đông đảo của lực lượng tham gia cũng như Ý
thức Xã hội phát triển thì Tư tưởng này mới bắt đầu được chỉnh sửa và bổ
khuyết để có thể trở thành một đường lối đúng đắn, chủ trương thống nhất
cho cuộc cách mạng...
Nói tóm lại, Nguyên lý Bảo toàn cũng như Nguyên lý Khép kín là nền
tảng cơ bản rất vững chắc cho sự phát triển mới về Thuộc tính (Chất) để trên
cơ sở sự tạo mới của các Thuộc tính mà Giá trị (Lượng) lại được gia tăng lên
một cách không ngừng sau mỗi Chu kỳ của nó.
Hay nói cách khác là nhờ sự Khép kín và Bảo toàn mà nó đã tạo ra sự
tích luỹ về Thuộc tính (Chất) để kéo theo sự tích luỹ về Giá trị (Lượng).
o Tích luỹ (Luỹ tiến) gây nên Khép kín
Sự Khép kín gây nên sự Tích luỹ còn dễ hình dung cũng như dễ giải
thích nhưng còn sự Tích luỹ gây nên sự Khép kín thì có hơi trừu tượng và
khó lý giải bằng phương pháp lý luận một cách thuần tuý mà nó đòi hỏi phải
được giải thích và chứng minh bằng Toán học Hiện đại (Đại số Phân cực Đệ
qui – Quyển 3).
Tuy vậy, có thể mô tả đơn giản mối quan hệ này như sau: Bất kỳ một
cuộc cách mạng nào thì cho dù phát triển đến đâu thì nó cũng luôn giữ
nguyên một lập trường ban đầu của Tư tưởng khởi phát của nó. Ví dụ, Cách
mạng Tư sản là chủ trương của các Nhà Tư sản khởi xướng nên mục đích
của cuộc cách mạng này là bảo vệ Quyền lợi cho Giai cấp Tư sản. Cho dù
thắng hay bại thì lập trường của nó cũng không thay đổi.
Tương tự, Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa là cuộc cách mạng của đông
đảo quần chúng nhân dân lao động nên mục đích của nó là bảo vệ quyền lợi
cho mọi Giai cấp Lao động (hay còn gọi là Giai cấp Vô sản).
Vì thế, sự giữ nguyên lập trường trong suốt quá trình phát triển của
cách mạng nói trên chính là sự Khép kín (Tư tưởng và Lập trường) trong
suốt quá trình Tích luỹ (phát triển) của cách mạng...
Vậy thì sự Khép kín trong quá trình Tích luỹ có ý nghĩa gì về mặt Lý
thuyết cũng như trên phương diện thực tiễn!?
Sự Khép kín giúp cho Quá trình Phát triển (Tích luỹ) luôn được xác
định bởi một sự định hướng không thay đổi mà nhờ đó các Giai đoạn Phát
triển luôn được giữ ổn định – bền vững cũng như tạo ra sự đồng điệu (đồng
dạng) giữa các Giai đoạn Phát triển (các Phase của Quá trình Phát triển).
Sự đồng điệu (đồng dạng) giữa các Phase lại giúp cho Quá trình Phát
triển được xác định theo các nhịp độ xác định trong một Chu trình Phát triển.
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Theo những trình bày nói trên, có thể rút ra nội dung của định luật
dưới đây về mối liên hệ giữa Khép kín và Đồng dạng:
Định luật 59B: Mọi Quá trình Vận động – Chuyển động – Biến đổi
dẫn đến Tiến hoá – Phát triển xảy ra trong Vũ trụ – Tự nhiên nếu có thể tạo
ra các Giai đoạn có tính khép kín (lặp lại) một cách tuần hoàn về Phase sẽ
luôn tạo ra sự đồng dạng giữa các Giai đoạn lân cận liên tiếp nhau.
Dựa trên cơ sở nội dung của định luật nói trên, cho phép rút ra những
khẳng định dưới đây:
• Khẳng định sự phụ thuộc Vận động – Biến đổi
Một lần nữa, định luật này nêu lên mối quan hệ hết sức trừu tượng
giữa những qui luật Khép kín – Đồng dạng – Phát triển: Mọi Sự vật – Hiện
tượng có thể xảy ra trong Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội luôn bắt đầu
từ những Vận động – Chuyển động có tính Cơ học thuần tuý mà đã dẫn đến
những biến đổi cũng mang tính Hoán vị Cơ học và dẫn xuất thành những
biến đổi khác có tính sâu sắc và toàn diện hơn do sự Chuyển Phase (xem
Mục 1.1 – Nguyên lý Hoán vị – Chuyển Phase).
Tiếp đến, nhờ sự Chuyển Phase
Âm
x
mà Thuộc tính của Sự vật – Hiện tượng
sẽ thay đổi. Hình bên đây mô tả rõ điều
này, khi Phase thay đổi từ π đến 2π thì
4π t
0
π
2π
3π
Dương
Sự vật – Hiện tượng đã thay đổi Thuộc
Sự mô tả Phase làm biến đổi Thuộc tính tính từ Dương sang Âm mặc dù sự biến
trước khi Giá trị biến đổi tức là sự biến
thiên về Giá trị chưa đạt tới đỉnh điểm.
đổi Thuộc tính nhanh hơn Giá trị
Ngược lại, khi Phase thay đổi từ
2π đến 3π thì Thuộc tính của Sự vật – Hiện tượng lại thay đổi từ Âm sang
Dương cũng trước khi Giá trị của nó có thể đạt tới đỉnh điểm.
Vì thế, nó khẳng định lại một lần nữa, các Vận động – Chuyển động
sẽ làm thay đổi Phase. Phase thay đổi sẽ làm thay đổi Thuộc tính (Chất):
Thuộc tính thay đổi mới kéo theo sự tháy đổi về Giá trị (Lượng). Phủ định
lại quan điểm của Triết học cho rằng Chất được biến đổi do Lượng.
• Khẳng định sự phụ thuộc Khép kín – Tích luỹ
Do những ràng buộc nói trên, sự Biến đổi về Phase – Thuộc tính – Giá
trị của mọi Sự vật – Hiện tượng luôn xảy ra theo cùng những nguyên tắc
đồng dạng nhau vì chúng đều có nguồn gốc sâu xa gây ra bởi những Vận
động – Chuyển động có tính Cơ học thuần tuý.
Cũng chính vì nguồn gốc gây nên mọi Biến đổi (sẽ dẫn đến Phát triển)
của mọi Sự vật – Hiện tượng đều là do các Vận động – Chuyển động có tính
Cơ học nên chúng luôn Khép kín và Đồng dạng nhau một cách tuyệt đối.
Nhờ có sự Khép kín mà Giá trị (Lượng) của mọi Sự vật – Hiện tượng luôn
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có cơ hội để luôn tăng trưởng và phát triển. Có thể lấy dẫn chứng về sự ràng
buộc giữa Khép kín – Phát triển như sau:
Vào Mùa Xuân thì cây cối và vạn vật sinh sôi phát triển không chỉ
những loài hiện tại mà gồm cả những loài mới. Cũng chính vì thế, vào Mùa
Xuân không chỉ là mùa của những sự sống thuần tuý phát triển mà còn là
mùa để ‘sáng tạo’ ra những loài mới trong đó có cả những loài mầm bệnh
nguy hiểm. Điều này được chứng minh hoàn toàn rất thực tiễn, cứ đến Mùa
Xuân là cây cối cũng như mọi vật phát triển mạnh và cũng đồng thời các
dịch bệnh nguy hiểm như dịch Cúm gia cầm, Cúm Virus... cũng xuất hiện.
Tương tự, trong Vật lý Cơ học cũng hoàn toàn có thể chứng minh
được rằng quá trình Chuyển động Tuần hoàn (Khép kín) cũng là cơ hội tốt
để các Hạt (Vật chất nói chung) có thể tích luỹ được năng lượng để có thể
biến đổi và tạo thành những Hạt mới.
Ví dụ, sự Gia tốc Hạt bằng các Lò Phản ứng gây Gia tốc Hạt
(Accelerator) sẽ làm cho các Hạt được tăng thêm Năng lượng để tích luỹ về
các Giá trị nói chung (Khối lượng động của các Hạt sẽ gia tăng không ngừng
do Vận tốc và Gia tốc của Hạt tăng lên không ngừng vì bị gây Gia tốc).
Đặc biệt, trong suốt quá trình gây Gia tốc cho các Hạt thì các Hạt
không bị thay đổi kiểu hình thức chuyển động trước đây mà các nguyên tắc
chuyển động trước đây vẫn luôn được giữ nguyên và sự gây Gia tốc chỉ làm
thay đổi Vận tốc chuyển động của các Hạt mà thôi. Khi Khối lượng động
của Hạt đạt tới đỉnh điểm thì Hạt mới bị ‘vỡ’ thành các Hạt khác.
Thực chất, trước khi bị phá vỡ thành các Hạt con thì Hạt bị gây gia tốc
cũng đã trở thành Hạt khác do sự chuyển động gây nên.
Thật vậy, vì nó đã trở thành Hạt khác do sự chuyển động gây nên, do
đó Hạt mới do không cộng hưởng được với các điều kiện tồn tại của Môi
trường chung quanh tác động vào nó mà khiến cho nó phải bị phá vỡ thành
các Hạt khác có thể bền vững hơn.
Tuy vậy, trên đây là sự biến đổi của Hạt do sự chuyển động được gây
gia tốc. Thế thì thực chất, bản chất của sự gây Gia tốc là gì!? Sự gây Gia tốc
thực chất chỉ là một Quá trình Nhân tạo nhằm thúc đẩy cho Quá trình Tích
luỹ các Giá trị có thể có của Vật chất (Hạt) nói chung thông qua sự Chuyển
động Cơ học Khép kín (Tuần hoàn) mà thôi.
Trên thực tế, nếu không được Gia tốc thì sau những khoảng thời gian
rất dài, các Hạt cũng tự tích luỹ được các Giá trị xác định để tự phá huỷ
thành các Hạt con tương tự như được tác động Nhân tạo bằng Gia tốc vậy.
Chẳng hạn, các Hạt Proton và Neutron trong Tự nhiên cũng tự phân huỷ sau
những Chu kỳ xác định.
Bản chất của các Vận động trong Tự nhiên và Vũ trụ là để tích luỹ!
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Vì thế, sự bán rã của các Nguyên tố cũng là một trong những Nguyên
lý Phát triển của Vật chất: Thông qua các Vận động – Chuyển động Cơ học
của các Hạt mà Năng lượng và Khối lượng động được tích luỹ liên tục để
dẫn đến các Phản ứng Phân rã Nguyên tử...
• Khẳng định sự phụ thuộc Phát triển – Đồng dạng
Định luật 58 nói trên đã khẳng định rằng Vật chất cũng như mọi Sự
vật – Hiện tượng đều được tạo bởi các Tập hợp Sóng nên mọi Quá trình
Hình thành – Tồn tại – Vận động – Biến đổi – Phát triển của bất kỳ một
Sự vật – Hiện tượng nào có thể xảy ra trong Vũ trụ và Tự nhiên cũng đều
chịu sự chi phối của những Qui luật chung gây nên sự Đồng dạng giữa các
Thế hệ Phát triển của Vũ trụ – Tự nhiên – Xã hôi.
Phần 8 và Phần 9 – Quyển 2 cũng sẽ phân tích và chứng minh rằng
mọi Sự vật – Hiện tượng trong Vũ trụ và Tự nhiên đều được tạo bởi các Tổ
hợp Tần số xác định (các Tổ hợp Tần số tương ứng với các Tập hợp Sóng)
sẽ càng cho phép sự khẳng định nói trên hoàn toàn có cơ sở Khoa học.
Kết luận: Sự Tích luỹ được xảy ra là do sự Khép kín. Sự Đồng dạng
là do nguồn gốc sâu xa của các Vận động – Chuyển động có tính Cơ học
Sóng (Vật chất là một Tập hợp của các Dao động Sóng – Vật chất là một
Tổ hợp Tần số).
4.2. Nguyên lý Chu kỳ
Như trên đã trình bày và phân tích rằng mọi Quá trình Biến đổi dẫn
đến Phát triển của mọi Sự vật – Hiện tượng có thể xảy ra trong Vũ trụ và Tự
nhiên cũng như trong Xã hội nói chung đều có nguồn gốc sâu xa từ những
sự Vận động – Chuyển động có tính Cơ học thuần tuý của các Dao động
Sóng hay nói cách khác là mọi Sự vật – Hiện tượng có thể tồn tại trong Vũ
trụ và Tự nhiên đều được tạo bởi các Tổ hợp Tần số xác định tương ứng.
Vì vậy, đặc điểm chung của các Vận động – Chuyển động Cơ học là
đều có tính Chu kỳ. Vậy thì Chu kỳ là gì?
Chu kỳ là sự lặp lại của một Biến đổi nào đó có tính Khép kín một
cách tuần hoàn.
Vậy thì có sự Biến đổi nào có thể xảy ra trong Tự nhiên cũng như Vũ
trụ lại không Khép kín mà vẫn có thể tuần hoàn được hay không?
Để trả lời được câu hỏi này, cần phải thông qua một quá trình nghiên
cứu và chứng minh một cách cụ thể rất phức tạp (xem Đại số Phân cực Đệ
qui – Quyển 3). Trong nội dung này, chỉ có thể thừa nhận sự khẳng định nói
trên mà thôi.
Tuy vậy, trong nội dung này, có thể tạm thời thừa nhận các Nguyên
tắc cơ bản dưới đây của Nguyên lý Chu kỳ:
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Cơ năng

Thuû

Quang năng

• Tính Khép kín
Như những phần trình bày trên đây đã từng đề cập, một trong những
đặc tính rất cơ bản và quan trọng của Nguyên lý Chu kỳ là tính Khép kín:
Nhờ có sự Khép kín mà mọi Giai đoạn (Phase) của Quá trình Vận
động – Biến đổi – Phát triển mới có thể lặp lại một cách tuần hoàn. Sau
những Chu kỳ xác định thì các Phase giữa các Chu kỳ tạo nên sự đồng vị
cũng như nhờ đó mà tạo ra các Phase của
Nhiệt năng
sự Vận động – Biến đổi – Phát triển một
cách đồng dạng và hình thành nên các
Phase Đồng vị giữa các Chu kỳ lân cận
liên tiếp nhau...
Hình bên đây mô tả sự tạo ra các
Phase Đồng vị giữa các Chu kỳ liên tiếp
kề cận nhau: Do sự Biến đổi – Chuyển
Điện năng Từ năng
Sự Khép kín tạo ra các Chu kỳ lặp
hoá tuần hoàn giữa 5 dạng Năng lượng
lại một cách tuần hoàn đồng thời tạo ra
Cơ bản của Tự nhiên mà nó tạo ra một các
Phase Đồng vị có sự đồng dạng nhau
Chu trình Khép kín tương ứng với 5 giữa các Chu kỳ liên tiếp lân cận nhau
Phase trong mỗi Chu kỳ.
Mỗi một Phase tương ứng với một dạng Năng lượng xác định, theo sự
mô tả ở hình trên, sau mỗi Chu kỳ thì sự biến đổi của các dạng Năng lượng
lại được lặp lại như lúc ban đầu theo một trình tự Quang → Nhiệt → Cơ →
Từ → Điện → (quay trở về Quang).
Như vậy, các Phase cùng là Quang năng ở các Chu kỳ được gọi là các
Phase Đồng vị thứ nhất, các Phase cùng là Nhiệt năng ở các Chu kỳ được
gọi là các Phase Đồng vị thứ 2.... và các Phase cùng là Năng lượng Điện ở
tất cả các Chu kỳ được gọi là các Phase Đồng vị thứ 5 của các Chu kỳ.
Sự giống nhau (Đồng dạng) giữa các Phase Đồng vị là đều cùng một
dạng Năng lượng hoặc cùng được tạo bởi những Thuộc tính tương đương
(đồng dạng) giống nhau.
Sự khác nhau giữa chúng là có thể sai khác về Giá trị (Lượng) giữa
các Chu kỳ. Theo xu hướng phát triển thì càng ở các Chu kỳ sau sẽ càng có
Giá trị (Lượng) lớn hơn so với các Chu kỳ trước.
• Tính Đồng dạng
Sự trình bày ngay trên cũng đã cho thấy rằng tính Khép kín của
Nguyên lý Chu kỳ đã kéo theo tính Đồng dạng. Vì sự Khép kín mà mọi
Thuộc tính do Quá trình Vận động – Biến đổi – Phát triển luôn được bảo
toàn tức là do số Phase luôn được bảo toàn ở các Chu kỳ:
Sự giới hạn về Phase gây nên sự bảo toàn – giới hạn về Thuộc tính có
thể được tạo ra ở các Chu kỳ. Cũng chính vì thế, Quá trình Vận động – Biến
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đổi – Phát triển có thể tiếp diễn kéo dài để tạo ra một Chuỗi Vô hạn của các
Phase thì thông qua các Chu trình Khép kín mà chúng sẽ tạo ra các Phase
Đồng vị giữa các Chu kỳ lân cận để tạo ra sự lặp lại giữa các Phase Đồng vị
trên cùng một Thuộc tính xác định để tạo râ sự đồng dạng giữa các Phase
Đồng vị trong các Chu kỳ lân cận liên tiếp nhau.
Chú ý: Tính Đồng dạng giữa các Chu kỳ cũng như giữa các Phase
Đồng vị ở các Chu kỳ chỉ được tuân thủ đối với các Chu kỳ liên tiếp lân cận
nhau mà không thể được đảm bảo một cách tuyệt đối đối với các Chu kỳ
cách quãng gián đoạn với nhau.
Vì theo Qui luật Phát triển thì khi càng phát triển mọi Giá trị ở các
Phase sẽ càng gia tăng (thay đổi) nên nó sẽ phá vỡ dần tính Đồng dạng giữa
các Chu kỳ cũng như giữa các Phase càng cách xa nhau
• Tính Lặp lại (Tuần hoàn)
Như trên vừa trình bày, sự Lặp lại của các Quá trình Vận động – Biến
đổi – Phát triển của các Sự vật – Hiện tượng xảy ra phổ biến trong Vũ trụ và
Tự nhiên nói chung là do sự hình thành nên những Chu kỳ Khép kín.
Trên cơ sở đó, Chuỗi Vô hạn của các Phase (Giai đoạn) được tạo
thành bởi Quá trình Vận động – Biến đổi – Phát triển nói trên mới được qui
nạp về dưới dạng những Chuỗi Hữu hạn của những Chu kỳ Xac định và Lặp
lại một cách tuần hoàn.
Cũng nhờ đó, các Vận động – Biến đổi – Phát triển gần như bất qui
tắc luôn xảy ra phổ biến trong Vũ trụ và Tự nhiên mới có thể được qui về
dưới dạng những Qui luật có thể xác định được. Hay nói đúng hơn là Quá
trình Vận động – Biến đổi – Phát triển của Vũ trụ và Tự nhiên luôn là những
Chuỗi được tạo bởi các Chu kỳ Hữu hạn của các Phase (Giai đoạn) có thể
xác định được.
• Tính tạo Phase (phân lập Thuộc tính)
Mỗi Chu kỳ không thuần tuý là một sự Vận động – Biến đổi – Phát
triển một cách đơn điệu mà bao giờ cũng có thể được tạo bởi ít nhất là hai
Phase đối lập nhau có nghĩa là mỗi Chu kỳ phải được tạo bởi ít nhất hai Giai
đoạn có tính đối lập trái ngược nhau để đảm bảo các Nguyên tắc của Nguyên
lý Cân bằng.
Vì vậy, mỗi Phase được tạo ra trong các Chu kỳ sẽ luôn tạo ra một
Thuộc tính tương ứng cho Sự vật – Hiện tượng. Nếu số Phase trong một Chu
kỳ được tạo ra càng nhiều thì Thuộc tính mà Sự vật – Hiện tượng có thể
được tạo ra càng nhiều.
Mỗi một khi số Thuộc tính được sinh ra càng nhiều thì sự Tương tác
Phổ biến xảy ra giữa các Thuộc tính sẽ càng trở nên phức tạp và gây nên sự
Giao thoa giữa chúng như được trình bày tiếp theo dưới đây.
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• Tính Giao thoa
Sự Giao thoa được tạo bởi sự Tương tác Phổ biến giữa các Thuộc tính
được tạo bởi các Phase trong một Chu kỳ. Ứng với số Phase càng nhiều
(càng nhiều Giai đoạn được tạo ra trong cùng một Chu kỳ Vận động – Biến
đổi – Phát triển thì càng nhiều Thuộc tính được tạo ra).
Sự Giao thoa giữa các Thuộc tính sẽ tạo ra các Tổ hợp (Tập hợp) Chu
kỳ với các Chu kỳ khác nhau có thể hợp thành một Tập hợp Thống nhất
được gọi là Tập hợp Lượng tử để tạo thành các Hạt và các Lượng tử cũng
như Vật chất nói chung:
Lúc này. bản thân các Phase trong cùng một Chu kỳ không còn là một
Phase thuần tuý nữa mà nó lại trở thành một Chu kỳ con với một Tập hợp
các Phase con nhỏ hơn và các Phase con này lại là những Chu kỳ con khác
nhở hơn như vậy.
Điều đó có nghĩa là sự Giao thoa giữa các Phase được tạo ra bởi sự
Tương tác Phổ biến giữa các Thuộc tính (mỗi Thuộc tính được tạo bởi một
Phase tương ứng) mà tạo ra vô số các Chu kỳ khác nhau (mỗi một Chu kỳ
được xác định bởi một Tần suất tương ứng).
• Tính Tần suất (Tần số)
Sự lặp lại một cách tuần hoàn của các Chu kỳ Khép kín xảy ra trong
một Thời gian Biểu kiến được gọi là Tần suất (hay Tần số) cũng như sự giao
thoa lẫn nhau giữa các Phase (do Tương tác Phổ biến giữa các Thuộc tính)
cũng sẽ tạo ra các Chu kỳ ứng với các Tần suất mới.
Chính vì thế, Tần suất là một tính chất cơ bản không thể thiếu của
Nguyên lý Chu kỳ: Quá trình Vận động – Biến đổi – Phát triển của mọi Sự
vật – Hiện tượng bất kỳ có thể xảy ra trong Vũ trụ và Tự nhiên không thuần
tuý được tạo bởi một Chu kỳ ứng với một Tần suất Lặp lại duy nhất mà nó
phải luôn được tạo bởi một Tập hợp của nhiều Tần suất khác nhau.
Điều này khẳng định lại rằng Vật chất là một Tập hợp các Dao động
được tạo bởi các Tần suất (Tần số) khác nhau do sự Giao thoa giữa các
Phase trong cùng một Chu kỳ tạo ra như ở định luật 58 đã nêu ra ở trên đây.
Trong Phần 7, Phần 8 và Phần 9 của Quyển 2 tiếp theo sẽ phân tích và
chứng minh rằng Vật chất được tạo bởi các Tổ hợp Tần số Gián đoạn – tức
là các Tần số tạo nên Vật chất không liên tục nhau mà là các Tập hợp Tần số
có tính Gián đoạn (tạo thành các Phổ Tần số được gọi là các Phổ Lượng tử)
nên được gọi là các Tập hợp Tần số Lượng tử.
Vì vậy, sở dĩ Vật chất là các Tập hợp Lượng tử vì chúng được tạo bởi
các Tập hợp Dao động Sóng có Tần số Gián đoạn – không liên tục. Cũng
chính vì thế, sự Tương tác giữa các Lượng tử (Cấu trúc) Vật chất xảy ra phổ
biến trong Vũ trụ và Tự nhiên cũng không liên tục mà có tính Lượng tử.
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18f

2f

• Tính Tổ hợp (Tập hợp)
8f
Theo trên, do sự phân lập các Giai
đoạn trong cùng một Chu kỳ thành các
Phase khác nhau mà đã tạo ra các Thuộc
tính khác nhau.
Các Thuộc tính khác nhau gây nên
sự Tương tác Phổ biến giữa chúng để
hình thành nên sự Giao thoa để rồi lại tạo
2f
32f
Vật
chất
được
tạo
bởi
các Tập hợp Tần số
ra vô số các Chu kỳ có Tần suất (Tần số)
không liên tục mà hợp thành các Phổ Tần
khác nhau nên một Sự vật – Hiện tượng số có tính gián đoạn nên được gọi là các
bất kỳ có thể xảy ra trong Vũ trụ và Tự Phổ Lượng tử: Vật chất có tính Lượng tử
nhiên luôn được tạo bởi một Tập hợp của
các Tần số có thể Cộng hưởng được với Môi trường xung quanh.
Các Tập hợp Tần số này không được tạo thành bởi Chuỗi Tần số liên
tục kế tiếp nhau mà được tập hợp bởi các Phổ Lượng tử của các Tần số Gián
đoạn như được mô tả bởi hình trên đây. Vì thế, Vật chất có tính Lượng tử do
sự gián đoạn bởi các Tần số và Tổ hợp Tần số tạo nên chúng.
• Tính Chỉnh hợp (có chọn lọc)
Cũng chính vì Vật chất được tạo bởi các Tập hợp Tần số Gián đoạn,
không liên tục (hình thành nên Phổ Lượng tử) nên giữa các Tần số hợp
thành Vật chất có tính Chỉnh hợp hay nói cách khác là tính Chỉnh hợp qui
định sự cho phép những Tần số nào có thể tham gia hoặc có thể thích ứng
được với Cấu trúc Vật chất có thể được tạo ra.
Cũng như, sự phối trí giữa các Tần số phải được tuân theo một trật tự
và thứ tự nhất định, không phải là một sự xáo trộn bất kỳ giữa các Tần số tạo
ra Cấu trúc Vật chất của Sự vật – Hiện tượng đang xét.
Điều này sẽ được trình bày tiếp trong Phần 9 – Quyển 2 cũng như sẽ
được chứng minh cụ thể hơn ở Đại số Phân cực Đệ qui – Quyển 3.
• Tính Qui nạp
Vì những đặc điểm – tính chất như đã được trình bày nói trên, hợp
nhất tất cả các đặc tính nói trên để có thể tạo thành một đặc tính chung đó
chính là tính Qui nạp: Mọi Sự vật – Hiện tượng luôn cùng thống nhất theo
những Qui luật chung được gọi là Qui luật Tự nhiên. Đồng thời, dựa vào các
định luật 59A và 59B, có thể phát biểu thành định luật có nối dung tổng quát
dưới đây:
Định luật 59: Mọi Quá trình Vận động – Chuyển động – Biến đổi dẫn
đến Tiến hoá – Phát triển xảy ra trong Vũ trụ – Tự nhiên nếu có thể tạo ra
các Chu kỳ tuần hoàn lặp lại một cách liên tục sẽ luôn tạo ra sự đồng dạng
giữa các Chu kỳ lân cận liên tiếp nhau.
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Sự mô tả ở hình dưới đây cho thấy rằng sự lặp lại giữa các Chu kỳ lân
cận nhau (ba Chu kỳ liên tiếp nhau) luôn có tính đồng dạng mặc dù khoảng
Thời gian của các Chu kỳ sau luôn có xu hướng giãn dài dần so với các Chu

Thăng giang

Tăng trưởng
thực của Vũ trụ

Giá trị

Tăng lý tưởng
của Vũ trụ

Chu kỳ
1

2

3

kỳ trước: Thời gian của Chu kỳ sau giãn dài gấp đôi Chu kỳ trước.
Vì thế, các Quá trình Vận động – Chuyển động – Biến đổi – Tiến hoá
và Phát triển nói chung không bao giờ có thể trùng lặp nhau một cách tuyệt
đối về ‘vị trí cũ’ mà luôn bị thay đổi với những ‘vị trí mới’. Chúng chỉ lặp
lại về Phase có tính tương đối mà thôi.
Ví dụ Phase của các thời điểm suy thoái và tăng trưởng do các Thăng
giáng hoàn toàn lặp lại một cách tương đối.
y

Thái cực

Phase 2

Phase 5

Thiếu cực
Nguồn S

Nguồn S

Vxz
Thiếu
Phase 4
Phase 3
cực Các Phase Đồng vị giữa các Chu kỳ

được xác định theo cùng Phương vị

Vy
z

x

Các Phase Đồng vị giữa các Chu kỳ
được xác định theo cùng góc độ

Trục Thái cực

Thái
cực

Các lớp Quĩ đạo

Phase 1

Nguồn

Các Phase Đồng vị giữa các Chu
kỳ được xác định bởi cùng
Phương vị và Góc độ so với Trục
Thái cực: Các lớp Quĩ đạo được
tạo bởi các Chu kỳ có các Phase
Đồng vị – Đồng dạng

Các hình mô tả dưới đây lần lượt cho thấy sự cùng Phase giữa các
Chu kỳ được tạo bởi cùng một Phương vị hoặc một góc độ theo sự tham
chiếu với Trục Thái cực của chúng.
5. Cặp Nguyên lý Luỹ tiến – Đột tiến
Như những trình bày ở các nội dung trên đây và những nội dung của
các Phần trước, Quá trình Phát triển của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội nói
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chung về cơ bản là dựa trên Nguyên lý Luỹ tiến tức là tăng trưởng một cách
liên tục và đều đặn (theo Nguyên lý Liên tục hoá). Vậy nhưng, bên cạnh sự
tăng trưởng đều đặn về Lượng của Vật chất cũng như của Vũ trụ và Tự
nhiên thì nó cũng có những gián đoạn về Phase xác định sự Biến thái về
Chất giữa các Chu kỳ Phát triển – Tiến hoá lân cận nhau.
Vì thế, khi đạt được những Giá trị xác định ở Điểm Tới Hạn (xem
Mục 1.3. và 1.4 trên đây) thì chúng phải xảy ra một ‘sự kiện’ được gọi là
‘bùng nổ’ hoặc ‘đột biến’ để tạo ra sự thay đổi hẳn về Chất.
Như vậy, Quá trình Luỹ tiến gây nên sự tăng trưởng đều về Lượng là
cơ sở để tạo đà – thúc đẩy cho các Giai đoạn Bùng nổ – Đột biến về Chất
cho nên Luỹ tiến và Đột biến là hai mặt của Quá trình Phát triển – Tiến hoá
của Vật chất, Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội nói chung.
5.1. Nguyên lý Luỹ tiến
Luỹ tiến là một Quá trình Tích luỹ kéo dài của mọi Sự vật – Hiện
tượng xảy ra phổ biến trong Tự nhiên để có thể sinh ra các Thuộc tính mới
dẫn đến làm tăng dần các Giá trị của các Thuộc tính được tạo ra thông qua
những Giai đoạn Vận động – Chuyển động có tính Cơ học thuần tuý như đã
được trình bày trên đây.
Trên cơ sở đó, Nguyên lý Luỹ tiến có những đặc tính cơ bản dưới đây:
• Tính Liên tục
Quá trình Tích luỹ để gây nên sự gia tăng các Giá trị cũng như số
lượng các Thuộc tính của các Sự vật – Hiện tượng luôn được xảy ra một
cách liên tục. Mặc dù rằng Quá trình Tích luỹ không phải xảy ra một cách
đều đặn mà là luôn bị Thăng – Giáng nhưng có thể được đẳng tuyến hoá như
được mô tả bởi đồ thị dưới đây:
Thăng giáng

Tăng trưởng
thực của Vũ trụ

Giá trị

Tăng lý tưởng
của Vũ trụ

Chu kỳ
1

2

3

Trên cơ sở đó, sự tăng trưởng của Vũ trụ cũng như Tự nhiên và Xã
hội nói chung được biến thiên liên tục và gần như rất đều đặn với nhịp điệu
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nhân đôi sau mỗi Chu kỳ. Nhưng sau mỗi Chu kỳ thì Thời gian của Chu kỳ
lại được giãn dài ra gấp đôi so với Chu kỳ trước đó. Vì thế, sự tăng trưởng
của Vũ trụ lại một lần nữa được tuyến tính hoá theo một qui luật rất đều đặn.
• Tính Xác định
Sự Luỹ tiến về Giá trị cũng như Thuộc tính của các Sự vật – Hiện
tượng có thể xảy ra trong Vũ trụ và Tự nhiên cũng như trong Xã hội luôn
được tạo bởi những qui luật có tính xác định.
Thật vậy, do sự lặp lại của các Chu kỳ Khép kín một cách tuần hoàn
và liên tục mà các Phase mới luôn được tạo ra (các Phase được tạo bởi các
Chu kỳ mới).
Khi các Phase mới liên tục được sinh ra thì kèm theo các Thuộc tính
mới cũng được hình thành do sự biến thái của các Phase ở các Chu kỳ trước
đó với sự tăng trưởng (biến thiên) các Giá trị có thể có ứng với các Phase:
Mỗi Phase ứng với mỗi Giá trị và ứng với một Thuộc tính xác định sẽ
tạo ra một Chất mới cũng như tạo ra một nhịp điệu tăng trưởng – biến đổi
xác định.
Ví dụ, các Chu kỳ Bán rã của các Nguyên tố luôn có tính xác định,
nhờ vậy mà sự tăng trưởng kích thước của Trái đất cũng như của các Thiên
thể luôn có thể xác định được theo một tốc độ xác định.
Cũng như, sự phân rã của các Hạt cơ bản cũng được được xác định
bởi những Chu kỳ Phân rã Hạt tương ứng với từng loại Hạt (được gọi là
Thời gian Sống của các Hạt – Duration of Particle).
Sau mỗi Chu kỳ Phân rã Hạt thì lượng Hạt trong Vũ trụ cũng như
trong Tự nhiên sẽ được sinh ra càng nhiều. Những Hạt mới này sẽ trở thành
các Nhân tố gây nên sự kích thích làm cho Vũ trụ cũng như Tự nhiên lại
hình thành nên những Chất mới (do sự Giao thoa cũng như sự tương tác phổ
biến giữa các Hạt được phân rã với các Vật chất hiện có để tạo ra các Thuộc
tính mới hơn...).
Ví dụ, các Hạt Neutron được sinh ra sẽ trở thành các viên Đạn Hạt
nhân để bắn phá vào các Hạt nhân Phóng xạ (Uranium235) để gây nên quá
trình bán rã dây chuyền đối với các Hạt nhân khác...
Tương tự, các Hạt mới tiếp theo liên tục được sinh ra do sự bắn phá
của các Hạt vừa được sinh ra để liên tục tạo ra một Chuỗi (Dây chuyền) các
Vật chất mới có tính Dây chuyền và có tính Xac định.
• Tính Toàn cầu
Tính Toàn cầu hay tính Dây chuyền cũng là một đặc tính cơ bản và rất
quan trọng của Nguyên lý Tích luỹ. Nhờ có tính Toàn cầu hay tính Dây
chuyền mà tính Ổn định của Vũ trụ và Tự nhiên luôn được xác định.
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V

Cơ năng

Thuû

Quang năng

Thật vậy, mọi Quá trình Tích luỹ của Sự vật – Hiện tượng bất kỳ có
thể xảy ra luôn được thực hiện đồng đều
Nhiệt năng
trên toàn bộ Cấu trúc có thê có của Sự
vật – Hiện tượng. Nói như vậy, không
có nghĩa là sự tăng trưởng của Sự vật –
Hiện tượng xảy ra một cách đồng loạt
mà thực chất là có tính Dây chuyền tức
là xảy ra lần lượt từ Giá trị này đến Giá
trị khác.
Điện năng Từ năng
Cũng như từ Thuộc tính này đến
Tính Toàn cầu của sự Tích luỹ được
Thuộc tính khác và từ nơi này đến nơi thể hiện ở chỗ là sau mỗi Phase thì Giá trị
của các Thuộc tính luôn được thay đổi một
khác trên từng miền Cấu trúc (Vật chất) cách đều đặn và có tính xác định
của Sự vật – Hiện tượng.
Hình bên mô tả cho thấy rằng, các Giá trị ứng với các Thuộc tính sẽ
được thay đổi (tăng trưởng) lần lượt sau mỗi Phase khiến cho sau mỗi Chu
kỳ Tổng Giá trị của Sự vật – Hiện tượng đang xét có thể tăng trưởng một
cách liên tục và đều đặn.
Điều này hoàn toàn có thể hiểu được một cách đơn giản rằng: Những
quan sát mới đây cho thấy Vũ trụ đang ngày một giãn rộng dần và liên tục.
Sự giãn rộng đồng đều của Vũ trụ không phải chỉ do một Thiên Hà hay do
một Thiên thể nào đó tăng trưởng mà phải là do toàn bộ các Thiên thể cũng
như do các Thiên Hà trong Vũ trụ cùng đồng loạt tăng trưởng.
Nhờ vậy, kích thước của Vũ trụ mới có thể giãn rộng theo mọi phía
trong Không gian của Vũ trụ. Đó chính là tính Toàn cầu của sự Tích luỹ.
Tính Toàn cầu của Nguyên lý Luỹ tiến còn có thể được mô tả và được
giải thích bởi các đồ thị và các hệ thức tương ứng dưới đây:
V
P hoặc OverU

P hoặc OverU

ξ hoặc U0

ξ

N hoặc MinusU

N hoặc MinusU

t

t
Nguyên lý Bám thực tế (Trượt)

Nguyên lý Bám lý tưởng

Vì mọi Sự vật – Hiện tượng bất kỳ trong Vũ trụ và Tự nhiên đều có
thể được tạo bởi ít nhất một cặp Thuộc tính Đối lập, một Thuộc tính được
gọi là P (OverU) và Thuộc tính kia đối lập với nó được gọi là N (MinusU).
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Khi đó, nếu cả hai Thuộc tính hoặc cùng tăng hoặc cùng giảm (đồng
biến) thì hiệu giữa chúng hoặc tỷ lệ giữa chúng luôn được xác định bởi một
hằng số không đổi và được gọi là Hằng số Trượt và được diễn đạt bởi các hệ
thức như dưới đây:
o Nguyên lý Bám
P–N=ξ
o Nguyên lý Trượt
P/N = ξ (P/N = 60/48)
Đối với Nguyên lý Bám thì hiệu giữa hai Thuộc tính luôn không đổi
và ξ được coi là xấp xỉ bằng Không (ξ ≈ 0) nên có thể nói rằng P và N tương
quan nhau về Lực lượng (xem Nguyên lý Bám – Trượt ở Mục 2 – Phần 4
của Quyển 2). Khi đó, giữa P và N luôn có thể cân bằng lẫn nhau.
Đối với Nguyên lý Trượt thì P và N cùng đồng biến sao cho tỷ số giữa
chúng luôn được giữ không đổi và ξ cũng xấp xỉ Không (ξ ≈ 0). Tuy nhiên,
trên thực tế, tỷ số này được giữ không đổi là 60/48.
Nhờ có sự đồng biến (Toàn cầu) giữa các Lực lượng Đối lập (được
tạo bởi các cặp Thuộc tính Đối lập) mà các Lực lượng Đối lập luôn tương
quan và cân bằng nhau nên Vũ trụ cũng như Tự nhiên và Xã hội nói chung
luôn giữ được trạng thái ổn định vốn có của nó. Không xảy ra bất kỳ một
biến cố nào...
• Tính Mở rộng
Nhờ vào tính Toàn cầu mà Vật chất cũng như Vũ trụ và Tự nhiên nói
chung luôn được mở rộng – giãn rộng một cách đồng loạt. Hay nói cách
khác là sự giãn rộng hay mở rộng của Vũ trụ có được là nhờ vào sự tăng
trưởng đồng loạt của tất cả các Vật chất có thể có trong Vũ trụ.
Hai hệ thức mô tả nói trên về tính Toàn cầu (được nhắc lại dưới đây)
cho thấy rằng sự tăng trưởng đồng loạt của các Lực lượng Đối lập vừa nới
lỏng sự ràng buộc giữa các Lực lượng Đối lập nhưng cũng lại vừa ràng buộc
các Lực lượng Đối lập một cách chặt chẽ bởi mối Tương quan Lực lượng
giữa chúng như dưới đây:
o Nguyên lý Bám

P–N=ξ

o Nguyên lý Trượt
P/N = ξ (P/N = 60/48)
Điều đó có nghĩa là sự Mở rộng của Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã
hội luôn bị ràng buộc bởi sự Tương quan về Lực lượng giữa hai Lực lượng
Đối lập được tạo bởi các cặp Thuộc tính Đối lập của Sự vật – Hiện tượng...
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Nếu mất sự Tương quan Lực lượng giữa các cặp Thuộc tính Đối lập
thì điều gì sẽ xảy ra!? Khi đó, sự xung đột giữa các Lực lượng sẽ xảy ra và
sẽ dẫn đến một sự biến đổi nhảy vọt được gọi là Đột biến như được trình bày
ở Nguyên lý Đột biến ngay dưới đây.
5.2. Nguyên lý Đột biến
Đột biến là một Nguyên lý có tính cục bộ đối với những Quá trình
Vận động – Biến đổi – Phát triển có thể xảy ra trong Vũ trụ cũng như Tự
nhiên và Xã hội, không xảy ra đồng loạt và đồng thời trên đại bộ phận của
Vũ trụ cũng như Tự nhiên và Xã hội nói chung.
Thực chất, Nguyên lý Đột biến chỉ là một Trạng thái Tới hạn của
Quá trình Luỹ tiến như đã được trình bày trên đây.
Thật vậy, do sự tích luỹ liên tục của các Lực lượng Đối lập mà làm
cho các Lực lượng cùng tăng một cách đồng biến (xét theo Nguyên lý Phát
triển hay theo xu hướng phát triển của Tự nhiên và Vũ trụ).
Vì vậy, Trạng thái Tới hạn như đã được trình bày trên đây (xem Mục
1.4 – Các Trạng thái Tới hạn và định luật 56, định luật 57) sẽ xảy ra khi hiệu
hay tổng các Giá trị Tương đối giữa các Lực lượng Đối lập đạt tới các
Ngưỡng Lượng tử xác định và được nhắc lại như dưới đây:
Theo Nguyên lý Lượng tử hoá, các Lượng tử hoá có Giá trị hơn kém
nhau hai lần theo hệ thức tổng quát dưới đây:
Qi = Q0.2i
Trong đó, i là bậc thứ tứ của Lượng tử hoá với giá trị nguyên – dương,
Q0 là Giá trị ban đầu của Lượng tử hoá có giá trị nhỏ nhất.
Với hệ thức nói trên, nó sẽ cho phép suy luận rằng trong các Giai đoạn
Phát triển Lượng tử hoá luôn tồn tại các Ngưỡng Chặn Trên và Chặn Dưới
tại các ‘điểm’ ứng với các Giá trị Nguyên của Lượng tử hoá tức là đúng
bằng các Giá trị nguyên của Q0 theo hệ thức Lượng tử hoá nói trên:
Trong đó, chặn trên được xác định bởi Qi + 1 và chặn dưới được xác
định bởi Qi – 1 sao cho có thể được xác định bởi các hệ thức dưới đây:
Qi – 1 ≤ Qi = OverQ + MinusQ ≤ Qi + 1
Với Qi = OverQ + MinusQ
Trong đó, OverQ và MinusQ được gọi là cặp Thuộc tính Đối lập
Tương đối của Q (tức là bất kỳ một Lượng tử nào cũng phải được tạo bởi ít
nhất một cặp Thuộc tính Đối lập Tương đối).
Điều đó cũng có nghĩa là các Lực lượng Đối lập có thể biến thiên sao
cho có thể được xác định trong khoảng giữa của hai Ngưỡng Chặn Trên và
Chặn Dưới.
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Như trên đã giải thích và chứng minh rằng các Thuộc tính Đối lập do
OverQ và MinusQ cùng dấu một cách tuyệt đối nhưng đồng thời trái dấu
một cách tương đối (là vì các Lực lượng Đối lập hay các cặp Thuộc tính Đối
lập luôn có thể chuyển hoá lẫn nhau nên chúng chỉ có tính Đối lập Tương
đối tức là cùng dấu một cách tuyệt đối) nên có thể được biểu diễn tách rời
bằng hai hệ thức cho từng Ngưỡng chặn như dưới đây:
• Đối với Chặn Dưới
OverQ – MinusQ ≥ Qi – 1
• Đối với Chặn Trên
OverQ + MinusQ ≤ Qi + 1
Điều này hoàn toàn có thể được khẳng định là đúng đắn bởi các hệ
thức đương lượng của Lượng tử hoá như dưới đây:
OverQ = Q0 + L
MinusQ = Q0 – L
Trong đó, L ≤ ½Q0
⇒ OverQ + MinusQ ≤ 2Q0
OverQ – MinusQ ≥ ½Q0
Trong các khoảng này, các Lực lượng luôn đạt được khả năng tương
quan và cân bằng lẫn nhau nên sẽ không gây ra các xung đột nào giữa chúng.
Nếu đạt tới các Ngưỡng hoặc Trên hoặc Dưới thì một sự biến đổi
nhảy vọt để xác lập lại quan hệ giữa chúng sẽ xảy ra một cách tức thời tạo
nên sự Đột biến hay Bùng nổ. Trên cơ sở đó, Nguyên lý Đột biến có thể
được cụ thể hoá bởi các đặc tính cơ bản và quan trọng dưới đây:
• Tính Kích hoạt
Như trên đã trình bày, đặc tính quan trọng hàng đầu của Nguyên lý
Kích hoạt chính là tính Kích hoạt. Có nghĩa rằng, sự biến đổi có tính đột
ngột không thể xảy ra một cách thông thường như mọi Vận động – Biến đổi
và Phát triển có tính thuần tuý khác mà nó chỉ có thể được xảy ra khi và chỉ
khi có được một sự Kích hoạt nào đó.
Ví dụ, sự bùng nổ của các cuộc cách mạng không phải dửng dưng mà
có thể được tạo ra. Để tạo ra được sự bùng nổ này thì nó phải có một nguyên
cớ xác đáng và đạt được một trạng thái ‘cực điểm’ thì mới có thể dẫn đến sự
khởi phát của nó.
Trạng thái ‘cực điểm’ này chính là Trạng thái Tới hạn như vừa được
nếu trên đây, ứng với tại thời điểm này Phase Tương tác – Đối kháng giữa
hai Lực lượng Đối lập bị thay đổi một cách đột ngột để chuyển từ Trạng thái
Đối kháng sang Trạng thái Cộng đồng (được gọi là Trạng thái không Đối
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Kháng) hoặc ngược lại là từ Trạng thái Cộng đồng (không đối kháng) sang
Trạng thái Đối kháng.
Như vậy, có hai tình huống xảy ra và được phân tích như dưới đây:
o Đối với Chặn Dưới
OverQ – MinusQ ≥ Qi – 1
Nếu sự Đối kháng giữa hai Lực lượng làm cho ‘Tổng lực’ giữa chúng
giảm xuống dưới một Ngưỡng xác định được gọi là Chặn Dưới hay Điểm
Tới hạn Dưới (tức là ngược lại với sự mô tả ở hệ thức nói trên) thì từ sự Đối
kháng giữa hai Lực lượng sẽ biến thành không đối kháng sao cho chúng có
thể tạo ra một ‘Tổng lực’ được xác định bởi các hệ thức dưới đây:
If OverQ – MinusQ ≤ Qi – 1
Then OverQ + MinusQ ≤ Qi – 1
Tức là nếu như hiệu giữa hai Lực lượng bé hơn một Ngưỡng xác định
thì quan hệ Đối kháng giữa hai Lực lượng phải được đảo dấu để biến từ đối
kháng thành không đối kháng.
Trên thực tế, điều này xảy ra rất phổ biến. Ví dụ, khi tiềm lực Quốc
gia bị suy sụp không đủ khả năng để chống giữ Ngoại xâm (Ngưỡng xác
định nói trên được coi là tương quan với bên ngoài tức là Ngưỡng Tương
quan của Ngoại xâm) thì bắt buộc các phe phái đối lập trong cùng một nước
phải hợp lực nhau để chống Ngoại xâm.
Vì thế, nó đã biến sự chống đối lẫn nhau giữa các phe phái đối lập
thành sự liên minh có lợi cho một đất nước đang đứng trước nguy cơ bị xâm
lược của Ngoại bang.
o Đối với Chặn Trên
OverQ + MinusQ ≤ Qi + 1
Nếu sự liên minh giữa hai Lực lượng vượt quá một Ngưỡng xác định
(tức là ngược lại với sự mô tả của hệ thức nói trên) thì mối quan hệ giữa hai
Lực lượng sẽ bị đảo ngược từ Quan hệ Liên minh (không đối kháng) thành
Quan hệ Đối kháng theo các hệ thức mô tả dưới đây:
If OverQ + MinusQ ≥ Qi + 1
Then OverQ – MinusQ ≥ Qi + 1
Điều này cũng xảy ra rất phổ biến trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội
nói chung. Ví dụ, khi Xã hội phát triển đến một đỉnh điểm (làm cho các Lực
lượng cùng tăng đồng biến) thì giữa các Lực lượng cũng sẽ bộc lộ dần sự đối
kháng để dẫn đến sự biến đổi từ Quan hệ Liên minh sang Quan hệ Đối
kháng nhằm loại trừ lẫn nhau.
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Chính vì vậy, đi kèm với tiến trình phát triển thì bao giờ nó cũng âm ỉ
tích luỹ một cách tiềm tàng những khả năng suy thoái của nó.
o Sự Kích hoạt
Theo những trình bày trên đây, sự Kích hoạt sẽ xảy ra tại thời điểm
mà mối Tương quan giữa các Lực lượng đạt tới các điểm Tới hạn của nó.
Chỉ cần thêm một Lượng nhỏ để thêm vào trong quan hệ giữa các Lực lượng
theo cùng ‘xu hướng’ (tức là cho hệ thức mô tả quan hệ giữa các Lực lượng
cùng đồng biến như trước) thì ngay lập tức mối quan hệ giữa các Lực lượng
sẽ bị đảo ngược. Đó chính là sự Kích hoạt.
Vậy thì sự Kích hoạt không phải là do một tác nhân bất kỳ ở bên
ngoài gây ra mà là chính bản thân nó tự gây ra khi đã đạt tới điểm Tới hạn.
Một Lượng thêm vào ở Trạng thái Tới hạn sẽ dẫn đến sự bùng phát (Bùng
nổ hay là Đột biến) của Sự vật – Hiện tượng.
Điều đó cũng có nghĩa là sự Đột biến hay Bùng nổ thực chất chỉ là
một Trạng thái xác định sự Chuyển Phase từ một Lượng tử này sang một
Lượng tử khác (biến một Lượng tử cũ đang tồn tại hiện hữu thành một
Lượng tử mới) có mối quan hệ giữa các Lực lượng bên trong nó ngược lại so
với trước đây.
Cũng từ đó mà cho phép khẳng định lại một lần nữa rằng sự Đối
kháng giữa các Lực lượng (Thuộc tính) trong bất kỳ Sự vật – Hiện tượng
chỉ là tương đối chứ không phải là Tuyệt đối.
Điều đó cũng có nghĩa là các Vật chất cũng như Vũ trụ không bao giờ
có Đối xứng Tuyệt đối (cũng có nghĩa là chỉ có Vật chất và Vũ trụ, không có
Phản Vật chất và Phản Vũ trụ).
Ví dụ, Điện Âm và Điện Dương cũng không bao giờ đối dấu nhau
một cách tuyệt đối mà chỉ có Âm và Dương một cách tương đối mà thôi. Vì
vậy, Điện Âm và Điện Dương vẫn luôn tồn tại độc lập, không triệt tiêu nhau.
• Tính Tức thời
Cũng chính vì sự Bùng nổ (sự Đột biến còn được gọi là sự Bùng nổ)
chỉ được xảy ra do một tác nhân Kích hoạt nên ‘quá trình’ xảy ra của nó
không thể kéo dài mà chỉ có thể xảy ra trong một giai đoạn rất ngắn.
Cũng như sự Bùng nổ hay Đột biến là chỉ để xác định nên sự hình
thàh của một Lượng tử mới từ một Lượng tử cũ ban đầu do mối tương quan
giữa các Lực lượng bên trong nó vượt quá hoặc giảm xuống dưới một
Ngưỡng xác định được gọi là điểm Tới hạn.
Khi đó, sự Bùng nổ hay Đột biến sẽ làm đảo ngược mối quan hệ giữa
các Lực lượng nếu ban đầu các Lực lượng có tính liên minh thì sẽ trở thành
đối kháng và ngược lại nếu là đối kháng sẽ trở thành liên minh.
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Hơn nữa sự Bùng nổ hay Đột biến chỉ có tính Tức thời, không liên tục
và không phổ biến ở mọi lúc mọi nơi.
Ví dụ, các vụ nổ Hạt nhân xảy ra trong Tự nhiên thường chỉ xảy ra
một cách ‘bột phát’ do các Kích hoạt Tự nhiên (do chính bản thân nó tự kích
hoạt), không xảy ra liên tục và không đồng bộ.
Thật vậy, Thiên văn học Hiện đại đã từng chứng minh rằng Mặt trời
cũng như các Thiên thể có thể phát sáng được là do các Vụ nổ Nhiệt hạch
xảy ra một cách liên tục cả bên trong lẫn bên ngoài bề mặt của chúng. Vậy
thì có nghĩa rằng các ‘Vụ nổ’ này không chỉ xảy ra một cách tức thời mà là
liên tục vậy!?
Thật sự mà nói rằng Mặt trời cũng như các Thiên thể có thể phát sáng
được là nhờ vô số các Vụ nổ Nhiệt hạch có thể xảy ra lần lượt trên từng
miền cấu trúc của Mặt trời cũng như của các Thiên thể chứ không phải do
một Vụ nổ có thể kéo dài và liên tục.
Điều này chứng tỏ rằng các Vụ nổ của Mặt trời hay của các Thiên thể
có khả năng phát sáng cũng chỉ xảy ra một cách tức thời. Hay nói đúng hơn
là sự Bùng nổ (Đột biến) luôn chỉ xảy ra một cách Tức thời chứ không có
tính liên tục cũng như không có tính tiếp diễn kéo dài.
Mặt khác, hoàn toàn có thể chứng minh được một cách cụ thể và chi
tiết tính Tức thời của các Đột biến bằng các hệ thức Toán học (xem Đại số
Phân cực Đệ qui – Quyển 3) và các hình dưới đây phần nào minh hoạ được
tính Tức thời nói trên:
o Tính Phổ hẹp
Như đã được phân tích và trình bày ở
trên đây (định luật 58) cũng đã khẳng định
rằng Vật chất được tạo bởi các cặp Thuộc
tính Đối lập tương ứng với các Dao động
Sóng có các Tần số xác định vì thế Vật chất
là một Tổ hợp Tần số được xác định bởi sự
f0
Giao thoa giữa chúng (cũng như do sự
f
Tương tác Phổ biến giữa các Thuộc tính).
∆f
Kết quả của sự Giao thoa giữa các
Tần số hợp thành sẽ tạo ra một Phổ Lượng tử cực hẹp được xác định tại
điểm f0 (được xác định bởi Tần số f0) và với một khoảng sai số ∆f. Vì thế,
Phổ Lượng tử sẽ tạo nên tính Tức thời trong một khoảng f0 ± ½ ∆f do những
biến thiên của Giá trị (biến thiên tương quan giữa hai Lực lượng).
A
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o Giếng Thế
∆γ

∆γ

E
Hốc Cộng hưởng

γ0

Giếng thế

E

γ0
γ
Hốc Cộng hưởng của Photon hay
của các Lượng tử bất kỳ

γ

Phổ hẹp (Cộng hưởng) của Photon

hay của các Lượng tử bất kỳ

Từ sự hình thành của Phổ Lượng tử nói trên, các mức Năng lượng hay
Ngưỡng xác định mối tương quan giữa các Lực lượng (tức là điểm Tới hạn)
sẽ tạo ra một Giếng Thế tương ứng với một khoảng ‘bóp nghẹt’ của mối
quan hệ giữa các Lực lượng để tạo nên sự Bùng nổ giữa các Lực lượng (xem
thêm Mục 1.2 – Phân hạch Lượng tử - Phần 8 – Quyển 2).
Như vậy, sự Bùng nổ hay Đột biến chỉ xảy ra trong một ‘khoảng
khắc’ rất ngắn cả về Thời gian, cả về Không gian và cả về miền xác định của
Năng lượng (được gọi là Giếng Thế) cũng như trong một khoảng rất hẹp của
mối Tương quan Lực lượng (được gọi là Hốc Cộng hưởng).
• Tính Gián đoạn
Cũng chính vì đặc tính không tiếp diễn kéo dài mà các Vụ nổ chỉ được
xảy ra một cách gián đoạn, bất xác định.
Thật vậy, các Vụ nổ xảy ra trên Mặt trời cũng như ở các Thiên thể có
thể phát sáng luôn xảy ra một cách ngẫu nhiên và rời rạc. Nhưng do có quá
nhiều Vụ nổ có thể xảy ra trên nhiều miền khác nhau của Mặt trời và của các
Thiên thể mà nó đã tạo ra sự liên tục một cách đều đặn. Nhưng thực chất là
các Vụ nổ chỉ xảy ra rất rời rạc trên từng miền khác nhau.
Trên cơ sở đó, các biến
F
F
đổi nhảy vọt có thể dẫn đến
2
Bùng nổ hoặc Đột biến chỉ
F = k/r
Cột
Phổ Tương tác
được tạo bởi các Phổ Tương
Khe
tác hẹp (có tính Lượng tử) và
Vùng lặng
được mô tả tương đương như
ở hình bên đây (xem thêm
Mục 3.1 – Nguyên lý Tương
r
r
0
0
tác xa – Phần 8 – Quyển 2).
Các ‘điểm’ ứng với Phổ cực đại được gọi là các Miền Bùng nổ hay
cũng còn gọi là các Miền Đột biến. Tại đó, các biến đổi có tính nhảy vọt mới
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có thể được phép xảy ra để tạo ra các Bùng nổ hoặc Đột biến có tính Gián
đoạn và Tức thời chứ không có tính Liên tục.
• Tính Cục bộ
Trên cơ sở các Vụ nổ chỉ xảy ra trên từng miền được giới hạn mà hình
thành nên tính Cục bộ của các Đột biến: Ngay cả những Vụ nổ xảy ra trên
Mặt trời và các Thiên thể phát sáng cũng chỉ được tạo ra trên từng miền con
cũng như các Thiên thể có khả năng phát sáng trong Vũ trụ cũng không bao
giờ được tập trung thành một nơi mà luôn được phân bố rải rác trong các
Thiên Hà của Vũ trụ.
Điều đó cho phép khẳng định rằng, các Đột biến xảy ra một cách Cục
bộ cả về Không gian (trên từng miền Cấu trúc của Vũ trụ) cũng như Cục bộ
cả về Thời gian... và ảnh hưởng của chúng luôn bị giới nội trong từng miền
hẹp. Một lần nữa, đặc tính Phổ hẹp, như đã trình bày trên, được tạo bởi các
điểm Tới hạn lại gây nên tính Cục bộ của các Đột biến và Bùng nổ...
• Tính Giới nội
Vì chỉ xảy ra một cách Cục bộ nên mọi tác động và ảnh hưởng cũng
như những biến đổi của nó chỉ có tính Giới nội. Vì thế, dựa vào những trình
bày trên, định luật dưới đây được rút ra:
Định luật 60: Các biến đổi có tính Đột biến – Bùng nổ không xảy ra
trên toàn đại bộ phận Vũ trụ mà chỉ xảy ra cục bộ trên từng miền con hay
trong từng giai đoạn ngắn của các Phase Vận động – Biến đổi – Phát triển
của Vũ trụ.
Trong đó, Vũ trụ là Tập hợp Lượng tử Vô hạn (bao gồm Vật chất và
Tự nhiên cũng như Xã hội... có thể có trong nó). Vì thề, Vũ trụ đại diện cho
tất cả những gì có thể được tạo bởi nó.
Định luật này khẳng định tính phát triển bền vững và ổn định của Vũ
trụ cũng như Tự nhiên và Xã hội nói chung: Phủ nhận sự hình thành và phát
triển của Vũ trụ theo Nguyên lý Bùng nổ lớn trên toàn đại bộ phận của Vũ
trụ như Thuyết Big – Bang.
6. Cặp Nguyên lý Trật tự – Hỗn độn
Trong Quá trình Tích luỹ – Tiến hoá – Phát triển về Lượng cũng như
về Chất trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội nói chung thì nó luôn tạo ra vô số
các qui tắc khác nhau tạo nên sự ‘trật tự trong hỗn độn và hỗn độn trong trật
tự’. Nói như vậy thì Trật tự và Hỗn độn cũng chính những Nguyên lý có tính
tất yếu và phổ biến của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội.
Trật tự và Hỗn độn tuy rằng có những tính chất – đặc tính gần như trái
ngược nhau nhưng lại hợp thành một ‘thể’ thống nhất qui định và ràng buộc
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lẫn nhau một cách chặt chẽ: Trong sự Trật tự vẫn tỗn tại những bất trật tự và
trong những bất trật tự (Hỗn độn) lại tồn tại những Qui tắc Trật tự.
Vì thế, nó đã biến đổi vô số các qui tắc có thể có (không thể xác định
được) của Quá trình Vận động – Biến đổi – Phát triển của Vũ trụ và Tự
nhiên cũng như Xã hội thành những Qui luật thống nhất và có tính hữu hạn
có thể xác định được...
6.1. Nguyên lý Trật tự
Như trên vừa trình bày, mọi qui luật có thể có của cả Quá trình Vận
động dẫn đến Biến đổi và Phát triển của Tư nhiên và Vũ trụ cũng như Xã hội
luôn được hợp thành theo một chỉnh thể thống nhất (có tính hệ thống). Tức
là những Qui luật đó luôn có tính xác định và có tính hữu hạn chứ không
phải là vô hạn và bất qui tắc như nhiều người vẫn nghĩ và từng gán cho nó
một thứ qui luật được gọi là Ngẫu nhiên.
Thực sự, mọi qui luật có thể có trong Vũ trụ và Tự nhiên và Xã hội
đều có tuân thủ theo những trật tự rất chặt chẽ và nghiêm ngặt của nó thông
qua các đặc tính cơ bản dưới đây:
V

P hoặc OverU
Thực Qn + 1

Lý tưởng
ξ

V

7

(P hoặc OverU)

6

U

5

Đường Chặn Trên

Đường Biến
thiên Qi

Đường Trung bình

(Lý tưởng hoá)

4

N hoặc MinusU

3

Qn

Qn - 1

8

Đường Chặn Dưới

(N hoặc MinusU)

2

t

1

Quá trình Biến đổi – Phát triển thực tế và
được Lý tưởng hoá của các Sự vật – Hiện
tượng phổ biến trong Vũ trụ và Tự nhiên

Q1 Q2

Q3

Q4

Q

• Tính Chọn lọc
Tập hợp của các điểm Chặn Trên được gọi là tuyến P hoặc OverU và
Tập hợp của các điểm Chặn Dưới được gọi là tuyến N hoặc MinusU.
Đường Trung bình của đặc tuyến tăng trưởng của Vũ trụ được gọi là
đường Lý tưởng và đường tăng trưởng thực của Vũ trụ được gọi là tuyến
Thực U (hay còn gọi là Đường Biến thiên hoặc Thăng giáng Qi).
Theo sự mô tả ở hình bên trái, sự tăng trưởng của Vũ trụ được tạo bởi
sự tương tác giữa các Thuộc tính Đối lập sao cho sự biến thiên của chúng
được xác định trong miền Sai số Lượng tử ξ (miền Sai số Lượng tử ξ được
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tạo bởi các Chặn Trên và Chặn Dưới và được gọi là miền xác định Lượng tử
của Vũ trụ hay còn gọi là miền Thăng giáng Lượng tử của Vũ trụ).
Hình bên phải là sự Lý tưởng hoá của Quá trình Biến đổi – Phát triển
của Vũ trụ. Theo đó, sự Biến đổi và Phát triển từ một Thế hệ Lượng tử này
thành một Thế hệ Lượng tử mới là một sự Tăng vọt Đột biến.
Qua sự mô tả của cả hai hình nói trên, tính Trật tự và Chọn lọc của
những Quá trình Vận động dẫn đến Biến đổi và Phát triển trong Tự nhiên là
ở chỗ là Miền (khoảng) xác định của Quá trình Vận động – Biến đổi – Phát
triển luôn được qui định bởi một Phạm vi Thăng giáng cho phép được gọi là
Sai số Lượng tử ξ.
Sai số Lượng tử ξ là một Miền xác định luôn mở rộng dần khi Vũ trụ
và Tự nhiên càng phát triển. Chính sự gia tăng Sai số Lượng tử khi Vũ trụ và
Tự nhiên càng phát triển là điều kiện để tạo ra nhiều Thuộc tính mới do sự
phân hạch các Giai đoạn Phát triển thành nhiều Phase con trong đó.
Một đặc tính cơ bản nữa của tính Chọn lọc là những khoảng Giá trị
được xác định bên dưới Đường Trung bình (Lý tưởng hoá) được gọi là các
Phase Âm (hay còn được gọi là N hoặc MinusU) và những khoảng Giá trị
được xác định ở trên Đường Trung bình được gọi là Phase Dương (hay còn
được gọi là P hoặc OverU).
• Tính Ổn định
Theo sự mô tả nói trên, nhờ vào sự tăng dần của Miền xác định của
phạm vi tăng trưởng (Thăng giáng) cho phép mà các Quá trình Vận động –
Biến đổi – Phát triển của Vũ trụ và Tự nhiên của Xã hội luôn có thể tăng
trưởng và phát triển ổn định theo nhịp điệu cho phép của các Chu kỳ Lượng
tử tương ứng.
Theo đó, sự Phát triển của Vũ trụ và Tự nhiên là do sự Giãn rộng (Mở
rộng) Miền xác định của chúng. Miền xác định là Tập hợp của các điểm Tới
hạn của các Chặn Trên và Chặn Dưới để không chế sự gia tăng của Vũ trụ
và Tự nhiên cũng như Xã hội trong từng Giai đoạn Phát triển ứng với các
Chu kỳ Lượng tử tương ứng.
Vì bị khống chế trong các điểm Tới hạn nên các biến đổi bùng phát
dẫn đến những Bùng nổ hay Đột biến (là nguyên nhân gây nên sự mất ổn
định) cũng chỉ là những Trạng thái có tính Tức thời mà thôi.
Điều đó chứng tỏ rằng, các Giai đoạn có thể có của các Quá trình Vận
động – Biến đổi – Phát triển của Vũ trụ và Tự nhiên luôn có tính Tối ưu.
• Tính Tối ưu
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Các Chu kỳ Lượng tử của Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội chính
là những Giai đoạn Vận động – Biến đổi – Phát triển của nó luôn có tính kế
thừa – kế tục nhau: Chu kỳ sau tiếp nối Chu kỳ trước.
Chính vì thế, nó tạo ra sự Tối ưu cho các Quá trình Vận động – Biến
đổi – Phát ttriển có thể xảy ra trong Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội nói
chung. Không tạo ra sự ‘giẫm đạp - chồng chéo’ lên nhau giữa các Chu kỳ.
Ví dụ, con người được hình thành là do sự kế thừa trên những giai
đoạn tiến hoá từ các Thế hệ Động vật trước đó. Các Thế hệ Động vật lại phát
triển kế thừa từ các Thế hệ Sinh vật.
Do đó, những đặc tính mà con người có thì các Thế hệ Động vật trước
đó không có thể có. Ngược lại, những đặc tính mà các Thế hệ Động vật
trước đó có thì con người không thể có.
Vì lý do đó, sự tồn tại của con người bắt buộc phải chấp nhận sự song
tồn của các Thế hệ Động vật trước đó và sự tồn tại của các Thế hệ Động lại
bắt buộc phải chấp nhận sự tồn tại của các Thế hệ Sinh vật trước nó để hình
thành nên một Chuỗi Sinh học liên quan mật thiết hữu cơ với nhau không
thể loại bỏ lẫn nhau mà ngược lại luôn đối kháng – cộng sinh lẫn nhau để
cùng phát triển thống nhất.
Đó chính là tính tối ưu của Qui luật Vận động – Biến đổi – Phát triển
của Vũ trụ và Tự nhiên nói chung...: Sự tối ưu giúp cho các Giai đoạn của
một Quá trình luôn phải liên kết nhau một cách chặt chẽ, không thể bài loại
lẫn nhau và không thể thiếu nhau.
Hình dưới đây mô tả mối quan hệ tối ưu giữa các Thế hệ (Giai đoạn)
Phát triển thông qua các Chu kỳ Lượng tử:
y

Thái cực

Phase 2

Phase 5

Thiếu cực
Nguồn S

Nguồn S

Vy

Vxz
Thiếu
Phase 4
Phase 3
cực Các Thế hệ sau luôn kế thừa – kế tiếp

các Thế hệ trước đó và hợp thành Hệ

z

x

Sự tối ưu hoá của các Thế hệ Lượng
tử làm ‘lấp đầy’ Vũ trụ và Tự nhiên

Trục Thái cực

Thái
cực

Các lớp Quĩ đạo

Phase 1

Nguồn

Các lớp Quĩ đạo của các Thiên
thể và Hệ Thiên thể trong Vũ trụ
thực chất được tạo bởi sự Tối ưu
hoá về mặt Không gian cũng như
do sự Tương tác – Năng lượng
giữa các Hệ Lượng tử nói chung

Từ đó cho thấy rằng, Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội là một Hệ
Lượng tử Tối ưu trên cơ sở đạt được sự thống nhất các mối quan hệ giữa các
Lượng tử có thể có của Hệ được hợp thành.
• Tính Tuần tự
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Cũng từ những mô tả nói trên, mọi Quá trình Vận động – Biến đổi và
dẫn đến Phát triển có thể xảy ra trong Vũ trụ và Tự nhiên nói chung luôn
tuân thủ theo một tuần tự rất chặt chẽ:
Từ Thế hệ này phát triển đến Thế hệ khác, từ các thể Vi mô đến Vĩ
mô, từ Nguyên tắc này dẫn đến một Nguyên tắc khác để tạo thành một
Chỉnh thể Thống nhất có tính Hệ thống trên cả tầm Vĩ mô và Vi mô.
Tính Tuần tự còn được thể hiện ở chỗ là nó qui định chặt chẽ các mối
quan hệ hữu cơ giữa các Thuộc tính trong cùng một Lượng tử (Sự vật – Hiện
tượng) hoặc giữa các Lượng tử với nhau.
Ví dụ, các Nguyên tố Hoá học có Nguyên tử Lượng tăng dần sẽ làm
cho tính Kim loại tăng lên và tính Phi kim lại càng giảm đi. Cũng như khi
Kim loại càng nặng thì độ cứng của nó càng tăng, tính hoà tan của nó càng
bị giảm đi...
Hoặc, khi Chu kỳ càng tăng thì thông thường Giá trị của các Lượng tử
tương ứng với Chu kỳ cũng tăng lên...
• Tính Thống nhất
Từ những đặc tính nói trên, nó sẽ dẫn đến một đặc tính có tính hệ quả
đó chính là tính Thống nhất giữa các Qui luật Tự nhiên của các Quá trình
Vận động – Biến đổi – Phát triển:
Mọi Sự vật – Hiện tượng có thể xảy ra trong Tự nhiên đều luôn phải
tuân thủ theo cùng những Qui luật có tính Đồng dạng như nhau từ Thế giới
Vĩ mô đến Thế giới Vĩ mô, từ Vũ trụ đến Tự nhiên và Xã hội...
Vì thế, mọi Sự vật – Hiện tượng có thể xảy ra trong Vũ trụ và Tự
nhiên cũng Xã hội không chỉ tuân theo những Qui luật Tự nhiên có tính phổ
biến mà bên cạnh đó các Qui luật Tự nhiên cũng hợp thành một Chỉnh thể
Thống nhất để đảm bảo cho Quá trình Vận động – Biến đổi – Phát triển của
Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội luôn đạt được sự Ổn định Bền vững...
• Tính Bền vững
Với những đặc tính nói trên, nó hợp thành một nguyên tắc thống nhất
giúp cho Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội có thể trở thành một Hệ thống
Ổn định – Tối ưu – Tuần tự – Bền vững.
Sự Tối ưu dẫn đến tính Ổn định và sự Tuần tự cũng dẫn đến tính Ổn
định. Hơn nữa, sự Ổn định chính là nguồn gốc của tính Bền vững. Đây là
điều không thể phủ nhận được.
Dựa vào những trình bày nói trên, đến đây đã có thể cho phép khẳng
định một cách chắc chắn rằng mọi Quá trình Vận động – Biến đổi – Phát
triển trong Vũ trụ và tự nhiên cũng như Xã hội luôn được diễn ra trong
những điều kiện – trạng thái có tính Ổn định và Bền vững.
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Sự khẳng định này một lần nữa phủ nhận quan niệm cho rằng Vũ trụ
được sinh ra từ một Vụ nổ lớn như Thuyết Big – Bang đã từng nêu. Đồng
thời, đây là một bài học lớn cần phải rút ra đối với những ứng dụng thực tiễn
trong Khoa học – Công nghệ nói riêng và Xã hội nói chung để có thể đảm
bảo được một Đường lối – Chủ trương – Chính sách phát triển đúng đắn cho
Xã hội, tránh được các Tình trạng Khủng hoảng như các cuộc Khủng hoảng
Kinh tế – Chính trị – Xã hội... mà hiện nay các nước Tư bản đang vấp phải
hoặc các Thời kỳ Quá độ mà các nước Xã hội Chủ nghĩa đang bị sa lầy...
6.2. Nguyên lý Hỗn độn
Hỗn độn là một Nguyên lý rất phổ biến và tất yếu của Vũ trụ và Tự
nhiên cũng như Xã hội. Nhưng không có nghĩa rằng Hỗn độn là một ‘thứ gì
đó’ không có qui luật.
Bởi vì nếu không có qui luật thì làm gì có nguyên lý mà thực chất sự
Hỗn độn luôn được ràng buộc bởi những qui luật có thể xác định được hay
nói cách khác là ‘Hỗn độn trong Trật tự’ để hình thành nên một Nguyên lý
có tính phổ biến của các Qui luật Tự nhiên.
Vì thế, Hỗn độn là một Nguyên lý rất cơ bản và quan trọng cần phải
nghiên cứu rất công phu để khẳng định rằng không Sự vật – Hiện tượng nào
có thể xảy ra trong Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội lại có thể vượt quá
‘tầm kiểm soát’ của Hệ thống của những cái gọi là Qui luật Tự nhiên. Ngay
cả những thứ được coi là Hỗn độn thì nó cũng bị thâu tóm ở trong đó...
Trên cơ sở đó, Nguyên lý Hỗn độn được phân tích dưới dạng những
đặc tính cơ bản dưới đây:
• Tính Phổ biến
Theo Nguyên lý Lượng tử hoá,
ứng với một Giá trị Lượng tử xác định
Qi thì nnó có thể tạo ra một Tập hợp
các Lượng tử có Giá trị xác định gần
đúng theo hệ thức dưới đây:

8

V

7

(P hoặc OverU)

6
5
4
3

Đường Chặn Trên

Đường Biến
thiên Qi

U3

U2

U
U1

Đường Trung bình

(Lý tưởng hoá)
Đường Chặn Dưới

(N hoặc MinusU)
Q = Q0 ± ½Qi
2
Vì thế, trong Miền xác định của 1
Vũ trụ, không chỉ duy nhất một đặc
Q
Q1 Q2
Q3
Q4
tuyến được tạo ra mà có thể có vô số
các đặc tuyến lân cận liên tiếp nhau
được tạo ra để lấp kín khoảng được giới hạn giữa hai tuyến Chặn Trên và
Chặn Dưới để tạo thành Miền Vật chất (Vật chất của Vũ trụ được tạo bởi sự
chồng chập liên tiếp nhau của các Lượng tử lân cận nhau).
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Đó chính là đặc tính Phổ biến của Nguyên lý Hỗn độn. Điều đó cũng
có nghĩa là mọi biến thiên cho dù ‘hỗn loạn’ đến mức nào thì nó cũng không
vượt quá Miền xác định đã dành cho nó.
Cũng chính vì thế, khi các Hạt bị tác động Nhiệt (Nhiệt độ tăng) thì sự
Dịch mức Lượng tử của các Hạt bắt đầu xảy ra (làm cho Giá trị Lượng tử
không còn ở Giá trị Q0 đã xác định cho nó mà nó sẽ bị biến đổi thành các
Giá trị lân cận với Giá trị ban đầu của nó) làm cho các Hạt bắt đầu thay đổi
đặc tuyến biến thiên lân cận với đặc tuyến ban đầu của nó tạo ra sự biến
thiên phổ biến (tức là không đơn điệu, không đơn lẻ) và tạo ra sự đa dạng
bởi sự hợp thành của vô số các lân cận...
• Tính Xáo trộn
Các Giai đoạn Vận động – Biến đổi – Phát triển giữa các Lượng tử bất
kỳ trong Vũ trụ có thể chịu những tác động và ảnh hưởng không giống nhau
trong từng Giai đoạn, điều này khiến cho trong cùng một Lượng tử nhưng
cũng có sự biến đổi khác nhau về đặc tuyến giữa từng Giai đoạn: Có khi Chu
kỳ bị dài hơn hoặc cũng có khi bị ngắn lại hơn so với Chu kỳ được qui định.
Hoặc Giá trị định mức cũng bị thay đổi so với Giá trị qui định...
Điều đó cũng có nghĩa là mỗi một Giai đoạn thì khả năng biến thiên
của một Lượng tử cũng được xác định bởi những Hệ số – Tham số tương
ứng không giống nhau. Cũng chính vì thế, nó có thể tạo ra sự xáo trộn về qui
luật Vận động – Biến đổi – Phát triển giữa các Giai đoạn.
Sự Xáo trộn này chính là sự Chồng chập các đặc tuyến cũng như
những Giá trị biến thiên của các Lượng tử và cũng có nghĩa là sự thay đổi về
Chu kỳ của các Giai đoạn Vận động – Biến đổi – Phát triển của các Lượng
tử một cách ‘linh hoạt’.
• Tính Chồng chập
Qua những nghiên cứu về Vật lý học nói riêng cũng như về Hoá học
và Sinh học lẫn Xã hội đều cho phép rút ra một điều rằng do sự lân cân liên
tiếp nhau của các Giá trị gần đúng trong các Miền xác định Giá trị của
Lượng tử hoá Qi (Qi = Q0.i2) nên nó sẽ tạo ra chồng chập sao cho có thể tạo
ra một sự liên tục của các Qi ± ½∆Qi: Ứng với các lân cận của Qi luôn tạo
thành một Họ của các Lượng tử có Giá trị gần đúng của Qi.
Vì thế, nó đã biến đổi các đặc tính của Trường Lượng tử (Trường
được tạo bởi các Lượng tử) thành các đặc tính của một Trường Liên tục và
Biến đổi đều.
Ví dụ, Trường Hấp dẫn hay Trường Tương tác Điện – Từ được tạo
bởi sự chồng chập liên tục của nhiều Giá trị (Biên độ – Cường độ) của các
Tương tác lân cận liên tiếp nhau nên sự biến thiên của nó gần như liên tục
nhưng thực chất đó là những Trường Lượng tử mà thôi.
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Trên cơ sở đó, tính Chồng chập cũng có những vai trò rất tích cực đối
với Quá trình Vận động – Biến đổi – Phát triển của Vũ trụ và Tự nhiên...
• Tính Đa qui
Cũng chính vì có sự Xáo trộn và sự Chồng chập nói chung, không thể
tách biệt một cách rõ ràng để từ một Giá trị nào đó được xác định trên đặc
tuyến biến đổi của Lượng tử bất kỳ nào đó mà có thể ‘chỉ đích danh’ đó là
Lượng tử nào hay là Thế hệ Lượng tử thứ mấy.
Chính vì thế, rất khó đánh giá được, các Giá trị Lượng tử chuẩn mực
được gọi là Q0 của Vũ trụ được bắt đầu bằng bao nhiêu tức là không thể xác
định được Hạt nào là Hạt Vật chất Cơ bản và nhỏ nhất được gọi là Lượng tử
Vật chất Nguyên tố cũng như không thể xác định được các Giá trị chuẩn có
thể có là bao nhiêu.
Tuy vậy, việc xác định Giá trị Q0 cho một Lượng tử hay một Chu kỳ
Lượng tử là điều không cần thiết mà có thể áp dụng Nguyên lý Lượng tử hoá
để có thể định ra một Giá trị bất kỳ được gọi là Q0.
Trên cơ sở đó, các mức Lượng tử hoá của các Chu kỳ Lượng tử hoá
tiếp theo được xác định bởi hệ thức dưới đây:
Qi = Q0.2i
Trong đó, Q0 là Giá trị Bất định (bất kỳ) được gán cho Lượng tử đầu
tiến và Lượng tử đầu tiên này cũng được chọn một cách bất kỳ. i là thứ tự
của các Chu kỳ Lượng tử được tính từ Lượng tử đầu tiên được chọn
Đó chính là Nguyên lý Bất xác định Lượng tử và đó cũng chính là
Nguyên lý Đa qui vì khi đó Tập hợp tất cả các Giá trị lân cận Giá trị Qi với
sai số không vượt quá ½Qi đều được qui nạp thành Qi.
Vì thế, tính Đa qui là sự tất yếu do tính bất định của Lượng tử gây ra.
V
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Quá trình Biến đổi – Phát triển của Vũ trụ
thực chất là do sự Trượt Mờ của các Chu
kỳ Lượng tử một cách bất xác định

Q1 Q2
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• Tính Trượt Mờ
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Theo sự mô tả của các hình nói trên, thực chất cái gọi là các Ngưỡng
Lượng tử hay các Giá trị Lượng tử Qi tương ứng với các Chu kỳ cũng được
gọi là các Chu kỳ Lượng tử thứ i cũng không thể được xác định một cách rõ
ràng mà chúng luôn có một sự biến đổi – dịch chuyển theo từng lượng nhỏ
không kiểm soát được dần dần tạo nên những biến đổi lớn có thể kiểm soát
(bởi các Chặn Trên và Chặn Dưới).
Điều đó cũng có nghiã là trước khi bị giới hạn bởi các điểm Tới hạn
do các Chặn Trên và Chặn Dưới qui định thì bản thân các Lượng tử và các
Thuộc tính của nó có thể Tương tác – Giao thoa lẫn nhau để tạo ra những
biến đổi – thăng giáng trong phạm vi dưới Chặn Trên nhưng lại trên Chặn
Dưới nên các Lượng tử đã có cơ hội tích luỹ và tăng trưởng hoặc bị suy biến
cho đến khi đạt tới Ngưỡng Tới hạn thì một Đột biến Cục bộ mới đầu xảy ra
để biến nó thành một Lượng tử mới.
Cũng theo sự mô tả của các hình nói trên, cái gọi là các điểm Chặn
Trên cũng như các điểm Chặn Dưới là một Tập hợp của các điểm lân cận
nên sự biến chuyển trạng thái của các Lượng tử cũng hoàn toàn bất định:
Ứng với một điều kiện – trạng thái sẽ có một Giá trị Ngưỡng khác
nhau. Nó không bắt buộc phải thống nhất cho trên toàn bộ Quá trình Vận
động – Biến đổi – Phát triển.
Ví dụ, cũng là điểm sôi nhưng với áp suất khác nhau thì Nhiệt độ của
điểm sôi cũng khác nhau, không cứ phải nhiệt độ sôi của nước lúc nào cũng
phải là 1000C...
Trên cơ sở đó, do sự Tương tác – Giao thoa lẫn nhau giữa các Lượng
tử cũng như giữa các Thuộc tính trong cùng một Lượng tử mà chúng dần
dần đẩy dịch các Ngưỡng Tới hạn của chúng làm chúng giãn rộng – nới lỏng
dần dần và vượt hẳn ra khỏi tầm kiểm soát ban đầu (Ngưỡng ban đầu) để
hình thành nên Ngưỡng mới... được gọi là tính Trượt Mờ (bởi vì không kiểm
soát được cũng như không thể tham chiếu được...).
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