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Vật lý Lượng tử
Phần 8 – Quyển 2
Các Nguyên lý Tập hợp Tam sinh
Vật lý Lượng tử là một thành tựu Khoa học Vĩ đại, đánh giá được
trình độ tư duy vượt bậc của Văn minh Nhân loại.
Vậy nhưng, bên cạnh những Lý thuyết mà Thế giới đã xây dựng được
vẫn tồn tại những câu hỏi lớn mà cho đến nay, sau trên dưới một trăm năm
hình thành và phát triển, Vật lý Lượng tử vẫn chưa làm sáng tỏ được bản
chất của Lượng tử là gì?
Những gì mà Vật lý Lượng tử đã và đang đạt được chỉ mới làm lộ rõ
được phần nào về những biểu hiện bề ngoài mà thôi còn ‘nội dung’ cơ bản
của Lượng tử như thế nào thì vẫn còn chưa thể trả lời được.

A./. Các nhóm Tam sinh
Tam sinh là các nhóm gồm ba Lượng tử được xếp theo thứ tự Lượng
tử đứng trước có thể sinh ra Lượng tử đứng sau tạo nên một Nhóm có thể
Tương Sinh (tương hỗ nhau cùng phát triển).
Đây là những khám phá bất ngờ về qui luật tương hỗ (Tương Sinh)
rất đặc biệt giữa các Lượng tử mà Vật lý Hiện đại chưa nắm bắt được!
1. Tam sinh Sóng – Lượng tử – Hạt
Về nguyên tắc, đáng lẽ ra cần phải trình bày theo đúng trình tự Sóng,
Lượng tử và Hạt nhưng vì Sóng là một hiện tượng Vật lý đã từng được biết
đến một cách rất cơ bản nên không nhất thiết phải nêu cụ thể.
Tuy vậy, mặc dù Cơ học Sóng đã từng được Vật lý Hiện đại nghiên
cứu và phát triển rất hoàn thiện, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được giải
đáp cũng như chưa khám phá đầy đủ về nó. Vì thế, vấn đề Sóng sẽ được
trình bày xen kẽ với vấn đề về Lượng tử vì như trên đã đề cập rằng Sóng có
thể sinh ra Lượng tử.
Đây là là sự khẳng định một cách rất táo bạo nên nó nảy sinh rất nhiều
vấn đề phức tạp cần phải thay đổi về trạt tự trình bày và phân tích cũng như
chứng minh...
1.1. Nguyên lý Lượng tử
• Tần suất Lượng tử
Vật lý Hiện đại từng cho rằng Thế giới Vật chất được tạo ra bởi một
Thế giới của những ‘thể siêu nhỏ’ được gọi là Lượng tử. Và cho đến nay
chưa ai định hình được Lượng tử là gì?
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Tuy nhiên, Lượng tử theo định nghĩa sơ bộ của Vật lý Hiện đại nói
chung và của Vật lý Lượng tử nói riêng là một trạng thái tồn tại của những
Lượng không liên tục mà có tính gián đoạn.
Ví dụ, các Photon không phải là Sóng Điện từ thuần tuý mà nó là
những Lượng tử được xác định bởi hệ thức dưới đây:

E

E = hγ
Trong đó, E là Năng lượng mà Lượng tử có thể được qui đổi tương
ứng, h là hằng số Plank và γ là tần số của
Photon (tương ứng với tần số Lượng tử).

γ0
∆γ

γ

Như vậy, nhận xét đầu tiên là Lượng
tử có một tần số xác định!?
Nhận xét thứ hai là Lượng tử có một
Phổ Năng lượng cực hẹp như được mô tả
bởi đồ thị bên đây.
E là Biên độ Năng lượng của Lượng

tử, γ là Tần số của Lượng tử,
∆γ → 0 là khoảng Tần số của Lượng tử (cực nhỏ coi như bằng Không).
Vì thế, Phổ Năng lượng của Lượng tử gần như là một ‘xung’ cực
nhọn và cực hẹp.
• Phổ Năng lượng gián đoạn
Một điều rất ít ai có thể dễ dàng nhận thấy đó chính là tính ‘trải phổ’
của Năng lượng của Lượng tử.
Thật vậy, theo hệ thức qui đổi E = hγ cho thấy rằng ứng với mỗi một
tần suất của Lượng tử thì Năng lượng tương ứng của nó bị giới hạn rất chặt
bởi một Giá trị E tương ứng. Nếu Năng lượng bị sai lệch khỏi giá trị đó thì
không còn là Lượng tử đó nữa mà nó sẽ là một Lượng tử khác với một tần số
γ’ tương ứng.
Điều này cho phép rút ra một đặc tính Vật lý hết sức quan trọng để
giúp Tam Nguyên Luận có thể định nghĩa hay nói chính xác là khám phá
được bản chất thực của Lượng tử: Đó chính là tính ‘Cộng hưởng chặt’ của
Năng lượng.
Hãy phân tích lần lượt vấn đề này như sau: Nếu tạm thời coi Lượng tử
là một Sóng với Tần số γ. Vậy thì, theo các nguyên lý đã biết về Sóng, sẽ có
một số đặc tính quan trọng liên quan đến vấn đề đang xét đó là tính lặp lại
của Sóng để có thể tạo ra một Hàm Sóng được
A
biểu thị bằng một Hàm Sin như đồ thị dưới đây:
Bản chất của Sóng là một dao động có tính
t
tuần hoàn, với điều kiện Lý tưởng thì hàm mô tả
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của nó có dạng một hình Sin chuẩn với biên độ A và có các Chu kỳ bằng
nhau theo thời gian t.
Mặt khác, Sóng có rất nhiều Tần số khác nhau và ứng với mỗi một
Tần số thì nó cũng sẽ xác định được một Năng lượng tương ứng. Điều này
thì ai cũng biết nhưng điều quan trọng nhất ở chỗ là Sóng có khả năng cộng
hưởng hay nói đúng hơn là tuỳ vào Môi trường mà Sóng truyền qua có thể
cộng hưởng với Tần số đó của Sóng hay không.
Nếu Môi trường truyền Sóng có thể cộng
A
hưởng với một Tần số hay một khoảng Tần số
(Phổ sóng) nào đó thì chỉ có Tần số đó hoặc
khoảng Tần số đó mới gây được hiệu quả tác
động tối đa cho Môi trường, đây chính là hiện
f0
tượng Cộng hưởng Sóng.
f
Sự cộng hưởng Sóng sẽ làm cho Biên độ
∆f
của Sóng ứng với Tần số được cộng hưởng sẽ
đạt được giá trị tối đa trong lúc các Tần số khác cùng truyền đồng thời vào
nó nhưng sẽ bị triệt tiêu và tạo ra một Phổ Cộng hưởng như hình bên.
Hình bên cho thấy rằng, giả sử cùng lúc có rất nhiều Tần số khác nhau
truyền vào Môi trường nhưng trong đó chỉ có mỗi một Tần số f0 là được
cộng hưởng nên nó đạt được biên độ mạnh nhất, các Tần số khác đều bị triệt
giảm tới mức thấp nhất.
Khoảng ∆f được gọi là khoảng cộng hưởng và nó phụ thuộc rất lớn
vào tính cộng hưởng của Môi trường: Nếu sự cộng hưởng càng chặt thì
khoảng cộng hưởng càng hẹp nhưng đổi ngược lại Biên độ Cộng hưởng của
sẽ được tăng vọt lên rất mạnh.
Nếu mức độ cộng hưởng càng ‘hở’ tức là không chặt thì khoảng Tần
số càng rộng nhưng Biên độ Cộng hưởng càng thấp.
Như vậy, điều quan trọng nhất cần phải lưu ý đối với sự Cộng hưởng
đó là cần phải có một mức Cộng hưởng càng chặt càng tốt. Vì khi đó, Biên
độ Cộng hưởng mới càng mạnh và cực hẹp giống như Phổ của Lượng tử đã
được mô tả ở hình trên.
Đồng thời, nhờ sự Cộng hưởng chặt thì nó mới có thể được duy trì
càng lâu. Nếu Môi trường Cộng hưởng đạt được điều kiện lý tưởng là không
gây thất thoát Năng lượng thì Sóng có thể tồn tại vĩnh viễn trong đó.
Vậy nhưng, tiếc rằng, điều đó không thể xảy ra cho dù là Môi trường
có thể đạt được mức Cộng hưởng cực kỳ chặt tới mức lý tưởng cũng như
không gây hao phí Năng lượng thì Sóng vẫn bị suy giảm dần bởi Sóng có
đặc tính là luôn truyền đi xa (thuộc ‘Hệ hở’, không khép kín).
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Vì lý do đó, Năng lượng Sóng luôn bị giảm dần khi càng bị truyền ra
ngoài. Lúc này chỉ có giá như có thể mong ước được rằng ‘Sóng ơi hãy
dừng lại’! Để làm gì? Để Năng lượng của nó không bị tổn thất ra ngoài!
Có thể làm được điều đó hay không? Hãy nghiên cứu tiếp những vấn
đề dưới đây sẽ rõ.
• Trường dừng của Lượng tử
Một hiện tượng Vật lý rất phổ biến mà Einsein đã tổng quát bằng hệ
thức qui đổi đương lượng giữa Khối lượng và Năng lượng bởi hệ thức nổi
tiếng dưới đây:
E = m.C2
Trong đó, m là Khối lượng Vật chất, C là Vận tốc ánh sáng.
Theo đó, nếu là người có ‘trí tưởng tượng phong phú’ sẽ có thể nghĩ
ngay rằng Lượng tử hay Vật chất chính là Trường dừng của Năng lượng!?
Hãy bám theo sự tưởng tượng này để đi tiếp những chặng đường còn
lại trong công cuộc tìm kiếm bản chất của Lượng tử.
Thật vậy, hãy quan sát sự dao động của một sợi dây đàn khi nó phát ra
tiềng nhạc. Có phải vì tiếng nhạc êm tai làm ai cũng muốn nghe hay không!?
Không phải chỉ có vậy mà điều quan trọng nhất là âm thanh của tiếng đàn có
thể duy trì được rất lâu. Và Vật lý Cơ học Sóng cũng đã chứng minh được
rằng tiếng đàn có thể duy trì được rất lâu là bởi vì nó được tạo ra bởi một
Sóng dừng!
Điều này cho thấy sự trùng hợp với sự tưởng tượng nói trên. Hãy tiếp
tục lộ trình tiếp theo nhé!
Sở dĩ tiếng đàn là một Sóng dừng là bởi
dây đàn
vì nó được tạo bởi sự phản xạ lại liên tục của
L2
L1
Sóng dao động được tạo bởi dây đàn do sự
chặn lại của hai đầu gá dây đàn L1 và L2.
Khi đó, theo nguyên tắc Sóng dao động
bụng sóng
Sóng dừng được tạo bởi sự phản xạ do dây đàn tạo ra sẽ được truyền đi theo hai
lại của Sóng từ hai phía của dây đàn
hướng về phía các gá chặn dây đàn là L1 và L2
nhưng do các gá chặn này là các điểm gá cứng
(không thể dịch chuyển và không dao động được nên khi Sóng ‘đập’ vào các
gá chặn này thì sẽ bị phản xạ ngược lại làm cho Năng lượng của Sóng gần
như bị ‘nhốt’ vào giữa và tạo ra một Sóng dừng: Sóng dừng tạo ra một bụng
sóng do sự dao động lên xuống của dây đàn.
Hình dạng của bụng sóng cũng phần nào gợi ra sự đồng dạng giữa
Phổ Lượng tử với nó: Nếu bụng sóng càng hẹp thì chắc là nó càng trùng với
dạng của Phổ Lượng tử như đã trình bày trên. Tuy vậy, sự so sánh này rất
khập khiễng.
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Quan trọng ở chỗ là nhờ vào sự phản xạ lại liên tục của Năng lượng
mà dao động của Sóng vẫn liên tục được duy trì. Đây mới chính là điều
trùng hợp với sự suy nghĩ về một ‘Trường dừng’ của Sóng.
Thật vậy, sự phản xạ liên tục của dao động đã tạo ra một Sóng dừng
theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen: Dừng cả về Năng lượng, dừng cả về sự
truyền Sóng...
Khi đó, nếu không bị tổn thất thì có thể nói rằng Năng lượng của Sóng
sẽ bị nhốt bởi bụng sóng nói trên và có thể tìm thấy một Lượng tử khả dĩ!!!
1.2.

Phân hạch Lượng tử

• Phân hạch Chuỗi Fourier
Trước hết, để có thể xác định được Lượng tử là gì, cần phải bám theo
khái niệm Phổ Lượng tử xác định về Năng lượng của Lượng tử như đã được
trình bày trên.
Hoàn toàn có thể chứng minh được rằng,
E
một khoảng hẹp Tần số bất kỳ cũng đều có thể
được khai triển thành Chuỗi Fourier để có thể
tạo ra một tổ hợp của nhiều Sóng hài khác nhau
γ0
như dưới đây:
f(γ) = a0 + a1.f1 + a2.f2 +... + an.fn
∆γ
γ
Trong đó, a0 ÷ an lần lượt là các hệ số
khai triển tương đương với biên độ riêng của mỗi Sóng hài. f1 ÷ fn lần lượt là
các bội số của γ theo các giá trị nguyên từ 1 đến n.
Điều đó chứng tỏ rằng một Lượng tử bất kỳ luôn đều có thể phân hạch
thành vô số các Tần số khác nhau sao cho các Tần số này có thể tổ hợp lại
thành một ‘xung’ dao động có Biên độ tương đương với Biên độ (Năng
lượng) mà Lượng tử đang đạt được.
• Hốc Cộng hưởng (Giếng thế năng)
Một mặt khác, Vật lý Hiện đại cũng đã từng quan sát được sự va chạm
mềm giữa các Photon khi đi qua gần các Hạt nhân nặng thì đã xảy ra một
hiện tượng được gọi là Hiệu ứng Compton làm cho Tần số của Photon bị suy
giảm: Chứng tỏ rằng Năng lượng của Photon có thể phân hạch được tức có
nghĩa rằng Phổ Năng lượng của Lượng tử cũng không phải là một ‘khe’ hẹp
quá tới mức không thể phân hạch thành Chuỗi Fourier tương ứng.
Không những thế, nó còn chứng tỏ rằng tình Cộng hưởng của Photon
cũng không đạt tới trạng thái Siêu bền vững đến mức không thể phá vỡ được
‘giếng thế’ hay ‘hốc’ cộng hưởng của nó.
Dựa vào đồ thị Phổ Năng lượng nói trên, có thể mô tả mối quan hệ
giữa Phổ và Hốc Cộng hưởng như sau:
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γ0
γ
Hốc Cộng hưởng của Photon hay
của các Lượng tử bất kỳ

Dễ dàng chứng minh được rằng nếu Phổ Cộng hưởng càng hẹp thì
Hốc Cộng hưởng cũng càng hẹp, khi đó Giếng thế năng do Hốc Cộng hưởng
cũng sẽ tạo ra càng cao vì Biên độ Cộng hưởng sẽ tăng vọt lên rất mạnh nếu
Cộng hưởng càng chặt (tức là Phổ Cộng hưởng càng hẹp thì Biên độ Năng
lượng Cộng hưởng càng tăng vọt đột biến).
Vì thế, Năng lượng để phá vỡ sự Cộng hưởng của Photon hay Lượng
tử bất kỳ cực kỳ khó, nó tương ứng (lớn hơn) với Năng lượng Cộng hưởng
của Lượng tử đang đạt tới.
Cũng chính vì thế, các tác động bắn phá Hạt với Gia tốc cực lớn
không ngoài mục đích gây ra một Năng lượng va chạm cực mạnh để phá vỡ
Hốc Cộng hưởng của các Hạt (Lượng tử) cần được nghiên cứu.
Điều này khẳng định một cách chắc chắn rằng Lượng tử là Sóng và
chính là Sóng dừng trong trạng thái Cộng hưởng Siêu hẹp.
• Sóng hay Hạt chỉ phụ thuộc đặc tính truyền
Thật vậy, cần phải hiểu rằng Sóng dừng có bản chất khác hẳn với
Sóng truyền lan thông thường: Sóng truyền lan có thể dễ dàng phát tán Năng
lượng của nó ra mọi nơi nên sẽ bị suy yếu rất nhanh.
Ngược lại, Sóng dừng không bức thoát Năng lượng của nó ra ngoài
nên nó có thể duy trì được rất bền vững.
Hơn nữa, Sóng truyền (truyền lan) luôn tạo ra sự thay đổi Phase Sóng
theo Không gian nên
A
A
không có khả năng định
hình. Còn Sóng dừng
thì giữ nguyên Phase
t
t
Sóng theo thời gian (tạo
Sóng dừng dễ quan sát
Sóng truyền rất khó quan ra bụng sóng cố định).
thành một Hạt nếu tần số
sát biên dạng của nó nếu
Nếu Sóng dừng
dao động càng lớn
tần số dao động càng thấp
dao động với Tần số
cực lớn, có thể quan sát được bụng sóng giống như một ‘hạt’. Ngược lại, nếu
Sóng truyền có Tần số dao động cực nhỏ thì càng khó quan sát được sự biến
đổi của nó. Hình ảnh trực quan này có thể giúp mọi người dễ hình dung
được Hạt hay Sóng theo gốc độ quan sát: Nếu nhìn thấy được ở một trạng
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thái tĩnh thì nó là Hạt, còn nếu quan sát được ở trạng thái động thì dĩ nhiên
nó phải là Sóng (cho dù Hạt có chuyển động thì chuyển động đó cũng phải
là chuyển động Sóng).
Qua những lý luận nói trên cho phép giải thích được rằng nếu Sóng có
thể dừng lại được thì nó có thể tạo được thành ‘hạt’!?! Hay nói cách khác là
nhờ vào sự lặp lại liên tục với tần số rất nhanh của Sóng mà có thể quan sát
được ‘hình hài’ của nó:
Điều này chứng tỏ rằng, sở dĩ Năng lượng có thể tạo thành Hạt là vì
nó luôn tạo được sự lặp lại liên tục theo một hình dạng xác định giống như
bụng sóng và với tần suất lặp lại rất nhanh mà đã tạo ra Hạt. Còn thực tế,
Hạt vẫn là một Vật Rỗng bởi nhờ có sự lặp lại liên tục của Năng lượng mà
nó tạo ra một cảm giác Năng lượng đã được ‘cô đặc’ lại thành Hạt.
Điều đó hoàn toàn đúng! Nếu chấp nhận quan điểm này thì hãy tiếp
tục những phân tích dưới đây:
Như trên cũng đã trình bày, để có thể tạo ra được sự dừng lại của
Sóng hay nói đúng hơn là tạo ra được một Sóng dừng thì cần phải trước tiên
là tạo ra một Dao động có một Tần số xác định (để có thể tạo ra được sự lặp
lại chính xác cùng một Hình dạng Sóng và để tạo ra một Phổ cực hẹp để tạo
ra một sự Cộng hưởng chặt) và sau đó cần phải tạo ra một Môi trường có thể
gây ra sự phản xạ liên tục của Sóng để nó có thể tự giới nội được Năng
lượng mà không truyền ra ngoài được nữa.
Điều gì có thể khiến cho Sóng có thể dừng lại?
1.3. Nguyên lý Sóng
Con người không thể quyết định thay cho Vũ trụ và Tự nhiên cũng
như Xã hội bất kỳ điều gì nếu bản chất của nó không thể đáp ứng được.
Ngược lại, nếu những gì đã thuộc về Bản chất Tự nhiên thì con người cũng
sẽ không thể thay đổi được: Khả năng phản xạ Sóng là một khả năng đặc
biệt mà tự nó xảy ra khi được truyền vào một Môi trường nào đó có đặc
tính Vật lý không hấp thụ Năng lượng của Sóng.
Thật vậy, Môi trường chỉ có một trong hai khả năng có thể xảy ra đó
là có thể hấp thụ Sóng hay không hấp thụ mà thôi.
Nếu hấp thụ Sóng thì Sóng mới có thể được truyền đi và sẽ bị suy hao
dần. Nếu không hấp thụ Sóng thì Sóng không thể truyền qua và có thể phản
xạ trở lại.
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• Hiệu ứng Phản xạ
o Bản chất của Sóng
Trước hết, lại cần phải làm rõ thêm Sóng là gì!?! Cần phải hiểu rõ bản
chất của Sóng thì mới có thể hiểu được bản chất của sự truyền Sóng cũng
như Phản xạ Sóng.
Sóng thực chất cũng chỉ là một hình thức truyền
Phản xạ trên
A
Năng lượng với khả năng biến thiên một cách tuần
hoàn do khả năng tự phản xạ của chính nó: Vì có sự
t
tự phản xạ của nó mà Biên độ của Sóng (Năng lượng
Phản xạ dưới
tức thời của Sóng) có thể biến thiên theo một hàm
Sóng được tạo ra do sự
hoàn xác định do sự giao thoa giữa Tia truyền
tuần
phản xạ lại liên tục trong
suốt quá trình truyền
Năng lượng và Tia phản xạ Năng lượng ngược lại.
Như vậy, Sóng thực chất cũng được tạo bởi sự
tương tác qua lại (truyền đi vầ tự phản xạ lại) của các Tia truyền Tương tác
(cũng chính là các Tia truyền Năng lượng).
Cho nên, bản chất của Sóng cũng đã có khả năng tự phản xạ lại sự
truyền của nó ngay trong quá trình nó đang truyền đi hay nói cách khác Môi
trường tuyền Sóng đồng thời truyền Tương tác Xạ đi và phản xạ lại nên tạo
ra Sóng.
o Tác động của ‘Môi trường’
Theo quan niệm của Cơ học Vật lý, người ta cho rằng sự phản xạ của
một tia truyền Năng lượng (Sóng) bất kỳ nào đó chỉ được phản xạ lại khi và
chỉ khi đường truyền của nó ‘vấp’ phải một Vật cản và lúc đó theo định luật
phản xạ thì góc tới bằng góc phản xạ.
Tam Nguyên Luận chứng minh
rằng hiện tượng phản xạ có thể tạo ra mà
không nhất thiết phải do sự ‘vấp’ phải
Hạt nhân
chướng ngại trên đường truyền của nó.
Hãy chứng minh rằng, Môi trường
chỉ có ‘nhu cầu’ hấp thụ Sóng khi và chỉ
Âm
Dương
khi bên trong nó chứa một phần tử nào
Số Tương tác Xạ chỉ được tạo ra tương
đó cần đến Sóng (hay cần đến Năng
ứng với số Lượng tử ‘quan hệ với nó
lượng của Sóng).
Để chứng minh được điều này, cần
phải có sự cứu nguy của định luật 83 về Tương tác Xạ (đã được trình bày
trong Mục 3.1 – Phần 7 – Quyển 2) rằng Tia truyền Tương tác (chính là Tia
truyền Năng lượng) sẽ không xuất hiện nếu không có bất kỳ một Lượng tử
nào có thể tồn tại bên cạnh ‘nguồn’ tương tác (cũng chính là nguồn của
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Năng lượng). Vậy thì khi đó, Năng lượng tự phát ra cũng sẽ tự phản xạ trở
lại mà không truyền ra ngoài.
Tại sao nếu không có một Lượng tử nào khác thì Tương tác – Năng
lượng không thể truyền đi? Thực chất, khái niệm Tương tác đã làm rõ ý
nghĩa của vấn đề này rồi: Tương có nghĩa là tương giao, tương hợp, có nghĩa
rằng để có ‘tương’ thì mối quan hệ của nó phải được thiết lập bởi ít nhất hai
Sự vật – Hiện tượng nào đó cùng xảy ra đồng thời.
Nếu chỉ tồn tại duy nhất một Sự vật – Hiện tượng thì khái niệm
‘tương’ không có ý nghĩa. Tất nhiên, đây chỉ là một cách lý giải khái niệm
bằng ngôn ngữ cho nên có phần nào bị ảnh hưởng bởi cảm tính cá nhân.
Điều quan trọng nhất là phải làm rõ bản chất Vật lý của Sự vật – Hiện
tượng: Phần trình bày về Tam sinh Tương tác – Năng lượng – Chuyển
động dưới đây sẽ chứng minh rằng, để có thể thực hiện được việc truyền
Tương tác đi nó cần phải có một Lượng tử Vận tốc mang Tương tác – Năng
lượng đi.
Vì thế, nếu không hình thành được Tương tác giữa hai Sự vật – Hiện
tượng thì bản thân Nguồn của Tương tác – Năng lượng phải sinh ra một
Lượng tử Vận tốc để truyền Tương tác – Năng lượng của nó ra ngoài.
Lượng tử Vận tốc ở đâu ra? Lại phải nhờ vào Nguyên lý ‘Vay – Trả’
tức là nó phải sản ra một Lượng tử Vận tốc v để mang Tương tác – Năng
lượng đi nhưng sau đó nó lại phải sinh ra một Lượng tử –v để mang Tương
tác – Năng lượng đó quay trở về lại Nguồn ban đầu của nó.
Vì thế, tự nó gây ra sự truyền đi nhưng đồng thời tự nó quay trở về, sự
quay trở về được gọi là phản xạ. Sự phản xạ là do các Cặp Lượng tử Vận tốc
vi và – vi gây ra.
Lý luận này lại làm rõ ra một vấn đền rằng cho dù quá trình truyền
Tương tác – Năng lượng có xảy ra giữa ít nhất hai Sự vật – Hiện tượng hay
chỉ do tự nó (Nguồn Tương tác – Năng lượng) gây ra thì để có thể truyền
được Tương tác – Năng lượng nó đều cần phải có các Cặp Lượng tử Vận tốc
vi và Lượng tử Phản xạ của nó là –vi. Hình bên mô tả rõ hơn về sự tạo thành
Sóng do các phản xạ từ nhiều phía: Khi
Phương truyền đi
được truyền đi do sự Tương tác giữa Nguồn
Tương tác – Năng lượng với một Sự vật –
Sóng
Hiện tượng khác thì nó sẽ hình thành
phương truyền từ Nguồn đến Đối tác (Sự vật
Phương truyền phụ
– Hiện tượng đang xét) cho nên về nguyên
tắc nó sẽ tạo ra phản xạ ngược lại theo
Phương truyền đi, điều này luôn xảy ra, vì thế nó luôn gây ra chuyển động
giật lùi xen lẫn với chuyển động tới theo Phương truyền đi (hiện tượng này
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đồng nghĩa với việc tạo ra Sóng dọc tức là phương biến thiên của Biên độ
Dao động trùng với phương truyền sóng).
Đồng thời, trên đường truyền đi, Tương tác – Năng lượng không chi
đặt một mối quan hệ duy nhất với Đối tác mà luôn có xu hướng phân kỳ ra
xung quanh nên chúng luôn bị phản xạ lại từ nhiều phía mà đã hình thành
nên Sóng ngang.
Như vậy, một quá trình truyền Tương tác – Năng lượng bất kỳ luôn
hình thành nên hai loại Sóng đồng thời gồm Sóng ngang (vuông góc với
phương truyền Tương tác – Năng lượng) và cả Sóng dọc (cùng phương
Tương tác – Năng lượng).
Từ đó, Tam Nguyên Luận rút ra một khẳng định rất chắc chắn bởi
định luật dưới đây:
Định luật 85: Mọi quá trình truyền Tương tác – Năng lượng luôn
được thực hiện bởi đồng thời các Cặp Lượng tử Vận tốc vi và –vi của nó gây
nên các phản xạ đồng thời với các trình tự truyền.
Do có sự phản xạ đồng thời với sự truyền Tương tác – Năng lượng mà
Sóng đã được hình thành theo cả phương ngang và cả chiều dọc với phương
truyền của nó.
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận lại rút ra định luật dưới đây:
Định luật 86: Mọi Tương tác – Năng lượng bất kỳ luôn tự phản xạ lại
liên tục trong Môi trường mà nó truyền qua để tạo ra Dao động Sóng đồng
thời theo cả phương ngang và chiều dọc.
Như vậy, Sóng được tạo ra bởi bất kỳ một quá trình truyền Tương tác
và Năng lượng như thế nào dù là liên tục hay không liên tục, dù là biến đổi
hay không biến đổi thì các phản xạ lại của nó do các Cặp Lượng tử Vận tốc
vi –vi (–vi được gọi là phản xạ của vi và cũng được gọi là Phản Vận tốc) luôn
làm cho Tương tác và Năng lượng liên tục bị biến đổi mà tạo thành Sóng.
Chú ý: Cần phải mở rộng hơn nữa là Sóng tạo thành không chỉ dao
động theo kiểu Sin thuần tuý mà nó sẽ tạo ra theo đường xoắn đinh ốc gọi là
Sóng Xoắn (Quay Xoắn) tạo ra các Spin cho các Lượng tử (Hạt, Thiên thể)
chuyển động do Sóng gây ra.
Điều này lại cho phép khẳng định rằng mọi chuyển động của các
Lượng tử bất kỳ xảy ra trong Vũ trụ, Tự nhiên đều được gây bởi các chuyển
động Sóng nên mới tạo ra các chuyển động Quay – Xoắn như đã được khám
phá từ các chuyển động Hạt và Thiên thể nói chung...
1.4. Hiệu ứng Phase
Trên thực tế, phương – chiều phản xạ sẽ không bao giờ trùng với
phương – chiều truyền đi, vì nếu vậy sẽ không còn Sóng để chúng ta hưởng
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Phản xạ 3

Thæ

Phản xạ 1

thụ và Tam Nguyên Luận còn chứng minh được rằng sẽ không có cơ hội để
sinh ra Vũ trụ... quan trọng quá nhỉ!!! Sẽ đúng như vậy nếu không có Sóng...
Hình bên đây mô tả quá trình truyền của Tương tác Xạ và phản xạ
theo vòng kín của Tương tác và Năng lượng (Tương tác sẽ sinh ra Năng
lượng và ngược lại Năng lượng lại sinh ra Tương tác:
Tương tác và Năng lượng luôn biến đổi
Phản xạ 2
ngược Phase nhau và cũng chính là hai Phase
‘trạng thái’ của Lượng tử và Vật chất nói chung).
Để có thể tạo ra một Lượng tử, dứt khoát
phải tạo ra một Trường dừng thông qua sự
truyền Tương tác xạ và phản xạ lại theo vòng
kín một cách tuần hoàn, nhờ vậy, Năng lượng
Phản xạ 5 Phản xạ 4
mới được bảo toàn trong hệ.
Hệ Ngũ Hành mô tả cho quá trình
phản xạ tuần hoàn của Năng lượng
Mô hình bên cho thấy, Ngũ giác là một
tạo ra Trường dừng và sinh Lượng tử
Hệ truyền – phản Năng lượng tối ưu nhất, cho
phép các Tương tác và Phản xạ tương tác có thể
thực hiện được sự giao thoa ở năm Phase tại năm điểm từ Phản xạ 1 chon
đến Phản xạ 5: Theo hình trên, giả sử Tia truyền tương tác được bắt đầu từ
điểm 1 (Phản xạ 1) sẽ được truyền tới 2 (Phản xạ 2) đồng thời sẽ được phản
xạ tới 3 thì khi đó Tương tác tới 2 sẽ truyền chuyển tiếp tới 3 và cùng phản
xạ tới 4.
Hãy chứng minh rằng, Phản xạ từ 1 tới 3 sẽ nhanh hơn được truyền từ
1 tới 2 sau đó được chuyển tiếp tới 2.
Thật vậy, vì tia phản xạ từ 1 đến 2 là đường truyền thẳng nên nó sẽ
ngắn hơn là được truyền từ 1 đến 2 sau đó mới được chuyển tiếp tới 3. Vì
thế, nếu xét về dấu của Phase thì có thể coi Phase của tia chuyển tiếp từ 2
đến 3 là Âm hơn so với phản xạ thẳng từ 1 đến 3: Sự đối Phase giữa tia
chuyển tiếp 2 – 3 với tia trực tiếp 1 – 3 sẽ làm cho Năng lượng bị triệt tiêu ở
3. Cũng chính vì Năng lượng tại 3 bị triệt tiêu nên tại 4 Năng lượng được
phản xạ từ 2 đến sẽ đạt được cực đại và tại 4 Năng lượng lại tiếp tục được
truyền chuyển tiếp tới 5 và phản xạ tới 1 (quay về).
Cũng như đã lý giải ở trên, tại điểm 1 Năng lượng sẽ bị triệt tiêu và
thay vào đó Năng lượng tại 2 đạt cực đại. Khi 2 đạt cực đại thì tại 3 Năng
lượng sẽ đạt cực đại... có nghĩa là nếu tại Chu kỳ trước tại những điểm nào
Năng lượng đạt được cực đại thì nay trở thành cực tiểu và những điểm nào
đạt được cực tiểu thì nay sẽ đạt cực đại...
Năng lượng sẽ được đảo Phase sau mỗi một Chu kỳ khép kín. Nhờ
vậy, sau hai Chu kỳ liên tiếp thì Tổng Năng lượng sẽ bằng Không, đúng với
Nguyên lý ‘vay – trả’ Năng lượng như đã được trình bày ở các phần trước.

Founded by Dr Tran Phuc Anh
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Hiện tượng này được gọi là Hiệu ứng Phase: Hiệu ứng Phase cho
rằng sự phản xạ lại của Tương tác – Năng lượng bất kỳ không bao giờ trùng
lại với phương truyền nên Tương tác – Năng lượng không bao giờ bị triệt
tiêu, còn phương truyền v phản xạ hợp nhau như thế nào thì xem các lý luận
trên và tiếp theo dưới đây sẽ rõ hơn.
Bây giờ, vấn đề còn lại là tại sao các điểm 1, 2... 5 có thể phản xạ và
truyền Năng lượng một cách tuần hoàn. Cũng như các điểm phản xạ nói trên
có phải là các điểm cố định hay không.
• Hiệu ứng Vòng
Nhờ vào đặc tính có thể truyền Tương tác cũng như Năng lượng đồng
thời có thể phản xạ lại Năng lượng mà nó có thể biến một Tương tác bất kỳ
thành tác động của Sóng.
Vì thế, sự phản xạ của Năng lượng hay Tương tác để tạo thành Sóng
có thể xảy ra theo bất kỳ phương – chiều nào. Nhưng nếu Năng lượng hay
Tương tác có thể truyến và phản xạ một cách bất kỳ thì Sóng sẽ được truyền
đi một cách thuần tuý. Nếu thế, vấn đề chỉ dừng lại tại đây thôi.
Thay vì điều đó, phải có một hiện tượng Vật lý đặc biệt để có thể làm
cho Sóng (hay Năng lượng hoặc Tương tác) phải truyền đi theo một đường
vòng hay nói chính xác là theo một đường cong khép kín hoặc theo một hệ
khép kín nào đó: Đây chính là Hiệu ứng Vòng.
Mỗi một khi Năng lượng hay Tương tác bất kỳ có thể phản xạ ‘tuỳ
tiện’ để tạo ra Sóng truyền lan thì nó cũng có thể ‘sắp xếp’ hay định hướng
lại các phản xạ để có thể tạo ra sự khép kín của các tác động của Năng lượng
hoặc Tương tác.
Thật vậy, lại một lần nữa cần phải bám vào định luật 83 hay nói đúng
hơn là lấy định luật 83 làm tiên đề cho sự truyền – phản xạ Năng lượng và
Tương tác để có thể đơn giản hoá quá trình truyền – phản xạ vòng khép kín
của Năng lượng và Tương tác rằng bản chất nguyên thuỷ của Năng lượng
cũng như Tương tác là luôn tự giới nội (tự truyền và phản xạ liên tục theo
vòng kín) chỉ khi nào có ‘nhu cầu’ tương tác với bên ngoài thì Năng lượng
hay Tương tác mới tạo ra các Tia truyền Tương tác hay Năng lượng với bên
ngoài nhằm tạo ra sự tác động và ảnh hưởng của nó.
Bởi vì thật sự rằng việc truyền và phản xạ Năng lượng cũng như
Tương tác chỉ xảy ra một trong hai trường hợp hoặc là truyền thẳng hoặc là
truyền khép kín.
Chỉ có thể chọn một trong hai bản chất trên để làm tiêu chí cho việc
xem xét và lý giải cho bản chất còn lại. Không thể cùng một lúc biện luận
cho cả hai bản chất nói trên hoặc nếu có thể biện luận được thì sẽ rất phức
tạp và có lẽ không cần thiết.
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Trên quan điểm đó, có lẽ phải chấp nhận sự truyền – phản xạ khép kín
của Tương tác và Năng lượng là một bản chất vốn có của nó thì Hiệu ứng
Vòng là một tác động Vật lý luôn ‘sẵn sàng’ xảy ra để biến bất kỳ một Năng
lượng hay Tương tác nào thành một quá trình truyền – phản xạ khép kín tuần
hoàn một cách liên tục để có thể tạo ra các Lượng tử.
Hiệu ứng Vòng khẳng định chắc chắn hơn nữa cho Hiệu ứng Phase để
giải quyết được vấn đề rằng nếu bất kỳ một Nguồn nào đó có thể phát sinh
ra Tương tác – Năng lượng mà không thể truyền được ra ngoài do không
‘tìm thấy’ Đối tác thì nó sẽ tự truyền đi và tự phản xạ lại theo Hiệu ứng
Phase và Hiệu ứng Vòng để ‘tự sản – tự tiêu’ vậy.
Vì thế, Tam Nguyên Luận lại rút ra một định luật quan trọng nữa:
Định luật 87: Phương truyền và Phương Phản xạ không bao giờ trùng
nhau do Hiệu ứng Phase tạo ra sự lệch Phase giữa đường truyền và đường
phản xạ.

3

Founded by Dr Tran Phuc Anh
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Cộng hưởng 1

• Hiệu ứng Hốc
Hiệu ứng Hốc hay còn gọi là Hiệu ứng Lượng tử là một hiện tượng
Vật lý cực kỳ đặc biệt có thể làm phát sinh Lượng tử khi có Năng lượng hay
Tương tác tác động vào ‘nó’ với một Tần suất xác định cũng như với một
chu kỳ lặp lại xác định.
Cộng hưởng 2
Thật vậy, nếu sự tác động của Năng
lượng hay Tương tác chỉ gây ảnh hưởng một
lần duy nhất tại một ‘điểm’ bất kỳ nào đó
trong Môi trường thì sự tác động đó không
thể tạo ra một sự duy trì về Năng lượng tại
điểm đó mà Năng lượng sẽ tiếp tục ‘trôi’ đi
Cộng hưởng 5
Cộng hưởng 4
theo quá trình truyền của nó.
Một điểm bất kỳ được truyền
Nhưng bằng cách nào đó, nếu có thể
Năng lượng lặp lại liên tục nhiều lần
tạo ra được một sự lặp lại thông qua một quá
theo đúng một dải Tần số cực hẹp đều
sẽ tạo thành Hốc Cộng hưởng
trình phản xạ vòng và xảy ra một cách tuần
hoàn thì ‘điểm’ được Năng lượng tác động tuần hoàn sẽ trở thành một Hốc
Cộng hưởng và Biên độ Cộng hưởng của Năng lượng sẽ đột nhiên tăng vọt
tại ‘điểm’ đó và ngay lập tức ‘điểm’ đó trở thành Hốc Cộng hưởng.
Đồng thời, Hốc Cộng hưởng được hình thành thì Lượng tử cũng được
sinh ra ngay tại Hốc đó. Hay nói cách khác, Lượng tử cũng chính là Hốc
Cộng hưởng và Hốc Cộng hưởng cũng chính là Lượng tử... có thế thôi. Tất
nhiên, để có được khái niệm chính xác hơn nữa, hãy nghiên cứu tiếp các
phần dưới đây. Đây chính là Hiệu ứng Hốc.
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Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra nội dung định luật dưới đây:

Founded by Dr Tran Phuc Anh
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Cộng hưởng

Thæ

Cộng hưởng 1

• Hiệu ứng Lượng tử
Thực chất, nếu chỉ tồn tại có một Hốc Cộng hưởng duy nhất thì đó
cũng chưa phải là Lượng tử mà Lượng tử phải được tạo thành bởi tối thiểu
một số Hốc Cộng hưởng sao cho giữa chúng có thể tự ‘trao đổi’ Tương tác
và Năng lượng với nhau theo đúng những Chu trình khép kín theo cả nghĩa
bóng lẫn nghĩa đen: Nếu chỉ tồn tại duy nhất một Hốc Cộng hưởng thì bản
thân nó không tự duy trì được Tần số dao động.
Bởi vì nó phải dao động với ai? Nó cần phải phối hợp với ít nhất thêm
một Hốc nữa thì mới có thể tạo ra trao đổi Tương tác và Năng lượng theo
Phase sao cho nếu Hốc này đang Cộng hưởng với Phase Âm thì Hốc kia
phải đang Cộng hưởng với Phase Dương và sau đó các Hốc phải hoán Phase
cho nhau... cứ như vậy thì các Hốc mới tự duy trì được sự dao động của
Năng lượng và Tương tác.
Như vậy, Hiệu ứng Lượng tử bắt buộc quá trình truyền – phản xạ
Tương tác – Năng lượng phải được thực hiện bởi một số Hốc Cộng hưởng
xác định, và điều đó cũng có nghĩa là các Hốc phải được phối hợp nhau
thành một Tập hợp Hốc Cộng hưởng và trên cơ sở đó Lượng tử mới chính
thức được hình thành.
Hay nói chính xác ra rằng, Lượng tử là Tập hợp của các Hốc Cộng
hưởng. Đây chính là định nghĩa đúng đắn nhất của Lượng tử.
Vì được tạo bởi các Hốc Cộng hưởng liên tục kế cận nhau nên giữa
các Hốc luôn có sự gián đoạn về khoảng cách: Đặc tính đầu tiên của Lượng
tử là sự rời rạc, không liên tục;
Tiếp theo, sự quan hệ giữa các Hốc là trao đổi Năng lượng và Tương
tác một cách tuần hoàn nên đặc tính thứ hai
Cộng hưởng 2
của Lượng tử là dao động: Lượng tử là
Nguồn của Sóng tức là nó có thể tạo ra
Sóng;
Kế tiếp nữa, sự trao đổi Tương tác –
Năng lượng giữa các Hốc Cộng hưởng theo
đúng một ‘mạch vòng’ khép kín nên Trường
Cộng hưởng 5 Cộng hưởng 4
Năng lượng và Tương tác của Lượng tử là Tương
tác giữa các Hốc gây nên sự dịch
một Trường dừng.
chuyển của chúng theo chiều các mũi tên
xung quanh Ngũ Giác tạo thành Dây
Tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo nữa bao
chuyền Cộng hưởngcó thể dịch chuyển
sẽ được trình bày tiếp ở các phần dưới đây được và được gọi là Ngũ Hành
và trong Quyển 2 – Đại số Phân cực Đệ qui
(Toán học Mơ hồ).
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Định luật 88: Nếu Tương tác – Năng lượng không được định hướng
(không có đối tác) thì phương truyền và phản xạ Tương tác – Năng lượng sẽ
bị khép kín theo một Dây chuyền Cộng hưởng Phổ Siêu hẹp sinh ra Lượng
tử (và hình thành Hạt). Trên đây chính là Hiệu ứng Lượng tử.
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• Hiệu ứng Cơ – Ngẫu (Tham Thiên – Lưỡng Địa)
Một lần nữa, Nguyên lý Tham Thiên – Lưỡng Địa lại được nghiệm
đúng, khi Năng lượng – Tương tác xảy ra theo Hiệu ứng Vòng để sinh ra
Hạt (Lượng tử) thì trong mỗi một Vòng kín, sự tổn hợp Năng lượng – Tương
tác xảy ra trong các Hốc Cộng hưởng tương ứng như sau:
Nếu trong Vòng thứ nhất có hai Hốc có Năng lượng – Tương tác đạt
Phase Dương thì 3 Hốc sẽ đạt Phase Âm (các Hốc Âm và Dương xen lẫn
nhau, ví dụ, nếu Hốc 1 có Phase Âm thì Hốc 2 là Dương, Hốc 3 là Âm, Hốc
4 là Dương và 5 là Âm).
Thì ngược lại, tại Vòng kế tiếp theo sẽ có 3 Hốc có Phase Dương và
hai Hốc có Phase Âm. Bởi vì lúc này, do Hốc 5 là Âm (hết Vòng thứ nhất)
nên Hốc 1 (của Vòng thứ 2) là Dương...
Có nghĩa rằng, một chu kỳ trọn vẹn của Dây chuyền Cộng hưởng
được tạo bởi 2 Vòng truyền – phản xạ Tương tác – Năng lượng liên tiếp
trong toàn bộ Dây chuyền.
Vì phải qua hai Vòng khép kín liên tục nên sẽ tương ứng với mười lần
truyền – phản xạ Tương tác – Năng lượng và tương ứng với mười Lượng tử
con (được gọi là Lượng tử Vật chất Nguyên tố) được tạo ra trên năm Hốc
Cộng hưởng của Dây chuyền:
Khi đó, hai Vòng ‘quay’ với mười Lượng tử Vật chất Nguyên tố của
Tương tác – Năng lượng sẽ được chia thành hai Nhóm gồm Sinh và Thành.
Năm Lượng tử đầu được gọi là Sinh bởi vì nó sẽ tạo ra năm Lượng tử của
nửa Chu kỳ sau (Vòng thứ hai). Và vì năm Lượng tử sau được sinh ra bởi
năm Lượng tử của nửa Chu kỳ đầu (Vòng thứ nhất) nên được gọi là Thành.
Tương ứng, Nhóm Sinh gồm năm Lượng
Cộng hưởng 2
tử đầu tiên lại được chia thành hai Nhóm nhỏ
được gọi là Cơ và Ngẫu, Cơ có nghĩa là nó ‘chủ
động’ sinh ra Tương tác – Năng lượng hay cũng
có thể hiểu nghĩa rằng tại đó Tương tác – Năng
lượng có thể giao nhau và đạt cực đại (tạo thành
hưởng 5 Cộng hưởng 4
các Hốc sáng hay là các điểm sáng như khái VòngCộng
trực tiêp
Vòng Phản xạ
niệm Vật lý).
Dây chuyền Cộng hưởng được hợp thành
Vòng Truyền trực tiếp (ở bên ngoài) và
Ngẫu có nghĩa là sự đối ứng của Cơ: bởi
Vòng Phản xạ (ở bên trong)
Ngược lại với các Hốc có Năng lượng cực đại
thì các Hốc được gọi là Ngẫu lại có giá trị cực tiểu (được gọi là Hốc tối hay
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còn gọi là điểm tối). Và điều này hoàn toàn được nghiệm đúng giữa Lý
thuyết và Thực tế.
Chính vì thế, sau hai Vòng tuần hoàn kín, số Hốc đạt cực đại bằng
tổng số Hốc đạt cực tiểu nên Tổng các giá trị Tương tác – Năng lượng đúng
bằng Không.
Hơn nữa, sự thiên tài của Phương Đông không dừng lại ở đó mà sự
kết hợp ‘hài hoà’ giữa đường truyền và đường phản xạ cũng rất ‘thông
minh’ sao cho khi chúng phối hợp nhau thì Tổng Năng lượng của từng Hốc
cũng nghiệm đúng với trường hợp tách riêng thành hai Vòng phản xạ và
Vòng truyền.
Cho nên nếu xét riêng Tương tác – Năng lượng của Vòng Phản xạ thì
sau đúng hai Vòng tuân hoàn liên tiếp (hợp thành một Chu kỳ), tổng các
Tương tác – Năng lượng cũng đúng bằng Không.
Đối với Vòng Truyền xạ trực tiếp cũng vậy, sau đúng hai Vòng tuần
hoàn Tương tác – Năng lượng trực tiếp giữa các Hốc với nhau thì tổng các
Tương tác – Năng lượng của Truyền xạ cũng bằng Không.
1.5. Hợp nhất Lượng tử – Sóng
• Hiệu ứng Dịch chuyển
Hình bên mô tả mối quan hệ giữa các Hốc Cộng hưởng thông qua sự
trao đổi Tương tác và Năng lượng giữa các Hốc cũng sẽ làm cho các Hốc bị
dịch chuyển hay nói cách khác là tạo ra sự chuyển động của các Hốc.
Vì thế, Phương Đông Cổ đại đã gọi chúng là Ngũ Hành (năm thể
chuyển động). Nhờ Ngũ Hành mà Thế giới kể từ các Thể Vi mô cho đến Vĩ
mô đã được hình thành và tồn tại cũng như phát triển.
Các Hốc Cộng hưởng tương tác và truyền Năng lượng cho nhau theo
nguyên lý dây chuyền theo thứ tự Hốc 1 truyền cho Hốc 2 và phản xạ cho
Hốc 3, Hốc 2 truyền cho Hốc 3 và phản xạ cho Hốc 4. Hốc 4 truyền cho Hốc
5 và phản xạ cho Hốc 1. Cuối cùng, Hốc 5 truyền trở lại cho Hốc 1 và phản
xạ cho Hốc 2 để hình thành nên một Dây chuyền (Chuỗi khép kín)
Chú ý: Theo lý luận trên, Vũ trụ, Tự nhiên cũng như Xã hội luôn
quan hệ tương tác nhau theo từng Dây chuyền con khép kín: Trong cùng một
Dây chuyền sự phát triển hay suy thoái của một Lượng tử của Dây chuyền sẽ
tất yếu kéo theo các Lượng tử còn lại của Dây chuyền.
Điều này được minh chứng cho thấy rằng, khi điều
f2
H2
kiện sống bị thay đổi thì sự sống trên Trái đất bị tuyệt
f3
V2
H3 V
3
chủng hàng loạt một số giống loài liên quan đến nhau. Ví
f1 V1
Ref1
dụ, khi cỏ bị tiêu diệt thì loài Khủng long ăn cỏ cũng bị
H1
tiêu diệt theo (các giống loài hợp nhau theo từng Dây
chuyền thì số loài trong một Dây chuyền có tối thiểu là hai loài trở lên)...
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Cũng nhờ vào tính chuyển động của các Hốc Cộng hưởng mà sự
chuyển động của Vũ trụ mới có được. Tất nhiên, cần phải phân tích kỹ hơn
nữa về sự tác động – chuyển động giữa các Hốc Cộng hưởng như dưới đây:
Giả sử, H1 là Hốc tạo ra Tương tác đầu tiên lên H2 (H2 là Hốc Cộng
hưởng và H1 trở thành Nguồn Tương tác), theo định luật 76 ở mục 1.1 –
Phần 7 vừa trình bày thì phương chuyển động của H2 sẽ vuông góc với
phương tương tác của H1 đối với H2 vì thế, H2 sẽ có xu hướng dịch chuyển
về phía H3 đồng thời cũng tạo ra phương tương tác thứ cấp f2 đối với H3 và
làm cho H3 dịch chuyển về H4 theo phương vuông góc với tương tác f2 đồng
thời H3 cũng tạo ra một tương tác tam cấp f3 lên H4...
Cứ như vậy, H4 sẽ làm cho H1 dịch chuyển về phía H2 theo phương
của V1 (V1 gần như trùng với phương của f1. Tương tự, phương của V2 cũng
gần như trùng với phương của f2...) và làm cho cả Dây chuyền cùng dịch
chuyển bám theo nhau.

3

Founded by Dr Tran Phuc Anh

Cộng hưởng

Thæ

Cộng hưởng 1

• Hiệu ứng kích thích
Giả sử Dây chuyền nói trên đã có thể được hình thành, muốn có sự
trao đổi Năng lượng và Tương tác giữa chúng thì cần phải có một Nguồn
kích thích ban đầu để tạo ra một Năng lượng cũng như Tương tác đầu tiên
cho chúng, sau đó, nhờ quá trình truyền xạ chuyển tiếp cũng như phản xạ
liên tục thì Năng lượng cũng như Tương tác mới có thể được duy trì trong
Dây chuyền nói trên.
Thực tế, Dây chuyền nói trên chỉ là một Tập hợp của các Hốc Cộng
hưởng mà thôi còn bản thân các Hốc Cộng hưởng lại không có Năng lượng
cũng như không hề Tương tác với nhau. Vì thế, cần phải có một ‘xung kích
thích’ để khởi động ‘bộ máy’ nói trên!!!
Cộng hưởng 2
Giả sử có một Nguồn S bất kỳ có thể
xuất hiện và nó sẽ tạo ra một Tương tác duy
nhất E0 ban đầu với Hốc Cộng hưởng 1 (cần
chứng minh rằng sự kích thích ban đầu
phải
E0
S
chỉ tác động lên duy nhất một Hốc ban đầu mà
thôi, nó không tác động đồng thời lên tất cả
Cộng hưởng 5 Cộng hưởng 4
các Hốc trong toàn Dây chuyền).
Dây chuyền Cộng hưởng (Hệ Ngũ Hành)
Sau khi Tương tác E0 đập lên Hốc 1 thì
sẽ được kích thích bởi một Nguồn S bất kỳ
ban đầu bằng một Năng lượng E0 để tạo ra
Hốc 1 sẽ nhận được Năng lượng này và sẽ
sự hoạt động của toàn bộ Dây chuyền
Cộng hưởng với Năng lượng đó đồng thời
phản xạ lại một Năng lượng phản của E0 tức
là ngược lại với E0 để triệt tiêu E0, vì thế, Nguồn S bị phản xạ của Hốc 1
‘đập chết’ ngay tức khắc, Nguồn S không còn tồn tại ngay sau khi tạo ra
được một ‘xung’ kích thích đầu tiên và chỉ tạo ra được một xung duy nhất.
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Như vậy, Dây chuyền có thể ‘vay’ được một Năng lượng E0 ban đầu
và đã trả lại ngay một Năng lượng ngược Phase với E0 để đảm bảo rằng
Tổng Năng lượng do Nguồn S tạo ra đúng bằng Không, hoàn toàn tuân thủ
đúng các định luật bảo toàn có thể có.
Vấn đề bây giờ là Hốc 1 nhận được E0 sẽ thực hiện tương tác dây
chuyền lên toàn bộ các Hốc còn lại. Và như đã trình bày trên đây, Phase của
Năng lượng ở các Hốc luôn thay đổi liên tục nên Tổng các Giá trị Năng
lượng đạt được trên toàn Dây chuyền cũng luôn bằng Không nên rõ ràng
rằng các định luật bảo toàn cũng luôn được các Hốc Cộng hưởng tuân thủ
tuyệt đối mà không hề bị vi phạm.
Đặc biệt, nhờ sự truyền và phản xạ đồng thời mà bất kỳ vào thời điểm
nào tổng các giá trị Năng lượng trên toàn bộ các Hốc Cộng hưởng cũng đều
luôn bằng Không.
Qua đó để thấy rằng, chỉ cần một Nguồn S bất kỳ nào đó trong Vũ trụ
có thể tự nhiên xuất hiện thì xung quanh nó cũng sẽ có một Dây chuyền
Cộng hưởng được hình thành ngay lập tức để ‘xào nấu’ Năng lượng mà nó
tạo ra nhưng đồng thời lại tiêu diệt luôn Nguồn Năng lượng đã sinh ra chúng.
Cũng chính vì thế, Hệ Ngũ Hành (được tạo bởi Dây chuyền Cộng hưởng có
tính chuyển động) với Nguồn S (mặc dù chỉ xuất hiện bất thường) sẽ tạo
thành một Hệ có sáu phần tử và được Triết học Phương Đông gọi là Lục Phủ
(sáu bộ phần trong cùng một Cơ cấu của Vũ trụ): Ngũ Hành – Lục Phủ là Hệ
Lượng tử cơ bản của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội.
Chú ý 1: Bản thân các Hốc Cộng hưởng không hề tồn tại nếu không
có tác động của Nguồn S tạo kích thích.
Chú ý 2: Trong điều kiện nếu xung quanh Nguồn S (trong một
khoảng cách Lượng tử xác định) nếu không tồn tại bất kỳ một Lượng tử (hay
thực thể) bất kỳ nào khác thì xung Năng lượng của Nguồn S phát ra mới có
thể tạo ra Dây chuyền Cộng hưởng nói trên. Ngược lại, nếu xung quanh đó,
dưới một khoảng cách Lượng tử cho phép có sự tồn tại của một Lượng tử
khác thì Nguồn S sẽ tương tác với Lượng tử đó và không thể gây ra các Hốc
Cộng hưởg khác vì Năng lượng của Nguồn S đã bị Lượng tử đó ‘cướp’ đi để
nuôi sống các Cộng hưởng bên trong của chúng (bởi vì một Lượng tử bất kỳ
cũng được tạo bởi các Hệ Cộng hưởng tương tự như trên đã trình bày).
Dĩ nhiên là Lượng tử này cũng ăn miếng – trả miếng tức là sau khi
nhận được một Năng lượng cho ‘cơ thể’ của nó thì nó sẽ trả lại một Năng
lượng nghịch Phase với Năng lượng nhận được để triệt tiêu Nguồn kích
thích. Quả là ăn cháo đã bát!
Thế nhưng, đó là qui luật tất yếu, bởi nếu không triệt tiêu Nguồn S thì
Năng lượng của nó được duy trì và sẽ làm cho Vũ trụ mất cân bằng nên
Founded by Dr Tran Phuc Anh
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‘trách nhiệm’ của các Hốc Cộng hưởng hay của các Lượng tử bất kỳ là phải
tiệt trừ các Nguồn gây rối trong Vũ trụ có thể sinh ra bất kỳ.
• Hiệu ứng Sinh trưởng
Hiệu ứng Sinh trưởng hay còn gọi là Hiệu ứng Phát triển là một hiện
tượng Vật lý xảy ra cực kỳ phổ biến trong Vũ trụ, Tự nhiên cũng như Xã hội.
Hiện tượng này xảy ra như sau:
Theo như vừa trình bày trên, Dây chuyền Cộng hưởng vốn dĩ không
tồn tại trong Vũ trụ nhưng do sự kích thích của Nguồn S mới được hình
thành. Vì thế, sau khi được hình thành thì Dây chuyền Cộng hưởng mới tồn
tại và trên cơ sở đó Lượng tử mới chính thức được khai sinh. Hay nói đúng
hơn là Lượng tử được tạo thành bởi Dây chuyền Cộng hưởng nói trên.
Vấn đề bày giờ là ở chỗ, sau khi Dây chuyền Cộng hưởng đã đi vào
hoạt động, Năng lượng – Tương tác được duy trì trong toàn Dây chuyền.
Nếu ‘đùng một cái’ lại có một Nguồn S bất kỳ lại có thể được sinh ra thì
phản ứng của Dây chuyền Cộng hưởng sẽ ra sao?
Bởi vì nếu như có thể có một Nguồn S bất kỳ có thể xuất hiện để tạo
ra một Dây chuyền Cộng hưởng thì sau khi Dây chuyền Cộng hưởng được
hình thành nó cũng có thể ‘vô cớ’ xuất hiện một Nguồn mới...!!!
Thật vậy, cũng như vừa mới trình bày ở Chú ý 2 trên đây, khi đó, nếu
có một Nguồn S lại xuất hiện trong khoảng cách cho phép của Trường tương
tác giữa Nguồn S với Dây chuyền Cộng hưởng nói trên thì ngay lập tức Dây
chuyền Cộng hưởng cũng sẽ hấp thụ ngay và cũng sẽ tác động ngược lại để
dập tắt nguồn đó.
Điều quan trọng hơn là Năng lượng được hấp thụ thêm sẽ làm cho
Dây chuyền phát triển mạnh hơn nên các Hốc Cộng hưởng sẽ phải bị giãn ra.
Sự giãn rộng khoảng cách giữa các Hốc Cộng hưởng sẽ làm cho Tần suất
Tương tác và Phản xạ giữa chúng được giảm đi nên nhờ đó mà số lần tương
tác – trao đổi Năng lượng giữa chúng cũng được giảm xuống nhằm làm cho
sự trao đổi Năng lượng trung bình giữa chúng không vượt quá ngưỡng qui
định theo hệ thức dưới đây:
E = ΣEi = const
Trong đó, Ei là mức Năng lượng trao đối xảy ra giữa các Hốc Cộng
hưởng với nhau. i là số lần trao đổi trong một đơn vị thời gian chuẩn và có
thể được qui về Tần số Tương tác – Phản xạ F. Khi đó, hệ thức trên lại có
thể được viết lại như sau:
E = F.E0
E0 là mức Năng lượng trao đổi cực đại có thể xảy ra giữa các Hốc
Cộng hưởng trong toàn bộ Dây chuyền Cộng hưởng.
Founded by Dr Tran Phuc Anh
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Với F được xác định bởi các hệ thức dưới đây:
L = V.T
Trong đó, L là khoảng cách giữa hai Hốc Cộng hưởng lân cận nhau, T
là thời gian truyền Tương tác – Năng lượng giữa các Hốc, T là Chu kỳ con
(thời gian) truyền Tương tác – Năng lượng giữa hai Hốc lân cận nhau. V là
Vận tốc truyền Tương tác – Năng lượng.
Khi đó Tần số của Tương tác – Năng lượng giữa các Hốc Cộng hưởng
sẽ được xác định bởi:
F = 1/2nT = V/2nL
Trong đó, n là số Hốc Cộng hưởng có thể có trong Dây chuyền Cộng
hưởng (n ≥ 2). Vì các dao động phải phản xạ đúng 2 vòng thì mới tạo được
quá trình khép kín Năng lượng cuẩ chúng để đảm bào Tổng Năng lượng
luôn bằng Không
Cho nên, nếu Tần số Tương tác – phản xạ càng lớn thì Năng lượng
trao đổi giữa chúng sẽ tăng lên càng lớn.
Để đảm bảo được khản năng Cộng hưởng của các Hốc không bị ‘quá
tải’ thì chúng phải giảm Tần số Tương tác – phản xạ để giảm Năng lượng
trung bình. Và để làm được điều đó thì các Hốc phải giãn rộng khoảng cách
giữa chúng... Khi đó, các Lượng tử đang lớn dần về kích thước.
Đây chính là Hiệu ứng Sinh trưởng.
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra nội dung định luật dưới đây:
Định luật 89: Tần số Cộng hưởng của Dây chuyền tỷ lệ với Vận tốc
truyền Tương tác – Năng lượng, tỷ lệ nghịch với số Hốc của Dây chuyền và
khoảng cách giữa chúng.
Theo đó, Tam Nguyên Luận lại có thể rút ra một tiên đoán rằng có
thể tạo ra sự phá vỡ các Hạt bất kỳ bằng cách phá vỡ Tần số Cộng hưởng
của Dây chuyền Cộng hưởng tạo nên Hạt nhờ một máy phát Tần số Cưỡng
bức thay vì sử dụng các máy Giá tốc như hiện nay.
Chú ý: Sự định hướng của các xung kích thích được minh chứng và
phân tích bởi những ví dụ cụ thể về sự kích thích của Hệ Mặt trời để có thể
dễ hình dung và dễ hiểu như sau:
Vật lý Hiện đại cũng từng xác nhận được rằng, sau mỗi một khoảng
thời gian có Chu kỳ xác định, một Vụ nổ lớn ở Mặth trời sẽ xảy ra! Vụ nổ
này có ý nghĩa gì đối với Vũ trụ nói chung và Thái Dương Hệ nói riêng?
Đó chính là sự kích thích trung gian của Mặt trời đối với một Thiên
thể nào đó trong Vũ trụ hoặc của Thái Dương Hệ.
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Thật vậy, Mặt trời là một Thiên thể cực lớn cho nên cacs Vụ nổ bất kỳ
không xảy ra trên toàn bộ Mặt trời mà chỉ xảy ra trên một miền nhỏ nào đó
của Mặt trời mà thôi.
Do vậy, sự truyền Năng lượng và
Phương truyền
Tương tác của Vụ nổ đó không xảy ra
Tương tác
Khu vực xảy
theo mọi hướng bất kỳ mà nó chỉ hướng
ra Vụ nổ
đến một Thiên thể xác định nào đó.
Vì thế, rất nhiều Vụ nổ xảy ra
trên Mặt trời nhưng không phải Vụ nổ
nào cũng ảnh hưởng đến Trái đất.
Phương truyền Tương tác của các Vụ
Các vụ nổ này gây ra các Xung
nổ trên Mặt trời đều được định hướng
Năng lượng kích thích trung gian để
tương tác cho một Dây chuyền Cộng hưởng mà được nó định hướng cụ thể
để cung cấp thêm Năng lượng cho chúng tạo sự phát triển cho Dây chuyền
Cộng hưởng được tạo bởi cả Hệ Thiên thể của nó.
Tương tự, Trái đất cũng xảy ra những tác động kích thích cho chính
Trái đất cũng như đối với các Thiên thể khác trong Vũ trụ và Thái Dương
Hệ nói chung thông qua các hoạt động Địa chấn và Núi lửa...
Như vậy, các Vụ nổ liên tục hay không liên tục trên các Thiên thể
thuộc họ Mặt trời, các Bức xạ Năng lượng hay bắn phá Hạt vào các Thiên
thể khác cũng chỉ là hình thức kích thích để phát triển Vũ trụ cũng như duy
trì sự hoạt động của các Dây chuyền Cộng hưởng của Vũ trụ mà thôi.
Trong quá trình phát triển, các Hạt, Thiên thể nói chung luôn tự tăng
trưởng kích thước bên ngoài của chúng. Sự gia tăng kích thước bên ngoài
cũng sẽ làm cho khoảng cách giữa các Hốc Cộng hưởng Lượng tử của các
Hạt nói chung cũng bị giãn rộng kéo theo nên sự bền vững của các Dây
chuyền Cộng hưởng Lượng tử bị đe doạ và có nghĩa là các Hạt dễ dàng bị
phân rã.
Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 90: Tần suất Tương tác và truyền – phản xạ Năng lượng
của Dây chuyền Cộng hưởng của Lượng tử (Hạt) giảm tỷ lệ nghịch với độ
gia tăng kích thước của Lượng tử (Hạt).
Vì thế, khi kích thước của các Hạt (Lượng tử) bị thay đổi thì khả năng
bền vững của Lượng tử (Hạt) cũng sẽ khó được bảo đảm.
Tuy nhiên, mặc dù nói là khó bảo đảm nhưng cũng không có nghĩa là
Hạt dễ bị phân rã khi Tần số Tương tác – Năng lượng được truyền – phản xạ
bên trong Dây chuyền Cộng hưởng của chúng bị thay đổi.
Thực tế, Tần số bên trong Dây chuyền Cộng hưởng lúc ban đầu phải
được xác định xác lập bởi đúng bằng Tần số Tương tác – Năng lượng được
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truyền – phản xạ trong Dây chuyền của nó nhưng khi Dây chuyền đã xác lập
được Tần số Cộng hưởng rồi thì Tần số Cộng hưởng này sẽ được các Hốc
duy trì rất bền vững (Biên độ Năng lượng của các Hốc khi được cộng hưởng
sẽ tăng vọt rất mạnh) các biến đổi khác bên ngoài Dây chuyền khó cưỡng
bức các Hốc thay đổi được Tần số Cộng hưởng đã được xác lập bởi các Hốc.
Không những vậy, Tần số Cộng hưởng của các Hốc sẽ cưỡng bức trở
lại với Tần số của Tương tác – Năng lượng truyền – phản xạ trong Dây
chuyền phải làm cho chúng phải đồng bộ trở lại.
Điều đó cũng có nghĩa là chúng bắt buộc phải duy trì trở lại khoảng
cách giữa các Hốc như ban đầu không được phép thay đổi cho đến khi nào
Năng lượng của các Hốc quá lớn vượt quá khả năng duy trì của các Hốc thì
các Hốc mới tự vỡ ra và Hạt bị phân rã...
Cũng chính vì thế, khi khoảng cách giữa các Thiên thể càng tăng thì
Chu kỳ quay của các Thiên thể càng dài tương ứng với Tần suất Tương tác,
truyền và phản xạ Năng lượng giữa chúng. Đồng thời, nó làm cho Vận tốc
quay của các Thiên thể ở các lớp Quĩ đạo ngoài cùng sẽ giảm xuống nhưng
cũng đồng thời chúng sẽ làm cho Bán kính Quĩ đạo của các Thiên thể ngoài
cùng có xu hướng bị bóp lại: Những quan sát mới đây về Vũ trụ đã khẳng
định được điều này. Vấn đề này sẽ lại được quay lại ở các phần tiếp theo
dưới đây.
• Hiệu ứng Chết
Khi Lượng tử lớn dần do sự giãn rộng khoảng cách giữa các Hốc
Cộng hưởng thì như trên vừa trình bày là Tần số Tương tác – phản xạ giữa
chúng sẽ bị giảm đi.
Cũng theo trên đã trình bày, sự tồn tại của Lượng tử là nhờ vào khả
năng Cộng hưởng Siêu hẹp của các Hốc Cộng hưởng đối với một khoảng
Tần số cực hẹp mà các Hốc có thể cộng hưởng được. Vì thế, khi Tần số
Tương tác – phản xạ bị thay đổi thì có nghĩa là nó cũng sẽ làm cho Tần số
Cộng hưởng của Dây chuyền bị thay đổi theo khiến cho nguy cơ phá vỡ Hốc
Cộng hưởng xảy ra.
Điều này đã xảy ra thực sự, Vật lý Hiện đại cũng từng xác nhận rằng
không có một Hạt (Lượng tử) bất kỳ nào có thể tồn tại vĩnh viễn mà sau một
thời gian sống nhất định thì chúng cũng đều bị phân huỷ để tạo ra các Hạt
mới cho dù thời gian sống của chúng có bền vững đến đâu.
Đó chính là Hiệu ứng Chết. Hiệu ứng Chết gây nên sự phân huỷ cấu
trúc của Hạt do sự giảm dần Tần suất Tương tác – phản xạ Năng lượng trong
Dây chuyền Cộng hưởng và phá vỡ các Hốc Cộng hưởng do sai tần số.
Chú ý: Nếu khi kích thước của Hạt lớn nhưng Tần số Cộng hưởng của
các Hốc Cộng hưởng vẫn duy trì được Tần số truyền – phản xạ của Tương
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tác – Năng lượng trong Dây chuyền Cộng hưởng theo đúng Tần số Cộng
hưởng của chúng thì Hạt vẫn không bị phá vỡ.
1.6. Tương tác Động của Lượng tử
Đã nói đến Lượng tử tức là phải nói đến tính Động học của chúng, vì
thế, các Tương tác giữa các Lượng tử không thể là các Tương tác Tĩnh mà
phải là Tương tác động.
• Hiệu ứng Quĩ đạo
Sự Tương tác Động của các Lượng tử được tạo bởi sự hợp thành giữa
quá trình chuyển động và phát triển của các Lượng tử.
Thật vậy, các Lượng tử (Hốc Cộng hưởng) liên tục chuyển động và
cùng lớn dần nhờ các quá trình kích thích trung gian xảy ra liên tục hoặc
không liên tục. Hình trên mô tả quá trình phát triển của Dây chuyền Cộng
hưởng hoặc của một Tập hợp Lượng tử bất kỳ.
Sự phát triển liên tục của Dây chuyền sẽ làm cho bán kính của Dây
chuyền tăng dần theo đường xoắn ốc và do Hiệu ứng Ellip mà các vòng xoắn
ốc này sẽ tạo ra các lớp Quĩ đạo Lượng tử theo hình Ellip như các định luật
Keppler đã chứng minh.
Đồng thời, các lớp Quĩ đạo này cũng không hề đứng yên mà chúng sẽ
trôi dần theo Hiệu ứng Trôi giạt như đã được trình bày ở Phần 3 – Quyển 2,
Mục 6.2 từ Thiếu cực đã sinh ra chúng lên dần phía Thái cực.

Hốc 5

y

Thái cực

Hốc 2
Thiếu cực
Nguồn S

Nguồn S

Vxz
Thiếu
Hốc 4
Hốc 3
cực Các Lượng tử giãn rộng dần bán kính

do sự tăng trưởng của Năng lượng

Vy

Trục Thái cực

Thái
cực

Các lớp Quĩ đạo

Hốc 1

Nguồn

Các lớp Quĩ đạo được tách ra từ các
vòng Xoắn ốc do Hiệu ứng Ellip

x
z
Các Lượng tử trôi dần về Thái
cực và bán kính bị bóp hẹp dần

Khi Năng lượng của các Hốc (Lượng tử) càng tăng thì chúng sẽ càng
trôi dần lên phía trên và càng giãn rộng bán kính Quĩ đạo làm giảm tần số
tương tác – phản xạ giữa chúng nên các lớp Quĩ đạo phía trên cần phải được
bóp hẹp lại (do Hiệu ứng Bóp) để duy trì lại Tần số Tương tác – phản xạ
đúng bằng Tần số Cộng hưởng của Hốc (Lượng tử). Do đó, khi càng lên gần
đến Thái cực thì các Quĩ đạo càng bị bóp hẹp lại.
Sự bóp hẹp Quĩ đạo để thoả mãn Tần số Cộng hưởng và sự giãn rộng
Quĩ đạo để thoả mãn Mức Năng lượng Trung bình trong Hốc (Lượng tử)
không đổi sẽ tạo nên một mâu thuẫn đối kháng lẫn nhau. Cho đến lúc chúng
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không thể dung hoà được, Hệ (Dây chuyền) sẽ bị phá vỡ để tạo thành các Hệ
con (Dây chuyền): Sự phân rã Lượng tử xảy ra.
Quá trình vừa quay và vừa trôi của các Hốc Cộng hưởng (Lượng tử)
đã tạo ra quá trình quay xoắn (chuyển động xoắn đinh ốc) của Hạt... như
trong Vật lý Lý thuyết và Cơ học Lượng tử đã từng xác định được.

3
Cộng hưởng

Thæ

Cộng hưởng 1

Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 91: Quĩ đạo của các Lượng tử bất kỳ luôn được xác định
bởi một Tần số Cộng hưởng do quá trình truyền – phản xạ Tương tác – Năng
lượng liên tục tạo ra sự chuyển động của
Lượng tử đó gây nên.
Cộng hưởng 2 Quĩ đạo
Tức là mỗi một Quĩ đạo của một
Thiên thể hay Hạt (Lượng tử) bất kỳ cũng
đều được hình thành bởi sự truyền và phản
xạ tương tác – năng lượng theo đúng như
qui trình tạo Dây chuyền Cộng hưởng sinh
Lượng tử như đã được trình bày trên.
Thiên thể
Cộng hưởng 4
Tuy nhiên, ở đây chỉ khác là một
Quĩ đạo chuyển động của các Thiên thể
trong các Hốc Cộng hưởng chính là Thiên
(Hạt) bất kỳ cũng chính là một Dây chuyền
Cộng hưởng Phổ Siêu hẹp: Thiên thể thay
thể hay Hạt (Lượng tử) đang xét. Các Hốc
thế vị trí một trong số các Hốc Cộng
còn lại được tạo ra trên Quĩ đạo cũng tuân
hưởng. Các Hốc còn lại vẫn được duy trì
theo đúng qui luật của Dây chuyền Cộng
hưởng của một Lượng tử bất kỳ.
Hình trên mô tả rõ hơn về điều này, Thiển thể thay thế cho Hốc Cộng
hưởng thứ 5 (hoặc bất kỳ trong Dây chuyền Cộng hưởng), các Hốc còn lại
vẫn được duy trì và cùng chuyển động đồng bộ với Thiên thể (Hạt).
Điều đó cũng có nghĩa rằng Quĩ đạo của Thiên thể hay của Hạt (lượng
tử) bất kỳ cũng là một thứ Lượng tử hay cũng có thể nói theo cách khác là
Quĩ đạo của các Thiên thể hay Hạt bất kỳ cũng là một Quĩ đạo Lượng tử.
Chú ý: Quĩ đạo chính là Không gian của Lượng tử hay nói đúng hơn
là nhờ có Quĩ đạo mà khái niệm Không gian mới áp dụng.
• Hiệu ứng Sóng
Quĩ đạo chuyển động của các Thiên thể, Hạt cũng như của các Vật có
thể bay được ví dụ như Máy bay, Tên lửa... thực tế không phải là những lộ
trình trơn mà luôn có tính chất của chuyển động Sóng.
Đó chính là Hiệu ứng Sóng.
Hình dưới đây mô tả quá trình biến đổi của Tương tác giữa các Lượng tử:
Hãy quan sát quá trình hình thành của Sóng biển cho thấy rằng Sóng
biển luôn có biên dạng không đối xứng giữa sườn đi lên của Sóng với sườn
đi xuống của nó.
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Sườn xuống

Đó chính là những tác động Sóng của Trường Tương tác Lượng tử
gây ra. Không những vậy, nó là đặc tính phổ biến của tác động Sóng nói
chung do Trường Tương tác Vũ trụ (là Trường Tương tác Lượng tử – xem
tiếp Phần 9 – Quyển 2).
Điều đó chứng tỏ rằng sự tác động của Tương tác giữa các Lượng tử
không bao giờ đảm bảo được sự đối xứng giữa các sườn của Sóng. Vì sao?
Đó là vì sự bất đối xứng giữa
các Phase Tương tác giữa các Lượng
y
tử đã gây ra. Tác động này cũng đã
làm cho Quĩ đạo chuyển động của các
Thiên thể và các Lượng tử nói chung
x
không tuân thủ theo đúng hình dạng
Ellip mà bị biến dạng theo hình Quả
Trám nói trên.
Sườn lên của Sóng
Ví dụ, Quĩ đạo của Trái đất bị
bóp hẹp lại khi ra xa Mặt trời. Ngược
Biến dạng Quĩ đạo do Tương tác Lượng tử
lại, nó được giãn rộng hơn khi vào
gần Mặt trời: Quĩ đạo là một dạng Sóng.
Sở dĩ các cơn Sóng Thần vô cùng mãnh liệt và hung hãn là vì khi nó
xuất hiện (trong giai đoạn tăng Biên độ) thì nó gây tác động phá vỡ các mức
Cộng hưởng của các Dây chuyền Cộng hưởng trong Khí quyển của Trái đất.
Vì vậy, ccác Dây chuyền Cộng hưởng sẽ chống lại sự ggia tăng Biên độ của
Sóng làm cho Biên độ Sóng tăng lên rất chậm.
Nhưng khi Sóng bắt đầu giảm Biên độ thì các Dây chuyền Cộng
hưởng bắt đầu tác động phản trở lại sự xuất hiện của Sóng nên Sóng bị triệt
rất nhanh làm cho Biên độ Sóng bị suy cực nhanh: Lúc này Công lực của
Sóng bằng đúng Phản Cộng hưởng với Tương tác – Năng lượng của Sóng
nên tuy rằng giai đoạn suy giảm Biên độ Sóng rất ngắn nhưng Công lực của
nó rất mạnh. Trong trường hợp này, định luật bảo toàn không được tuân thủ
bởi vì khi Sóng dâng lên thì Lực của nó đẩy các thứ vào đất liền lại bé hơn
Lực sinh ra lúc Sóng rút xuống nó cuốn theo tất cả mọi thứ trôi thẳng ra
Biển: Nếu định luật bảo toàn được tuân thủ thì Công của nó đẩy các thứ lên
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đất liền đúng bằng Công của nó kéo mọi thứ xuống Biển và như thế thì sau
khi Sóng dâng lên và rút xuống thì mọi Vật phải quay trở lại vị trí cũ.!.!
Nhưng điều này đã không xảy ra.
Chỉ có thể giải thích được một cách hoàn hảo cho sự vi phạm định
luật bảo toàn nói trên do sự phá vỡ Cộng hưởng làm suy yếu Biên độ Sóng
lúc gia tăng nhưng lại gây nên sự ‘gia tăng’ theo chiều ngược lại khi Biên độ
Sóng suy giảm do Phản Cộng hưởng mà làm cho Công của Sóng lúc suy
giảm Biên độ mạnh hơn lúc tăng Biên độ khiến cho sự bảo toàn Công của
Sóng giữa hai giai đoạn không bảo toàn như định luật bảo toàn đã nêu.

Tập hợp Lượng tử
Phản xạ khép kín

Tương tác – Năng lượng
Phản xạ tuần hoàn

Sóng

1.7. Nguyên lý Hạt
Đến đây có thể cho phép khẳng định rằng: Lượng tử và Sóng là hai
Phase biến đổi đối nghịch nhau của các trạng thái Tương tác của Vật chất
nói riêng và của Vũ trụ, Tự nhiên và
Chuyển động, gây Tương
Xã hội nói chung...
tác – truyền Năng lượng
Hình bên đây mô tả quan hệ giữa
Sóng, Lượng tử và Hạt theo đúng qui
Hạt
trình thuận như sau: Sóng được sinh ra
do quá trình Truyền Tương tác – Năng
lượng cũng như được phản xạ lại một
Lượng tử
cách liên tục – tuần hoàn. Sau đó, Sóng
Cộng hưởng chặt
được cộng hưởng rất chặt gây nên một
Phổ Siêu hẹp
Phổ Siêu hẹp bởi các Cặp Hốc Cộng
hưởng tương ứng với các Phase Âm và Dương của Sóng sẽ tạo ra Lượng tử.
Cuối cùng, Tập hợp của các Lượng tử (Dây chuyền Cộng hưởng)
được phản xạ khép kín liên tục tạo ra Hạt. Đồng thời, Hạt sẽ thực hiện sự
chuyển động cũng như gây nên Tương tác và Năng lượng để lại sinh ra Sóng
theo đúng một qui trình khép kín Sóng → Lượng tử → Hạt → Sóng...
Điều đó có nghĩa là Sóng và Lượng tử là một Cặp Tương Sinh, từ
Sóng và Lượng tử mà sinh ra Hạt. Vì thế, bộ ba gồm Sóng – Lượng tử – Hạt
được gọi là Tam sinh.
Đồng thời, khi xảy ra các quá trình tương tác giữa các Lượng tử,
Tương tác được biến đổi thành Sóng tuân thủ theo định luật dưới đây:
Định luật 92: Tương tác Sóng giữa các Lượng tử không đối xứng
giữa chu kỳ Tăng biên và Suy biên Tương tác: Tốc độ Tăng biên chậm hơn
Tốc độ Suy biên.
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2. Tam sinh Hố đen – Đối lập – Tương tác
Tam sinh gồm Sóng – Lượng tử – Hạt có thể rất dễ hình dung nhưng
còn đối với Tam sinh được tạo bởi Đối lập – Tương tác – Năng lượng thì
có vẻ rất trừu tượng.
2.1. Nguyên lý Hố đen
Thực ra, cho đến nay chưa có một định nghĩa nào chính xác về Hố
đen và theo như Thuyết Vụ nổ Big – Bang thì Hố đen quả là một ‘thực thể’
quá ư kinh khủng. Bởi vì bên trong nó là cả một Thế giới bí hiểm và người
ta cố tình gán cho nó những khả năng huyền thoại như là có thể nuốt chửng
một Thiên thể bất kỳ nào đi qua nó...
Cũng như cho rằng Hố đen là một nơi mà ánh sáng không thể đi qua
được... nói tóm lại, Hố đen là cả một huyền thoại của Khoa học. Và điều gì
sẽ đón đợi loài người nếu Vụ Hố đen không được làm sáng tỏ!?!
Tam Nguyên Luận chứng minh rằng Hố đen chỉ là một ‘Không gian
rộng vô cùng của Vũ trụ mà thôi!
• Bản chất của Hố đen
Thuở ban đầu, Hố đen là một Không gian vô cùng nhỏ cũng như rỗng
tuếch, không có gì và được gọi là Tập
Hố đen
y
Rỗng (U = 0, SU = 0, Su là các kích thước
ban đầu của Hố đen và cũng là của Vũ
trụ ban đầu).
Nguồn sinh
Sau đó, do sự tương tác giữa hai
ra Vũ trụ
điểm bất kỳ của Hố đen (Vũ trụ ban đầu)
Vy
mà đã sinh ra Năng lượng và sẽ sinh ra
Vxz
Sóng như đã được trình bày trên đây. Đó
x
z
là điều kỳ diệu của Hố đen.
Vũ trụ lớn dần làm Hố đen càng
Sau khi Sóng được hình thành và
trở nên giãn rộng và càng sâu hơn
nhờ quá trình phản xạ khép kín cũng như
tạo ra Dây chuyền Cộng hưởng với Phổ Cộng hưởng Siêu hẹp mà đã tạo ra
Lượng tử rồi dẫn đến sinh ra Hạt... mà Vũ trụ thực sự được ‘viết giấy đăng
ký khai sinh’ và lập hộ khẩu thường trú trong Hố đen: Hố đen cũng chính là
Vũ trụ mà Vũ trụ cũng chính là Hố đen. Hai khái
Hố đen
niệm này gần như không tách rời nhau.
Tuy vậy, đặc tính của Hố đen là Rỗng tức là
chỉ có Không gian thuần tuý. Ngược lại, Vũ trụ là
đặc do Mật độ Vật chất rất lớn. Do đó, khi Vật chất
Hố đen là không gian bao lớn dần thì nó cũng làm cho Không gian tăng trưởng
quanh Vũ trụ gồm cả bên theo mà dẫn đến Hố đen càng ngày bị giãn rộng theo
ngoài lẫn bên trong
và càng sâu hơn như hình minh hoạ trên.
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Ngoài ra, hình bên đây mô tả theo mặt cắt ngang của Vũ trụ là một
mặt được tạo bởi các Lớp Vật chất tạo thành các Đại Thiên Hà Vũ trụ
(MilkyWay), được biểu thị tượng trưng bởi các vòng ellip. Bên trong và bên
ngoài Vũ trụ chính là Hố đen.
Hãy tượng tượng rằng các Đại Thiên Hà của Vũ trụ và cũng chỉ là một
lớp cực mỏng giống như lớp vỏ bên ngoài của một quả bóng và bên trong
quả bóng cũng như bên ngoài quả bóng chính là Hố đen:
• Sự vĩ đại của Hố đen
Nếu cho rằng Vũ trụ là một ‘thứ quá kinh khủng’ thì đúng thật Hố đen
cũng còn quá ư khủng khiếp hơn vì nó bao bọc toàn bộ Vũ trụ. Vì lẽ đó nếu
ánh sáng của Đại Thiên Hà từ tâm của Vũ trụ tới Trái đất phải mất 13 đến 15
tỷ năm thì để từ bờ bên này sang bờ bên kia của Hố đen còn phải mất không
biết bao nhiêu lần bội số của thời gian đó.
Vì thế, ánh sáng khi truyền qua Hố đen gần như mất hút ở bờ bên kia
vì không biết bao giờ có thể phản xạ lại để có thể thấy được bờ bên kia. Hơn
nữa Tam Nguyên Luận chứng minh rằng, thực chất, ánh sáng không truyền
xuyên qua Hố đen mà chỉ truyền vòng quanh Hố đen thông qua sự phản xạ
liên tục giữa các lớp Thiên thể của Đại Thiên Hà mà thôi.
Vì chỉ có Vật chất mới có ‘nhu cầu’ trao đổi Năng lượng cho nên
Năng lượng chỉ truyền tới những nơi nào có Vật chất và nếu cho rằng Năng
lượng là một thứ không có tri giác đến mức nó có thể truyền đi theo mọi
hướng bất kỳ trong không gian đến nỗi truyền xuyên qua cả Hố đen thì đó là
một sai lầm lớn vì như thế quãng đường sẽ quá dài để truyền Tương tác và
Năng lượng giữa hai Thực thể bất kỳ của Vũ trụ.
Mà thông thường, chính Năng lượng và Tương tác nói chung là những
kẻ khôn lỏi nhất, chúng biết tìm ra những đường truyền tối ưu nhất: Chúng
chỉ chọn những đối tượng (Lượng tử) gần nó nhất để truyền tới và sau đó,
thông qua Lượng tử này, chúng lại ‘bắc cầu’ để chuyển tiếp Tương tác –
Năng lượng tới một Lượng tử tiếp theo và Năng lượng được chuyển tiếp là
một ‘hợp lực’ mạnh hơn cho phép chúng có thể truyền đi xa hơn mà không
bị suy hao.
Cho nên, Tương tác và Năng lượng luôn là những kẻ bắc cầu quan hệ
giữa các Lượng tử Vật chất tưởng chừng rất rời rạc của Vũ trụ thành một
Chuỗi liên tục và thống nhất theo một vòng khép kín cùng vận động – phát
triển nhất quán bởi một tốc độ – nhịp độ đồng bộ. Nhờ vậy, Vũ trụ trở thành
một Hệ thống được gắn kết rất bền vững....
Nói tóm lại, Nguyên lý này khẳng định một điều chắc như đinh đóng
cột rằng Hố đen chính là Tập Rỗng đầu tiên của Vũ trụ và ngày nay nó trở
thành Không gian rộng lớn của cả bên trong và bên ngoài của Vũ trụ. Không
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những vậy, nó còn ‘len lỏi’ cả vào những Cấu trúc bên trong của Vật chất
bởi vì bên trong các Nguyên tử cũng có những khoảng không lớn rất nhiều
lần kích thước của các Hạt và các Hạt cũng là những thể rỗng...
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 93: Hố đen (là một Tập rỗng) ban đầu có mọi kích thước
bằng Không, do quá trình truyền – phản xạ Tương tác – Năng lượng khép
kín tuần hoàn liên tục mà giãn rộng dần tỷ lệ với Thời gian.
RHb = R0.t
Trong đó, RHb là Bán kính của Hố đen, R0 là Bán kính ban đầu của Hố
đen R0 ≈ 0. t là Thời gian trong Vũ trụ (Hố đen).
Nói đúng hơn là Bán kính của Hố đen sẽ tăng gấp đôi sau mỗi Chu kỳ
phát triển của Vũ trụ, nhưng do sau mỗi Chu kỳ tăng trưởng thì Thời gian
của mỗi một Chu kỳ cũng giãn dài tăng lên gấp đôi nên hệ thức liên quan
giữa Bán kính của Hố đen gần như tỷ lệ với Thời gian t. Bởi vì, dưới đây sẽ
chứng minh rằng Thời gian cũng là một Lượng tử, vì thế nó cũng tăng lên
gấp đôi khi các Lượng tử khác cùng tăng lên gấp đôi sau mỗi Chu kỳ...
Như đã trình bày trên, vì Tương tác – Năng lượng được truyền và
phản xạ lại một cách liên tục nên trước hết chúng được bảo toàn và nhờ đó
mà tạo ra sự Cộng hưởng làm cho Biên độ Tương tác – Năng lượng tăng vọt.
Vì thế, Hố đen lại phải giãn rộng kích thước (Bán kính) để làm giảm
Tần số Tương tác – Năng lượng nhằm phá vỡ sự Cộng hưởng của Dây
chuyền để làm cho Hố đen (Vũ trụ) lại trở về bằng Không: Sự giãn rộng
dần của Hố đen đã hình thành nên Vũ trụ.
Cũng chính vì Hố đen là một Tập Rỗng nên những Lượng tử được
sinh ra có nguồn gốc hay cùng nhóm Lượng tử Hố đen là những Lượng tử
không có Khối lượng. Ví dụ, các Lượng tử mang Thuộc tính, Neutrino...
• Hạt và Vật chất được tạo ra do ‘cảm giác’
Con người cũng có những cảm giác đặc biệt đôi lúc cũng trở nên bất lợi!!!

Nhờ vào sự truyền – phản xạ lại của Tương tác – Năng lượng được
lặp lại một cách liên tục và với tần suất lặp lại cực nhanh mà nó đã tạo ra
được hình khối của Vật chất.
Cũng giống như nguyên lý của Truyền hình, thực chất người ta không
thể truyền đi đồng lúc toàn bộ cả một bức ảnh nguyên vẹn mà mỗi một thời
điểm chỉ truyền được một điểm mà thôi nhưng nhờ vào việc truyền đi truyền
lại lần lượt tất cả các điểm của bức ảnh và lặp lại liên tục rất nhanh mà
chúng ta có thể thấy được nguyên vẹn cả bức ảnh.
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o Vật chất cũng được tạo ra theo Nguyên lý Quét ảnh
Thế thì Nguyên lý Hạt (tạo ra Hạt và cũng tức là tạo ra Vật chất) cũng
vậy, Năng lượng được truyền và phản xạ liên tục làm cho ta nhìn thấy được
‘nhân dạng’ của của nó rất to lớn nhưng thực chất nó chỉ được tạo bởi một
điểm cực nhỏ (bằng Không). Vì chúng ta chỉ nhìn thấy được Vật chất thông
qua Năng lượng nên Năng lượng biểu hiện cho ta thấy được hình dáng của
nó do sự lặp lại của nó mà tạo thành.
Theo trên, Năng lượng chỉ làm cho ta nhìn thấy và đó chỉ là cảm giác
bằng thị giác nhưng còn ‘độ cứng vững’ tức là có thể sờ được của Hạt (Vật
chất) thì sao? Rõ ràng rằng, Hạt hay Vật chất nói chung không chỉ có thể
nhìn thấy được mà còn có thể sờ được. Vì có độ cứng mà chứng tỏ rằng nó
cũng tồn tại được hiện hữu...
o Độ cứng của Vật chất cũng được tạo ra theo Nguyên lý
Tương tác được quét liên tục (đúng bản chất Lượng tử)
Độ cứng của Hạt hay Vật chất nói chung cũng đều được tạo bởi cùng
một ‘nguyên lý quét điểm ảnh’ như Kỹ thuật Truyền hình đã từng thực hiện:
Độ cứng của Hạt (Vật chất) rõ ràng phải do sự Tương tác tạo ra. Bởi
vì nhờ có Tương tác mới sinh ra Lực và Lực mới tạo ra cảm giác về độ cứng
và độ bền vững.
Vậy thì Tương tác này cũng được truyền và phản xạ liên tục để bất kỳ
mọi lúc mọi nơi ta đều cảm nhận là bị nó tác dụng và gây nên độ cứng. Vì
thế, tác dụng của Lực hay của Năng lượng cũng chỉ là xảy ra theo Tần suất,
nếu Tần suất càng nhanh thì hình ảnh của Vật chất càng ‘nét’, càng được
thấy rõ cũng như độ bền vững của Vật chất mới càng cao.
Ngược lại, nếu tần suất tác động càng chậm thì hình ảnh càng rời rạc,
ví dụ, hãy quan sát sự chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời, vì tốc độ
của Trái đất quanh Mặt trời là quá bé so với Quĩ đạo quá lớn của nó nên ta
chỉ nhìn thấy được Trái đất nhưng không thể nhìn thấy được Quĩ đạo của nó.
Sở dĩ chúng ta biết được Trái đất có Quĩ đạo là nhờ vào tiên đoán và tính
toán bằng Lý thuyết mà thôi. Còn thực tế thì sao? Quĩ đạo không tạo được
ảnh của nó vì chuyển động của Trái đất quá chậm.
Nhưng nếu, giả sử rằng Trái đất có thể chuyển động thật nhanh thì ta
sẽ thấy được hình ảnh của Quĩ đạo. Và nếu tất cả những gì cũng có thể giả
sử được thì khi đó nhờ vào tốc độ quay quanh Mặt trời cực lớn mà Quĩ đạo
Trái đất có thể nhìn thấy được ảnh và cũng ngay lúc đó Quĩ đạo của Trái đất
cũng không còn là một thứ vô hình khiến chúng ta phải suy đoán được nữa
mà ngay bản thân chúng ta cũng có thể chạy được cả ô tô, thậm chí lái được
cả xe tăng trên Quĩ đạo đó bởi sự lặp lại của Trái đất liên tục trên Quĩ đạo
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cũng sẽ biến Quĩ đạo vô hình thành một ‘đạo lộ’ cực kỳ cứng, cứng không
khác gì độ cứng của Trái đất, để cho mọi Vật có thể di chuyển được trên nó.
Vậy thì hãy ‘phóng đại’ Trái đất lên nhiều lần để xem liệu rằng khi
Trái đất được phóng lên hàng nghìn lần thì Trái đất có thực sự rỗng như Quĩ
đạo của nó quanh Mặt trời không? Hoàn toàn đúng như vậy... Trái đất được
tạo bởi vô vàn các Nguyên tử của hơn 100 Nguyên tố Hoá học và tuy rằng
mắt chúng ta không nhìn thấy được độ rỗng liên kết giữa các Nguyên tử Vật
chất nhưng Vật lý Hiện đại cũng đã chứng minh được rằng khoảng trống
giữa các Nguyên tử là cực kỳ lớn gấp triệu lần so với kích cỡ thực của các
Nguyên tử.
Sở dĩ chúng ta cảm nhận được độ cứng của Trái đất và Vật chất nói
chung là do sự chuyển động không ngừng và lặp lại liên tục của các Nguyên
tử để tạo ra Nguyên lý Tương tác Quét hay cũng còn gọi là Tươngg tác Tuần
tự và cũng chính là Tương tác Lượng tử bởi thực chất sự tương tác này là
Tương tác Rời rạc, không liên tục nhưng vì nó xảy ra với Tần suất quá
nhanh và với Xác suất rất lớn mà nó trở nên liên tục.
Mặc dầu vậy, vẫn phải nói rõ rằng, sự liên tục này chỉ là do một thứ
cảm giác của con người cảm nhận chứ bản thân của Sự vật thì không liên tục
mà luôn gián đoạn.
Rốt cuộc, cảm nhận được Vũ trụ là do cảm giác của Con người, còn
thực chất ‘Vũ trụ có thực nhưng cũng không có thực’!!!
2.2. Nguyên lý Đối lập
Nguyên lý Đối lập hay nói cách khác là các Nguyên lý Đối lập là Tiên
đề của sự hình thành cũng như tạo ra tất cả các quá trình có thể có của Vũ
trụ như hình thành, tồn tại, vận động, biến đổi và phát triển.
Vậy thì nói tóm lại, Đối lập là gì? Đối lập bao gồm Đối lập Tương
Sinh và Đối lập Tương Khắc.
Đối lập Tương Sinh cũng có Đối lập Tương đối và Đối lập Tuyệt đối.
Đối lập Tương Khắc cũng có Đối lập Tương đối và Đối lập Tuyệt đối.
Vậy thì hiểu như thế nào là Đối lập một cách nói chung?
Đối lập nói chung được hiểu một cách đơn giản là sự ‘đối diện’ giữa
hai Lượng tử bất kỳ với nhau. Điều đó có nghĩa là chỉ cần có sự tồn tại giữa
hai Lượng tử bất kỳ thì tất yếu sẽ xảy ra sự đối lập giữa chúng.
• Đối lập nào sinh ra Vũ trụ?
Như đã trình bày từ trước tới nay, để Vũ trụ có thể hình thành thì sự Đối lập
giữa chúng phải là Đối lập Tương đối (tức là sự đối lập được sinh ra bởi hai
Lượng tử bất kỳ khác nhau về Giá trị Tuyệt đối: Chỉ cần khác nhau về Giá
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trị Tuyệt đối thì chúng sẽ tạo ra sự Đối lập Tương đối và cũng có nghĩa là sẽ
tạo ra sự Tương Sinh giữa chúng).
Khi đó, để có thể hình thành được một Lượng tử thì trong Vũ trụ phải
tự sinh ra một đột biến về Năng lượng (vì Năng lượng là ‘Nhân tố’ duy nhất
để có thể cấu thành nên Vật chất và ‘Sự sống đầu tiên của Vật chất chính là
Lượng tử’), Năng lượng này sẽ được trao đổi qua lại giữa các ‘điểm’ bất kỳ
trong ‘không gian của Vũ trụ’...
Chú ý: Lúc này Vũ trụ vẫn chưa được hình thành mà chỉ có Hố đen,
Hố đen ban đầu cũng chỉ là một Không gian cực nhỏ coi như bằng Không.
Về sau, Vũ trụ được sinh ra thì nó mới làm cho Hố đen giãn rộng dần...
• Đối lập Tương đối gây nên phản xạ Lệch Phase...
Sự trao đổi Năng lượng qua lại giữa các ‘điểm’ này chính là sự phản
xạ liên tục của Năng lượng giữa các ‘điểm’ bất kỳ trong Hố đen ban đầu:
Khi đã có sự trao đổi qua lại (truyền – phản xạ liên tục) về Năng lượng giữa
ít nhất hai ‘điểm’ thì cũng có nghĩa là một Cặp Lượng tử đã được hình thành.
Trong đó, một điểm được gọi là Nguồn S phát ra Năng lượng và một điểm
M được gọi là điểm phản xạ.
Tuy nhiên, khi đó, sự phản xạ qua lại của Năng lượng giữa hai điểm
sẽ làm cho Năng lượng truyền đi và phản xạ về sẽ ngược Phase nhau nên
chúng sẽ triệt tiêu nhau một cách tuyệt đối.
Hố đen
M1
Hố đen

–E

E

M

M3

Xạ tuyến Orb

Hố đen
Quay về
R

Sóng được
truyền đi

R
Trở về

S

S

Phản xạ ngược chiều làm
Năng lượng S sẽ bị triệt
tiêu ngay sau khi được
truyền đi và bị phản xạ
lại

S

Nguồn

M2

Năng lượng được phản xạ lệch sẽ làm cho nó
được duy trì, tuy nhiên, kết thúc Chu trình
truyền thì Năng lượng vẫn phải quay trở về
Nguồn để khép kín: Năng lượng sẽ bằng
Không sau khi nó quay trở về

Sóng được truyền đi nhờ sự
phản xạ liên tục trong
không gian và sẽ trở về sau
một Chu trình để tạo ra Xạ
tuyến Năng lượng kín Orb

Vì thế, để Năng lượng sinh ra vẫn có thể tồn tại được thì sự phản xạ
và truyền đi phải lệch Phase nhau và được minh hoạ rõ hơn bởi các hình
dưới đây:
Hình thứ nhất bên trái cho thấy E sẽ bị triệt tiêu ngay sai khi được
truyền đi và bị phản xạ của nó trở về. Trong trường hợp này, Năng lượng
phản xạ –E quay trở về sẽ làm triệt tiêu Năng lượng E ban đầu.
• Sự khép kín Tương tác – Năng lượng
Hình giữa cho thấy Năng lượng được truyền đi và phản xạ lệch góc
nhau nên đã tạo ra Sóng để có thể truyền đi xa nên Năng lượng được duy trì.
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Tuy vậy, sự xuất hiện của Năng lượng tất yếu sẽ làm cho Hố đen bị
mất cân bằng. Vì thế, nó bắt buộc Năng lượng đã được truyền đi sau một
khoảng thời gian nào đó vẫn phải được quay trở về để có thể làm triệt tiêu
Nguồn đã sinh ra nó: Khi truyền đi xa, Sóng sẽ tạo ra một Xạ tuyến tức là
một đường truyền khép kín Orb để tạo ra tia trở về như được mô tả rút gọn ở
hình bên phải nhằm khép kín Năng lượng đảm bảo cho toàn bộ quá trình
truyền Năng lượng tạo ra một tổng Năng lượng đúng bằng Không.
Trong trường hợp này, nhờ có đường truyền dài hơn nên Năng lượng
vẫn có cơ hội tồn tại được lâu hơn nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề
gì vì sau một khoảng thời gian tồn tại xác định thì Nguồn S cũng bị sự trở về
của Năng lượng của nó: Bất kỳ một đường truyền Năng lượng như thế nào
và cho dù được truyền đi đâu và bao lâu thì sau khi trở về nó cũng ngược
Phase với Phase ban đầu của nó nên nó sẽ làm cho Năng lượng sinh ra nó bị
triệt tiêu cùng với nó.

3
Điểm

Thæ

Điểm 1

• Sự duy trì và phát huy Tương tác – Năng lượng
Để Năng lượng có thể đồng lúc thoả
Điểm 2
mãn được hai yêu cầu vừa có thể duy trì
được sự tồn tại của nó nhưng lại vừa đảm
bảo để tổng Năng lượng trong Chu trình của
E0
nó luôn bằng Không thì nó phải thực hiện
S
bởi Chu trình truyền và phản xạ đôi lệch
nhau như hình mô tả trên.
Điểm 5
Điểm 4
Nguồn S sau khi kích thích quá trình
Sự truyền và phản xạ Năng lượng
theo từng đôi lệch Phase nhau giúp cho
hoạt động của Dây chuyền Cộng hưởng
Năng lượng ban đầu sẽ bị triệt tiêu nhưng
(Dây chuyền Cộng hưởng này được tạo bởi
nó vẫn duy trì được sự tồn tại tuần hoàn
của Năng lượng trong vòng kín của nó
5 điểm bất kỳ trong Hố đen sao cho chúng
có thể tạo ra một Ngũ giác đều để đảm bảo đồng nhất mọi khoảng cách
truyền giữa các điểm lân cận là như nhau hoàn toàn) thì Năng lượng Phản xạ
của nó quay về sẽ làm triệt tiêu ngay nguồn đã sinh ra nó.
Nhưng nhờ vào sự khép kín của Chu trình nói trên mà Năng lượng
của Dây chuyền Cộng hưởng vẫn tồn tại nhờ đó sẽ tạo ra các Lượng tử cũng
như tạo ra Hạt. Điều quan trọng cần nói đến ở đây là sự phản xạ lệch Phase
với đường truyền là do sự Đối lập Tương đối tạo ra: Nhờ sự Đối lập Tương
đối giữa các điểm phản xạ mà góc phản xạ lệch so với góc truyền nên các tia
phản xạ và tia truyền đi không trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau.
2.3. Nguyên lý Tương tác
Như Phần 7 – Quyển 2 đã trình bày, Tương tác được tạo bởi sự đối
lập giữa hai ‘điểm bất kỳ’ bởi vì ban đầu khi chưa có một Vật chất nào có
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thể tồn tại trong Vũ trụ thì cũng có nghĩa là Vũ trụ chưa hình thành và lúc
bấy giờ chỉ có duy nhất Hố đen trong ‘Vũ trụ’ mà thôi. Vì thế, lúc này sự
Tương tác chỉ có thể xảy ra giữa hai điểm bất kỳ trong Hố đen mà thôi.
• Tương tác có tính Dây chuyền
Nhờ có sự ‘Tương tác giữa hai điểm bất kỳ trong Hố đen’ mà Năng
lượng được đột biến sinh ra giữa hai điểm đó và sẽ được truyền đi cũng như
sau đó được phản xạ lại như nói trên.

Thuû

Cộng hưởng

3

• Bản chất của Tương tác
Vì tính chất, như trên đã trình bày (xem Nguyên lý Hố đen trên đây),
Tương tác cũng do một Lượng tử được gọi
Cộng hưởng 2 Quĩ đạo
là Lượng tử Tương tác gây nên với một
Tần suất cực lớn, đúng bằng Tần số của
Photon đã tạo ra Hạt.
Thật vậy, giả sử rằng một Photon có
Bước Sóng λ cỡ 2 nano – met tức là bằng
2.10–9 sẽ có một Tần số tương ứng là (C =
3.108m/s là Vận tốc của ánh sáng):
Photon
Cộng hưởng 4

Thæ

Cộng hưởng 1

Sự Cộng hưởng sẽ xảy ra giữa các điểm Tương tác – Năng lượng
được truyền tới cũng như được phản xạ đi (như đã được trình bày trên):
Do sự Tương tác mà nếu có Năng lượng được truyền đến một điểm
bất kỳ nào đó trong Hố đen thì nó cũng sẽ tạo ra một Cộng hưởng tại một
điểm thứ hai nào đó và điểm này sẽ tạo ra một Nguồn Tương tác thứ cấp...
các điểm Cộng hưởng khác lại được hình thành và lại tạo ra các Nguồn
Tương tác thứ ‘n’ để tạo thành một mạch Cộng hưởng có tính dây chuyền và
được gọi là Dây chuyền Cộng hưởng để có thể vừa triệt tiêu được Năng
lượng ban đầu nhưng cũng đồng thời duy trì được Năng lượng trong Dây
chuyền để có thể tạo ra Sóng.
Không những vậy, sự Cộng hưởng chặt với Phổ Cộng hưởng Siêu hẹp
của Dây chuyền Cộng hưởng sẽ được hình thành để tạo ra Lượng tử cũng
như có cơ hội để tạo ra Hạt tiếp theo sau đó...
Nói tóm lại, Tương tác cũng như Năng lượng luôn là một ‘Cặp bài
trùng’ luôn đi kèm với nhau và chúng luôn tạo ra ‘phản ứng’ dây chuyền
giữa các điểm với nhau theo một Tần suất cực lớn mà tạo nên sự liên tục để
hình thành nên các Hạt và rồi trở thành Vật chất, Thiên thể cũng như các Hệ
Thiên thể nói chung.

Photon phải ‘va đập’ vào mỗi Hốc Cộng
hưởng đúng hai lần trong mỗi một Chu kỳ.
Vì thế, với mỗi Bước Sóng λ sẽ phải được
chia thành mười khoảng tương ứng cho 2
lần va đập với cả năm Hốc Cộng hưởng
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quanh trong một khoảng xác định của Hạt với 1,5.1017 lần, quả là số lần va
đập quá lớn. Nhờ sự va đập liên tục của Lượng tử Tương tác như vậy mà nó
đã tạo ra độ cứng của Hạt.
Nếu vậy, Kích thước của Hạt là bao nhiêu? Để có được Tần số nói
trên thì sự dao động của Photon trong Hạt sẽ phải quay đúng hai lần trong
một Chu kỳ, vì thế, với Bước Sóng là 2.10–9 thì nó phải tạo ra mười lần va
đập với tất cả các Hốc Cộng hưởng của Dây chuyền Cộng hưởng của Hạt.
Vì thế, khoảng cách l tương ứng giữa các Hốc Cộng hưởng sẽ phải
được xác định như sau:
l = λ/10 = 2.10–9/ 2.10 = 10–10m
RP ≈ λ/2.2.π ≈ 2.10–9 /12 ≈ 8.10–11m
Trong đó, RP là Bán kính của Hạt. Điều này chứng tỏ rằng, Hạt càng
nhẹ thì kích thước của nó càng lớn vì Bước Sóng của Hạt càng dài.
Chú ý 1: Vì mỗi Photon phải tạo ra một Cặp Hạt và Phản hạt của nó
nên Khoảng cách giữa các Hốc Cộng hưởng và Bán kính của Hạt phải bị
giảm đi hai lần.
Điều này hoàn toàn đúng, các Electron tuy rằng có Khối lượng chỉ
bằng 1/1836 lần nhưng kích thước của Electron vẫn xấp xỉ kích thước của
Proton. Ngược lại, các Hạt có Khối lượng càng nặng thì Kích thước của các
Hạt lại càng nhỏ.
Chú ý 2: Trên đây chỉ ví dụ minh hoạ cho các Hạt được tạo bởi Dây
chuyền Cộng hưởng chỉ có năm điểm Cộng hưởng. Có nhiều loại Hạt được
tạo bởi nhiều điểm Cộng hưởng hơn và có thể tạo ra tới chín lớp Dây chuyền
Cộng hưởng nên Bán kính của Hạt càng giảm xuống nhỏ hơn. Tỷ trọng của
Hạt càng trở nên lớn hơn.
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra nội dung của các định luật
dưới đây:
Định luật 94: Tần suất Tương tác – Phản xạ Tương tác – Năng lượng
của Lượng tử (Photon) sinh ra Hạt đúng bằng Tần số của Lượng tử (Photon)
đã sinh ra Hạt đó.
Chú ý 3: Nếu Tần số Tương tác lớn hơn Tần số Cộng hưởng của Dây
chuyền Cộng hưởng thì các Hốc Cộng hượng phải cùng quay theo chiều
thuận kim đồng hồ (theo chiều truyền Tương tác – Năg lượng) để tạo ra
Hiệu ứng Dopller nhằm làm cho Tần số Tương tác đúng bằng Tần số Cộng
hưởng của Dây chuyền. Cũng chính vì thế, khi được cung cấp thêm Năng
lượng thì các Hạt phải chuyển động nhanh lên để giảm Tần suất Tương tác.
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Tương tự, nếu Tần suất Tương tác – Năng lượng bị giảm thì các Hốc
lại phải quay ngược lại để tạo ra Hiệu ứng Dopller sao cho Tần suất Tương
tác trùng lại với Tần số Cộng hưởng.
Vì thế, nếu làm giảm Năng lượng cấp cho các Hạt thì các Hạt phải
chuyển động chậm lại để tự làm tăng Tần số Tương tác – Năng lượng nhờ
Hiệu ứng Dopller.
Bên cạnh đó, Tam Nguyên Luận lại rút ra định luật dưới đây:
Định luật 95: Kích thước (Bán kính) của các Hạt tỷ lệ với Bước Sóng
của Photon sinh ra Hạt.
Những định luật nói trên nhằm khẳng định rằng Photon nào sinh ra
Hạt thì Tần số Cộng hưởng trong Dây chuyền Cộng hưởng của Hạt đúng
bằng Tần số của Photon đó và Bán kính của Hạt cũng được xác định bởi
Bước Sóng của Photon đó. Đây chính là khám phá cuối cùng về Vật lý Hạt.
• Hiệu ứng Vi tương tác
Đây là một hiện tượng Vật lý hết sức lý thú nó cho phép giải thích các
hiện tượng quay của các Hạt hay Thiên thể hết sức đơn giản.
Hãy quan sát hiện tượng Thuỷ triều để làm dẫn chứng sát thực nhất về
Hiệu ứng Vi tương tác: Nước Biển và Sông ngòi luôn bị dâng lên và hạ
xuống theo các Chu kỳ Trăng và Mặt trời. Bên cạnh đó, Vật lý Địa cầu học
cũng chứng minh được rằng dưới tác dụng của sức hút Mặt trời cũng như
Mặt trăng thì không chỉ xảy ra hiện tượng Thuỷ triều mà ngay cả bề Mặt
Trái đất phía đối diện với Mặt trời và Mặt trăng cũng bị dâng lên hạ xuống
như Thuỷ triều.
Trong lúc đó, phía bên kia thay
Khối Macma
ω
thay đổi ngược lại. Tại sao vậy? Đó
F
f
chính là do Hiệu ứng Vi tương tác: Mặt
G
trời và Mặt trăng không chỉ tác dụng
g
fg
Mặt
trời
FG
đồng thời lên toàn bộ Trái đất thông
Vỏ Trái đất
qua điểm đặt của Lực F (theo quan
niệm Vật lý Chất điểm) tại Tâm G của Trái đất thì bên cạnh đó nó cũng gây
ra một Lực tương tác riêng đối với Bề mặt của Trái đất đối diện với nó thông
qua điểm đặt của Lực f tại Tâm g của phần Bề mặt đối diện.
Chú ý: Các Nguyên lý Tương tác được trình bày ở Phần 7 – Quyển 2
cho rằng Lực Tương tác không hướng vào nhau giữa Trái đất và Mặt trời
như Cơ học Newton từng quan niệm mà nó tác dụng theo phương vuông góc
với phương đối diện (fg và FG) giữa Mặt trời và Trái đất.
Vì Lực F tác dụng lên toàn bộ Trái đất lớn hơn Lực f tác dụng lên một
phần Bề mặt của Trái đất nênnó sẽ tạo ra một Moment được xác định bởi hệ
thức dưới đây:
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M=F–f
Moment M sẽ làm cho Trái đất quay theo chiều từ F qua f tức là theo
chiều ω đã mô tả. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên quá trình tự
quay của các Thiên thể.
Cũng chính vì sự chênh lệch tương tác giữa Lực tương tác toàn phần
với Lực tương tác Vi diện mà chỉ có những Thiên thể nào đạt được độ đối
xứng cao cấu trúc thì mới có thể tự quay được dưới tác dụng của độ Vi sai
Lực tạo ra Moment nói trên.
Đối với các Thiên thể hay Thực thể nào đó không đạt được độ đối
xứng về cấu trúc thì các ứng suất lực tạo ra do Hiệu ứng Vi tương tác sẽ
không đồng nhất nên chúng sẽ không quay được.
Tam Nguyên Luận chứng minh rằng nếu tỷ trọng của các Thiên thể
càng lớn hoặc thành phần Vật chất cấu tạo nên Thiên thể hoàn toàn đống
nhất thì cấu trúc của các Thiên thể càng đối xứng.
Chính vì thế, Mặt trăng có tỷ trọng bé hơn Trái đất rất nhiều (Trái đất
lẽ ra sẽ có tỷ trọng lớn hơn Mặt trăng rất nhiều vì Khối lượng Trái đất lớn
hơn Mặt trăng khoảng 100 lần nhưng do lớp vỏ của Trái đất bị trương nở
quá mạnh vì nhiệt của Khối Macma trong lòng đất nóng tới hàng chục vạn
độ nên nó đã làm cho tỷ trọng Trái đất giảm xuống) nên tính đối xứng cấu
trúc của Mặt trăng không đảm bảo:
Trên Mặt trăng có rất nhiều ‘dòng sông cạn’ rất lớn làm cho Hiệu ứng
Vi tương tác không gây được độ Vi sai Lực đủ để có thể gây nên quá trình tự
quay của Mặt trăng quanh Trục của chính nó mà chỉ có quá trình quay quanh
Trái đất của nó thôi. Trái đất không chỉ quay quanh Mặt trời mà còn có thể
tự quay quanh chính nó như ta đã biết.
3. Tam sinh Tương tác – Năng lượng – Sóng
Như trên đã trình bày, mỗi một khi Năng lượng đã được tạo ra thì nó
sẽ được phản xạ lại liên tục để có thể tạo thành Sóng.
Trên cơ sở Sóng được sinh ra mà kế tiếp theo nó các quá trình tương
tác để sinh theo Dây chuyền tạo ra Lượng tử và Hạt (Tập hợp Lượng tử)...
và cuối cùng hình thành nên Vũ trụ.
Trên đây đã trình bày về Nguyên lý Tương tác và Nguyên lý Sóng nên
ở đây chỉ trình bày thêm về Nguyên lý Năng lượng mà thôi.
• Nguyên lý Năng lượng
o Tính ngẫu nhiên của Năng lượng
Năng lượng là một hiện tượng Vật lý đặc biệt, nó có thể được sinh ra
một cách bất kỳ khi có sự đối lập – tương tác giữa hai điểm bất kỳ trong Vũ
trụ – Hố đen.
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Thật vậy, nếu có hai điểm bất kỳ (dù không có gì giữa hai điểm đó)
có thể tồn tại ở đâu đó trong Vũ trụ – Hố đen ban đầu. Tức có nghĩa là Vũ
trụ ban đầu chỉ là một Hố đen cực bé có thể có kích thước bằng Không
nhưng hãy giả thiết rằng kích thước vô cùng nhỏ đó vẫn có thể ít nhất tạo ra
được hai điểm bất kỳ thì giữa hai điểm này sẽ hình thành nên một sự Đối lập
Tương đối.
Trên cơ sở của sự Đối lập Tương đối này mà sự Tương tác giữa chúng
được hình thành và nhờ đó mà Năng lượng sẽ được sinh ra.
o Sự hưởng ứng của ‘Môi trường’

3
Điểm

Thæ

Điểm 1

Hãy tiếp tục đặt thêm điều kiện, nếu có thể tạo ra được hai điểm bất
kỳ trong Hố đen để có thể tạo ra Năng lượng giữa chúng thì cũng có thể tạo
ra thêm các điểm khác lân cận chúng để có thể hình thành nên một Dây
chuyền Cộng hưởng do tác dụng của Tương
Điểm 2
tác – Năng lượng vừa được sinh ra để có thể
duy trì được sự tồn tại của Năng lượng.
Và điều đó phải xảy ra và đã từng xảy ra
E0
bởi vì nếu không xảy ra thì Vũ trụ đã không có
S
cơ may để tồn tại vì với điều kiện đó thì Năng
lượng ban đầu của Vũ trụ (Hố đen) chỉ cần
Điểm 5
Điểm 4
được sinh ra với một lượng cực nhỏ (coi như
Khi có sự xuất hiện của Năng lượng
bằng Không) thì nó cũng có thể duy trì trong giữa hai điểm bất kỳ (S và điểm 1) thì lập
Dây chuyền Cộng hưởng để có thể ‘chờ đợi’ tức có ít nhất 4 điểm còn lại sẽ hưởng ứng
và hình thành nên một Dây chuyền Cộng
một Nguồn bổ sung tiếp theo làm cho chúng hưởng khép kín để duy trì Năng lượng
lại tiếp tục được Cộng hưởng mạnh thêm.
Như vậy, nhờ có sự Đối lập Tương đối cũng như sự Tương tác Tương
đối (sở dĩ được gọi là Tương đối vì ban đầu không hề có một thứ gì bất kỳ)
mà Năng lượng Tuyệt đối được sinh ra và được duy trì!!!
o Quan hệ của Tam sinh
Mối quan hệ Tam sinh giữa chúng được thiết lập theo mô hình bên và
chu trình như sau: Đối lập → Tương tác → Năng
E
lượng.
Năng lượng cũng như Tương tác sẽ tiếp tục
được duy trì và lúc này nhiệm vụ của Năng lượng
0
cũng như Tương tác không thuần tuý là gây nên sự
F
W Cộng hưởng để tạo ra Dây chuyền Cộng hưởng nói
trên (nhằm duy trì khả năng tồn tại của Hạt) mà còn
có thêm nhiệm vụ mới là tạo ra sự chuyển động (do Hiệu ứng Dịch chuyển)
của Hạt (Lượng tử) đã được sinh ra.
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Năng lượng

Dây chuyền Cộng hưởng khép
kín duy trì Năng lượng

Tương tác

Tạo ra các điểm
Cộng hưởng mới

Xảy ra giữa hai điểm bất
kỳ trong Hố đen

Chú ý: Nguyên lý Tam sinh cho
rằng, các Vector trong nhóm luôn vuông
góc với nhau từng đôi một.
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Đối lập

Do đó, Hạt (Lượng tử) bắt đầu thực
hiện quá trình chuyển động của nó theo
phương vuông góc với phương tác động
của Tương tác và Năng lượng theo mô
hình Vector ở hình bên: E là Năng lượng,
W là Sóng, F là Tương tác.

Truyền và
Phản xạ khép kín

Renovated Oriental Learning

4. Tam sinh Chuyển động – Thời gian – Không gian
Lẽ ra, Chuyển động phải được trình bày đầu tiên trong Nhóm Tam
sinh này nhưng do tính phức tạp của vấn đề vì mối quan hệ móc xích lẫn
nhau giữa các Đại lượng trong Nhóm nên cần phải trình bày về Nguyên lý
Thời gian và Không gian trước, sau đó mới trình bày về Chuyển động.
Tuy vậy, Thời gian cũng là một vấn đề không đơn giản vì nó là Nhân
tố quyết định cho sự tồn vong của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội...
4.1.

Nguyên lý Thời gian

Cho đến nay, Vật lý Hiện đại buộc phải thừa nhận rằng Thời gian là
Thuộc tính Vật lý tất yếu của Vật chất mà không thể thiếu được. Nói như vậy có
nghĩa rằng không ai quan tâm đến nguồn góc hình thành của Thời gian. Liệu rằng
Thời gian có được sinh ra bởi một nguồn nào đó hay không!?! Hay là Thời gian
vốn dĩ là một tính chất Vật lý tất yếu của Vật chất cũng như Vũ trụ?

Hãy dựa vào Thuyết Tương đối của Einstein để căn cứ vào một tiên
đoán thiên tài rất đúng đắn và cực kỳ quan trọng của Einstein đó là nếu
Chuyển động có Vận tốc V càng tăng thì Thời gian sẽ càng giãn dài ra theo
hệ thức dưới đây:
T=

t
1− v2 / c2

Trong đó, T là Thời gian được gây ra do Vật chuyển động, t là Thời
gian ban đầu của Vũ trụ (Hố đen) đang đứng yên. C là Vận tốc của ánh sáng
và v là Vận tốc của Vật chuyển động.
Theo trên, dễ suy ra rằng Thời gian được chuyển động sinh ra. Vậy thì
sự chuyển động nào sinh ra Thời gian cho Vũ trụ? Đó chính là sự chuyển
động của Vũ trụ đã sinh ra Thời gian cho chính nó. Vì hệ thức trên chỉ ra
rằng Vật nào chuyển động thì Thời gian riêng của Vật đó sẽ giãn dài ra hay
nói cách khác là nếu Vũ trụ thực hiện chuyển động thì Thời gian của Vũ trụ
mới được sinh ra.
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Nếu như Thời gian được giãn dài ra do sự chuyển động thì nó cũng
phải được sinh ra nhờ sự chuyển động! Và cũng đồng nghĩa rằng Thời gian
cũng là một Lượng tử được sinh ra bởi các Lượng tử chuyển động và trước
nó. Tam Nguyên Luận đã thiết lập được mối quan hệ giữa Thời gian và
Chuyển động thông qua các Nguyên lý về Hệ Toạ độ Thời gian đa phương
như dưới đây:

HỆ TỌA ĐỘ THỜI GIAN ĐA PHƯƠNG
Chóng ta tõng biÕt “Nguyªn lý T−¬ng ®èi” næi tiÕng cña Eistein vµ c¸c hÖ thøc
liªn hÖ gi÷a VËn tèc víi
víi Thêi gian vµ Kh«ng gian còng nh− Khèi l−îng... c¸c ®¹i l−îng
®ã phô thuéc rÊt lín vµo vËn tèc cña chuyÓn ®éng ®ang xÐt.
Tuy nhiªn, Einstein vÉn kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh ®−îc cã vËn tèc lín h¬n ¸nh s¸ng
h× sù kiÖn g× sÏ x¶y ra!? Tam
kh«ng: NÕu vËn tèc lín h¬n hoÆc b»ng vËn tèc ¸nh s¸ng tth×
Nguyên Luận có thể tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ®ã vµ nh÷ng c©u hái khã h¬n.

4.1.1. Nguyªn lý Thêi gian T−¬ng ®èi
Vật lý Hiện đại cho rằng, thêi gian lu«n “ tr«i ” tõ T−¬ng lai ®Õn HiÖn t¹i

råi tiÕp tôc tr«i vµo Qu¸ khø, vµ cã thÓ
thÓ vÜnh viÔn kh«ng bao giê quay trë l¹i!?

T¹i sao thêi gian cã thÓ tr«i? H·y lÊy vÝ dô mét con thuyÒn tr«i ng−îc dßng

s«ng ®Ó m« t¶ sù viÖc nãi trªn:
V1
Quá khứ

Hiện tại

V2
Tương lai

C

Nếu ta cho rằng, vận tốc của dòng
sông là C, của con thuyền là V1 và con
thuyền trôi cùng chiều với dòng chảy của
con sông: Vận tốc tương đối của con
thuyền với dòng sông là:
V2 = V1 – C

Con thuyÒn “ tr«i ng−îc ” dßng s«ng
khi tèc ®é con thuyÒn bÐ h¬n tèc ®é
cña dßng ch¶y cña con s«ng
s«ng

NÕu vËn tèc cña con thuyÒn bÐ h¬n vËn tèc cña con s«ng th× ta cã thÓ nãi
r»ng con thuyÒn ®ang tr«i ng−îc dßng s«ng (v× lóc bÊy giê vËn tèc t−¬ng ®èi cña
con thuyÒn ®èi víi dßng ch¶y cña con s«ng bÐ h¬n Không).
Nh− vËy, ta b¶o r»ng dßng ch¶y cña con s«ng ®ang ch¶y dÇn vµo Qu¸ khø
Ng−îc l¹i, con thuyÒn ®ang tr«i dÇn vµo T−¬ng lai. Giao ®iÓm gi÷a Qu¸ khø
vµ T−¬ng lai ®−îc gäi lµ HiÖn t¹i.
Tõ sù lý luËn nãi trªn, nÕu cho r»ng con thuyÒn tr«i ®i víi vËn tèc ®óng
b»ng vËn tèc dßng ch¶y cña con s«ng th× HiÖn t¹i
t¹i sÏ “dõng” l¹i!!! §óng vËy, theo
quan ®iÓm hiÖn ®¹i, së dÜ thêi gian lu«n tr«i vµo Qu¸ khø lµ bëi v× chóng ta kh«ng
“tr«i” kÞp víi tèc ®é cña thêi gian. VËy th× c¸i g× lµm cho thêi gian tr«i ®i?
Chóng ta ®Òu hiÓu r»ng, thêi gian lµ mét “thuéc tÝnh” cña vËt chÊt, cho nªn
ë ®©u cã vËt chÊt th× ë ®ã sÏ cã thêi gian.
H¬n n÷a, thêi gian ®Æc tr−ng cho tÝnh chuyÓn ®éng cña vËt chÊt.
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Bëi v×, tr−íc hÕt, sù chuyÓn ®éng cña vËt chÊt sÏ t¹o nªn kh«ng gian, sù t¹o nªn
kh«ng gian sÏ kÐo theo sù t¹o nªn thêi gian.Tõ ®ã, nãi chÝnh x¸c ra lµ Thêi gian vµ Kh«ng
gian chÝnh lµ hai thuéc tÝnh g¾n liÒn víi sù chuyÓn ®éng cña vËt chÊt: NÕu vËt chÊt nµo

chuyÓn ®éng nhanh nhÊt th× vËt chÊt ®ã sÏ t¹o nªn Kh«ng gian (qu·ng ®−êng) lín
nhÊt vµ thêi gian do nã t¹o ra. . .!?
Thùc chÊt, Thêi gian do vËt chuyÓn ®éng nhanh nhÊt kh«ng ph¶i lµ lín nhÊt
mµ lµ nhá nhÊt, nh−ng chÝnh v× thÕ mµ nã quyÕt ®Þnh thêi gian cña c¸c vËt thÓ
chuyÓn ®éng kh¸c.

Tøc lµ, nÕu ®Ó ®¹t cïng mét qu·ng ®−êng vµ víi vËn tèc kh¸c nhau th× thêi
gian ®Ó c¸c vËt cïng ®Õn mét ®Ých sÏ kh¸c nhau: VËt chuyÓn ®éng chËm sÏ ph¶i
®Õn ®Ých chËm h¬n.
NÕu cho r»ng, ®Ých cÇn tíi lµ Qu¸ khø, th× râ rµng lµ vËt cã tèc ®é nhanh
nhÊt sÏ tiÕn vµo Qu¸ khø sím nhÊt. Hay nãi c¸ch kh¸c lµ Qu¸ khø do vËt cã tèc ®é
lín nhÊt t¹o ra, bëi nã t¹o ra c¸c “®Ých” cÇn tíi liªn tôc trong suèt qu·ng ®−êng mµ
nã ®· qua!

Ng−îc l¹i, T−¬ng lai lu«n g¾n liÒn víi mét ®iÒu g× ®ã mµ ta ®ang trong ®îi,
bëi vËy, nÕu ®iÒu ta trong ®îi cã vËn tèc rÊt lín (hoÆc chóng ta cã vËn tèc bÐ) th×
T−¬ng lai ®Õn sÏ rÊt nhanh.
nhanh. Trong lúc, nÕu ®iÒu ta tr«ng ®îi cã vËn tèc rÊt bÐ (hoÆc
chóng ta cã vËn tèc rÊt lín) th× T−¬ng lai sÏ ®Õn rÊt chËm hoÆc thËm chÝ lµ kh«ng
thÓ ®Õn ®−îc.
Nh− vËy, c¸c Thêi T−¬ng lai, Qu¸ khø hay HiÖn t¹i “®Õn” víi ta mét c¸ch
tù nhiªn, cßn chóng ta ®Õn víi
víi Thêi gian hoµn toµn thô ®éng vµ lÖ thuéc vµo tèc ®é
chuyÓn ®éng cña vËt chÊt. §©y chÝnh lµ Nguyªn lý Thêi gian T−¬ng ®èi: Thêi gian
®−îc t¹o ra do VËt thÓ cã tèc ®é chuyÓn ®éng nhanh nhÊt!!!

Pulsa bay
cùng chiều

4.1.2. Nguyªn lý Thêi gian thùc
Cần phải hiểu rằng, Thời gian trong Vũ trụ được tạo ra bởi sự chuyển động
của các ‘Thể’ chuyển động có Vận tốc lớn nhất, vì khi đó, nhờ có Vận tốc lớn nhất
mà nó đã làm cho Thời gian của Vũ trụ giãn dài ra theo như Einstein đã chứng
minh và điều đó cũng có nghĩa là Thời gian được sinh ra bởi sự Chuyển động.
Chuyển động nào có Vận tốc lớn nhất trong Vũ trụ thì Chuyển động đó sẽ
qui định ra Thời gian trong Vũ trụ: Tam Nguyên Luận tạm thời cho rằng trong Vũ
trụ có hai loại có Vận tốc chuyển động cực lớn đó là Ánh sáng và Pulsa, hai loại
‘vật chất’ này có Vận tốc chuyển động như nhau.
Trong đó, ánh sáng chỉ được tạo ra bởi
Thái cực
y
các Thiên thể ở các lớp Quĩ đạo ở giữa của các
Đại Thiên Hà của Vũ trụ, nó không được sinh ra
ở các Thiên thể tận cùng của Vũ trụ, tức là ánh
sáng không được sinh ra ở Tâm Vũ trụ mà chỉ
Thiếu cực
có các Pulsa mới được sinh ra ở Tam Vũ trụ, tại
Thiếu
cực của Vũ trụ và cũng là Thiếu cực của
Vy
Vxz
Hố đen và đuổi theo các Thiên thể cũng như các
Hệ Thiên thể từ Thiếu cực của Vũ trụ trôi dần
x
z
Các Thiên thể hướng dần về Thái
cực của Vũ trụ tạo ra Tương lai
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lên Thái cực (bởi vì Vũ trụ được sinh ra từ Thiếu cực và trôi dần lên Thái cực).
Trong quá trình phát triển của Vũ trụ, các Thiên thể và Hệ Thiên thể nói
chung luôn cần đến sự kích thích liên tục của Hố
Th¸i Cực
đen: Các Pulsa được sinh ra từ Hố đen (Thiếu cực)
Tương lai
nơi đã từng sinh ra Vật chất đầu tiên cho Vũ trụ để
đuổi theo (cũng bay theo đường xoắn ốc như các
Thiên thể) các Thiên thể tạo ra các kích thích trung
gian cho quá trình phát triển của Vũ trụ (đã được
trình bày trên). Vì thế, các Pulsa xuyên qua các lớp
Thiên thể, mỗi một lớp Thiên thể chỉ hấp thụ một
Chiều Thiên thể
Hiện tại
loại Pulsa tương ứng cho sự kích thích của nó.
chuyển động
C¸c Pulsa chÝnh lµ nh÷ng “nhµ kiÕn t¹o”
Thiếu cực
Thêi
gian
cho Vò trô. Bëi v×, c¸c Pulsa lu«n ®Õn
Quá khứ
®Ých tr−íc tÊt c¶ mäi VËt thÓ kh¸c trong Vò trô vµ
Các Thiên thể quay trên Quĩ đạo
bá l¹i ®»ng sau nã tÊt c¶ c¸c Thiªn thÓ vµ c¶ ThÕ
quanh Trục Thái cực – Thiếu cực
giíi vËt chÊt.
nhưng đồng thời Quĩ đạo của
chúng lại trôi dần lên Thái cực
V× c¸c Thiªn thÓ cµng lín th× cµng chuyÓn
®éng chËm cho nªn nã lu«n bÞ c¸c thÓ chuyÓn ®éng
kh¸c bÐ h¬n nh−ng cã vËn tèc nhanh h¬n ®uæi kÞp vµ sau ®ã bá qua nã: Các Pulsa
giống như những Xung Đồng hồ đánh thức Vũ trụ sau những Chu kỳ xác định làm
cho Vũ trụ bùng phát sự tăng trưởng của nó...
Vì thế, Thời gian trong Vũ trụ phải do các thể có Vận tốc chuyển động
nhanh nhất sinh ra và do chúng qui định. Các Thiên thể vì quá nặng nề nên phải
chậm rãi theo sau các Pulsa và ‘nhặt nhạnh’ Tương lai của mình do các Pulsa bỏ
lại đằng sau.
Nhưng thực chất, Tương lai
Milky 1
Thái
của các Thiên thể cũng chỉ là Quá khứ
cực
của các Pulsa mà thôi. Hình trên mô tả
mối quan hệ liện kết giữa các Thiên
Milky n
Milky 2
Hà trong Vũ trụ: Vũ trụ được tạo bởi
theo như chúng ta được biết hiện nay
Nguồn S
Vũ trụ có khoảng hơn 130 Thiên Hà
liên kết nhau theo các Vòng xoắn ốc
(Tam Nguyên Luận cho rằng có tất cả
là 8 Vòng Xoắn ốc được tạo bởi các
Thiếu
Milky n–1
Milky 3
cực Vũ trụ được tạo bởi sự liên kết của
Thiên Hà – MilkyWay) và được hoạt
tất cả các Thiên Hà (MilkyWay) tạo
động cũng như được kích hoạt bởi các
thành một đường xoắn ốc khép kín
Pulsa được phát ra từ Hố đen, ngay
và được kích hoạt bởi Hố đen (S)
chính Thiếu cực đã sinh ra ‘Giọt Sống
Coaserva’ đầu tiên cho Vũ trụ, các Thiên Hà trở thành một Hệ thống bộ lọc Năng
lượng khổng lồ để lọc dần Năng lượng của các Pulsa nên các Pulsa sẽ mất dần
Năng lượng do Hiệu ứng Compton khi đi qua các lớp Thiên Hà. Cho đến khi lên
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3
Thiên Hà

Thæ

Thiên Hà 1

đến Thái cực (lúc này Thái cực cũng chính là Thiếu cực vì Thái cực và Thiếu cực
là một Vòng khép kín) thì Năng lượng của Pulsa đúng bằng Không).
Hình bên đây mô tả cấu trúc rút gọn
Thiên Hà 2 Hố đen
của Vũ trụ giống như một Dây chuyền Cộng
Thiếu cực
hưởng khổng lồ do các Thiên Hà (MilkyWay)
tạo thành và được hoạt động và kích hoạt bởi
các Pulsa của Hố đen, các Pulsa được tạo ra
E0
S
sẽ đi từ Thiếu cực của Hố đen, xuyên qua các
Thiên Hà của Vũ trụ rồi đến Thái cực và trở
về Thiếu cực để khép kín Năng lượng tuân
Thiên Hà thứ n
Thiên Hà thứ n – 1
Vũ trụ là một Dây chuyền Cộng
theo định luật bảo toàn Năng lượng cũng như
hưởng khổng lồ được tạo bởi tất cả các
theo đúng Nguyên lý Vay – Trả.
Thiên Hà liên kết nhau và được kích hoạt
Các Pulsa giống như các Xung nhịp
bởi các Pulsa được phát ra từ Hố đen
của một chiếc đồng hồ Vũ trụ, nó quyết định
sự sinh tử cho toàn Vũ trụ.
Mặt khác, hình bên đây còn cho thấy rằng, ngoại trừ các Pulsa là được các
Thiên Hà ‘trao đổi’ với Hố đen còn đối với mọi quá trình truyền – phản xạ Tương
tác – Năng lượng khác xảy ra bên trong Vũ trụ thì lại được khép kín hoàn toàn
ngay bên trong Vũ trụ, không hề bị thất thoát vào Hố đen. Vì thế, Hố đen trở thành
một Không gian khổng lồ vô cùng tối tăm vì ánh sáng (Năng lượng – Tương tác)
bên trong Vũ trụ không hề truyền qua nó.
Hãy quay trở lại vấn đề, các Pulsa một mặt tạo ra sự kích hoạt cho các giai
đoạn phát triển của các Thiên Hà của Vũ trụ đồng thời cũng chính là những kiết
tác gia kiến tạo ra Thời gian cho Vũ trụ: Thời gian được chia thành ba thì gồm
Tương lai (sẽ đến), Hiện tại đang xảy ra và Quá khứ đã qua như dưới đây:
• T−¬ng lai
Do sù chuyÓn ®éng chËm cña c¸c Thiªn thÓ, nªn c¸c thÓ VËt chÊt bÐ h¬n vµ
cã tèc ®é nhanh h¬n liªn tôc ®uæi kÞp nã: Sù gÇn ®Õn cña c¸c thÓ chuyÓn ®éng
nhanh ®ang h−íng tíi c¸c Thiªn thÓ chÝnh lµ T−¬ng lai ®ang “tiÕn vÒ” Thiªn thÓ.

Hay nãi chÝnh x¸c h¬n lµ c¸c Thiªn thÓ ®ang h−íng vµo T−¬ng lai;

• HiÖn t¹i
Sù ®uæi kÞp cña c¸c thÓ chuyÓn ®éng cã tèc ®é nhanh ®· “mang” T−¬ng lai
®Õn dÇn vµ liªn tôc cho c¸c Thiªn thÓ. Khi thËt sù ®uæi kÞp, ta nãi r»ng, qu·ng thêi

gian mµ c¸c thÓ chuyÓn ®éng kh¸c ®uæi kÞp c¸c Thiªn thÓ chÝnh lµ HiÖn t¹i;

• Qu¸ khø
Sau khi ®· ®uæi kÞp, c¸c thÓ chuyÓn ®éng sÏ kh«ng bao giê dõng l¹i mµ vÉn
tiÕp tôc “lªn ®−êng” vµ “bá r¬i” c¸c Thiªn thÓ l¹i ®»ng sau nã vµ mang theo
“bãng” cña c¸c Thiªn thÓ vµo V« cïng cña Vò trô t¹o nªn Qu¸ khø cña Thiªn thÓ
®ã. V× lÏ ®ã, ë mét n¬i rÊt xa, khi ta nh×n thÊy ®−îc h×nh ¶nh cña mét ng«i sao
(hay Thiªn thÓ) nghÜa lµ lóc ta chØ thÊy ®−îc Qu¸ khø cña ng«i sao ®ã mµ th«i.

Nh÷ng ®iÒu nãi trªn cã nghÜa r»ng, së dÜ cã c¸c th× T−¬ng lai, HiÖn t¹i vµ
Qu¸ khø trong Vò trô (còng nh− trong ThÕ giíi Tù nhiªn) lµ do sù kh¸c biÖt vÒ Tèc
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®é chuyÓn ®éng cña c¸c VËt thÓ trong Vò trô vµ do sù kh¸c nhau c¶ vÒ Tuæi thä
gi÷a chóng.
4.1.3.
4.1.3. HÖ Täa ®é Thêi gian ((Tương đối)
VËt lý HiÖn ®¹i lu«n thõa nhËn vµ kh¼ng ®Þnh r»ng Thêi gian lu«n g¾n liÒn
víi sù vËn ®éng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mäi vËt.
Qu·ng ®−êng
Bëi lÏ ®ã, ngay tõ thuë ban ®Çu trong VËt lý C¬
häc Cæ ®iÓn, ®Ó biÓu thÞ sù chuyÓn ®éng:
VËn tèc

Ng−êi ta biÓu diÔn lªn HÖ trôc täa ®é gåm
mét trôc Qu·ng ®−êng ®i ®−îc vµ mét trôc lµ Thêi
Thêi gian gian ®i ®−îc. VËn tèc cña chuyÓn ®éng ®−îc biÓu
thÞ bëi mét Vector VËn tèc nh− h×nh bªn.
Nh−ng khi biÓu thÞ nh÷ng sù chuyÓn ®éng phøc t¹p h¬n trong mét Kh«ng
gian 3 chiÒu th× ng−êi ta “quªn mÊt” kh«ng biÕt biÓu thÞ Thêi gian lªn trôc nµo.
Ch¼ng lÏ lµ v× kh«ng cßn trôc nµo ®Ó m« t¶ cho Thêi gian!? LÏ dÜ nhiªn lµ ng−êi
ta ®· “®ång hãa” tÊt c¶ c¸c trôc thêi gian thµnh mét. Hay ®óng nghÜa lµ ng−êi ta
quan niÖm r»ng Thêi gian cã tÝnh §¼ng h−íng. Bªn c¹nh ®ã, ng−êi ta chia thêi
gian thµnh 3 th×: T−¬ng lai, HiÖn t¹i vµ Qu¸ khø.
Mét sai lÇm rÊt nghiªm träng lµ VËt lý HiÖn ®¹i tõng cho r»ng Thêi gian cã
tÝnh ®¼ng h−íng vµ biÕn ®æi ®Òu. Thùc chÊt, tõ tr−íc,
tr−íc, kh«ng chØ thêi gian míi bÞ
coi lµ ®Òu vµ ®¼ng h−íng mµ ngay c¶ kh«ng gian còng cho lµ ®Òu vµ ®¼ng h−íng:

0

Sù ®¼ng h−íng cña kh«ng gian kh«ng cã nghÜa lµ chØ cã mét h−íng vµ sù
®¼ng h−íng ë ®©y cã nghÜa lµ c¸c h−íng cña kh«ng gian lu«n thẳng h−íng vµ
®−êng th¼ng ®ã ch¹y vÒ V« cïng mµ hai ®Çu cña nã kh«ng bao giê gÆp nhau nh−
c¸c Tiªn ®Ò ®−êng th¼ng cña Euclite.
ChÝnh sù sai lÇm nµy ®· lµm k×m h·m sù ph¸t triÓn cña Khoa häc trong mét
thêi gian rÊt dµi, cho ®Õn m·i sau nµy, nhiÒu nhµ To¸n häc – H×nh häc lçi l¹c
kh¸c lÇn l−ît cho ra ®êi c¸c lý thuyÕt míi vÒ Kh«ng gian th× ng−êi ta míi nhËn
thÊy nh÷ng tai h¹i cña c¸c sai lÇm vÒ H×nh häc Cæ ®iÓn ®· g©y ra. Trªn thùc tÕ,
ngµy nay ng−êi ta ®· x©y dùng ®−îc 3 lo¹i kh«ng gian ®iÓn h×nh:

Không gian Euclite
Tổng 3 góc bằng 180 độ

Không gian Lobasepxki
Tổng 3 góc lớn hơn 180 độ

Không gian Rieman
Tổng 3 góc bé hơn 180 độ

Tam Nguyên Luận chứng minh rằng, Không gian Rieman chính là Không
gian của Hố đen, vì ở đó Mật độ Vật chất cực bé nên nó gây ra Hiệu ứng Chân
không làm cho tổng các góc bé hơn 1800.
Ngược lại, Không gian Lobasepxki là Không gian của Vũ trụ hay nói đúng
hơn là Không gian của những nơi có Mật độ Vật chất cao, nó luôn có xu hướng
đẩy các lượng Vật chất của nó đến những nơi có Mật độ Vật chất thấp hơn để tạo
ra sự cân bằng Mật độ mà làm cho Không gian bị phình ra.
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Còn đối với Không gian Euclite là Không gian Lý tưởng vì trong Vũ trụ
không bao giờ đạt được sự dung hoà về Mật độ Vật chất cả.
Trong c¸c kh«ng gian ®ã, tæng c¸c góc kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng b»ng
180 ®é. Hay nãi c¸ch kh¸c lµ c¸c mÆt c¾t cña kh«ng gian kh«ng ph¶i lóc nµo còng
lµ mét mÆt ph¼ng tuyÖt ®èi.
§iÒu ®ã chøng tá lµ kh«ng gian kh«ng hÒ cã sù ®¼ng h−íng, ta ch−a bµn
®Õn r»ng sù “co – gi·n” cña kh«ng gian cã ®Òu ®Æn vµ liªn tôc hay kh«ng.

Tõ ®ã, cã thÓ rót ra mét ®iÒu r»ng, Thêi gian ph¶i lÖ thuéc vµo Kh«ng gian
vµ bÞ Kh«ng gian chi phèi (hay nãi ®óng ra lµ Thêi gian vµ Kh«ng gian chi phèi vµ
lÖ thuéc lÉn nhau):
Bëi v× r»ng, mäi vËt thÓ trong Vò trô ®Òu xuÊt ph¸t tõ Th¸i D−¬ng vµ tiÕn
dÇn Th¸i ¢m th«ng qua nh÷ng ®−ờng xo¾n èc chø kh«ng thÓ tiÕn th¼ng mét c¸ch
tuyÖt ®èi, cho nªn kh«ng gian do sù chuyÓn ®éng cña VËt chÊt qui ®Þnh nªn lµ
kh«ng gian cã d¹ng h×nh Qu¶ Tr¸m vµ ®−îc hîp bëi c¸c vßng xo¾n èc vµ do c¸c
HiÖu øng Vi sai, HiÖu øng Vi diÖn vµ HiÖu øng LÖch mµ c¸c vßng xo¾n èc bÞ biÕn
®æi thµnh c¸c QuÜ ®¹o “Ellip” côc bé. Bëi vËy, mçi chuyÓn ®éng trªn mét QuÜ ®¹o

nhÊt ®Þnh th× nã sÏ cã mét tèc ®é, mét kh«ng gian t−¬ng øng vµ còng cã nghÜa
nghÜa lµ
sÏ cã mét thêi gian t−¬ng øng.
Tõ ®ã, dÔ hiÓu r»ng, c¸c QuÜ ®¹o kh¸c nhau th× kh«ng chØ kh¸c nhau vÒ c¶
Kh«ng gian mµ cßn kh¸c c¶ Thêi gian. T¹m thêi ch−a nãi ®Õn sù kh¸c nhau vÒ thêi
gian (sÏ ®−îc tr×nh bµy râ ë lý thuyÕt BÊt ®¼ng Thêi), mµ h·y nãi ®Õn c¸c “th×” cña
Thêi gian. Nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc tr×nh bµy trªn ®©y cã ý nghÜa g×?

TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nãi trªn nh»m môc ®Ých r»ng, nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng
mét Häc thuyÕt hoµn toµn míi ®Ó x©y dùng l¹i c¸c mèi quan hÖ chÆt chÏ còng nh−
®óng ®¾n h¬n gi÷a Thêi gian vµ Kh«ng gian.
Dï muèn, dï kh«ng th× Häc thuyÕt míi nµy sÏ ph¶i ®éng ch¹m kh«ng Ýt ®Õn
c¸c quan niÖm tr−íc ®©y vÒ Nguyªn lý Thêi gian biÕn ®æi ®Òu, ®ång tÝnh vµ ®¼ng
h−íng. Còng nh− häc thuyÕt míi nµy sÏ trë thµnh mét “cuéc c¸ch m¹ng míi”
trong Khoa häc.

§iÒu nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng “có sèc” cho c¸c giíi
nghiªn cøu vÒ VËt lý vµ sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng “lµn sãng ph¶n ®èi”
tõ c¸c giíi nghiªn cøu Khoa häc.

Nguyªn lý Thời gian TuyÖt ®èi

S
0

4.1.4. HÖ to¹ ®é thêi gian §a ph−¬ng
Nh− phÇn trªn võa tr×nh bµy, trong vËt lý, ®Ó m«
S
t¶ mét sù chuyÓn ®éng cã vËn tèc lµ v bÊt kú, ng−êi ta
th−êng biÓu thÞ lªn mét hÖ trôc to¹ ®é hai trôc gåm cã
v
mét trôc thêi gian ot vµ trôc qu·ng ®−êng lµ os .
Nh−ng khi biÓu thÞ nh÷ng sù chuyÓn ®éng phøc
t
t¹p h¬n trong kh«ng gian th× ng−êi ta biÓu thÞ chuyÓn
t
®éng ®ã lªn hÖ to¹ ®é 3 chiÒu nh−ng c¶ ba chiÒu ®Òu
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biÓu thÞ c¸c gi¸ trÞ cña kh«ng gian mµ chuyÓn ®éng thùc hiÖn, cßn trôc thêi gian th×
ng−êi ta “ quªn ” mÊt kh«ng biÕt ®Ó vµo ®©u!?
H¬n n÷a, chóng ta ®· tõng biÕt ®Õn c¸c hÖ thøc cña Einstein m« t¶ c¸c ®¹i
l−îng liªn quan ®Õn vËn tèc chuyÓn ®éng vÝ dô nh− hÖ thøc liªn hÖ gi÷a thêi gian
cña chuyÓn ®éng t cã vËn tèc v vµ thêi gian T cña mét hÖ ®øng yªn t−¬ng ®èi ®−îc
biÓu thÞ bëi:
T=

t
v2
1− 2
C

(a)

HÖ thøc ®· tõng chØ ra r»ng khi vËn tèc v t¨ng lªn th× thêi gian T cña hÖ
chuyÓn ®éng so víi HÖ qui chiÕu ®øng yªn t−¬ng ®èi sÏ dµi ra. Nh−ng Einstein
ch−a chØ ra ®−îc r»ng khi v ≡ c th× vÊn ®Ò g× sÏ x¶y ra?

MÆt kh¸c, VËt lý hiÖn ®¹i còng ch−a thÓ kh¼ng ®Þnh ®−îc r»ng cã thÓ tån t¹i
mét chuyÓn ®éng nµo cã thÓ cã vËn tèc lín h¬n vËn tèc ¸nh s¸ng hay kh«ng? §©y
chÝnh lµ nh÷ng c©u hái mµ HÖ to¹ ®é thêi gian §a ph−¬ng sÏ tr¶ lêi.
VËy th× HÖ to¹
to¹ ®é thêi gian §a ph−¬ng lµ g×?
Quãng đường

§Ó ®¬n gi¶n vÊn ®Ò, tr−íc hÕt ta h·y
xÐt chuyÓn ®éng trªn trôc os vµ cã hai Trôc
Thêi gian gåm trôc ot ®−îc gäi lµ Trôc T−¬ng
v
lai vµ trôc oT ®−îc gäi lµ Trôc HiÖn t¹i.
Vµ h·y gi¶ thiÕt r»ng v kh«ng chØ thùc
Tương lai
hiÖn
sù
chuyÓn ®éng cña m×nh trªn HÖ to¹ ®é
t
x
t
“SOt” nh− tr−íc ®©y mµ thùc hiÖn trªn toµn
τ
t
T
Kh«ng gian “SOtT”.
z
NÕu Kh«ng gian “SOtT” ®−îc chÊp
Hiện tại
nhËn th× viÖc lý gi¶i cho sù co gi·n Thêi gian
cña chuyÓn ®éng trë nªn rÊt ®¬n gi¶n.
y

H·y biÓu thÞ c¸c ®¹i l−îng:

(1)

τt = t ; oτ = tT = τ ; oT = T

Theo trªn ta sÏ cã:
T2 = τ2+t2

(2)

BiÕn ®æi hÖ thøc (a) cña Einstein ta cã:
T= t

Hay:

2

1− v c

⇔ t 2 = T 2 (1 − v

T 2 =T 2 v

2

c2

2

c

2

) =T 2 −T 2 v

+ t2

2

c2

(3)

Theo c«ng thøc l−îng gi¸c ta cã:
τ = t.cotgβ = T.cosα

(4)

Thay τ = T.cosα
T.cosα vµo hÖ thøc 2 ta cã:
T 2 = t 2 + T 2 . cos 2 α
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§em hÖ thøc (5) trõ ®i hÖ thøc (3) ta cã:
Cosα = v

(6)

c

Khi v << c ta coi cosα ≈ 1 v× vËy ta ®· bá qua sù cã mÆt cña trôc thêi gian
HiÖn t¹i oτ trong hÖ quy chiÕu thêi gian vµ ng−êi ta g¸n cho trôc T−¬ng lai ot chØ
lµ mét trôc thêi gian thuÇn tuý.
Ng−îc l¹i khi V/C t¨ng lªn th×, theo h×nh 2 nãi trªn, ta dÔ thÊy chuyÓn ®éng
v sÏ tr«i dÇn tõ T−¬ng lai vµo HiÖn t¹i lµm thêi gian bÞ gi·n dµi ra nh− hÖ thøc
Einstein ®· m« t¶.
§ång thêi, nÕu hÖ thøc Einstein kh«ng thÓ biÓu thÞ ®−îc tr¹ng th¸i cña
chuyÓn ®éng khi C ≥ C. Ng−îc l¹i, ®èi víi hÖ to¹ ®é thêi gian 2 chiÒu th× viÖc lý
gi¶i trë nªn d¬n gi¶n.

Bëi v× khi V = C th× cosα = V/C = 0;
Lóc nµy trôc oT sÏ trïng víi trôc oτ : oT ≡ oτ

Khi V > C th× hÖ thøc trë nªn nh− thÕ nµo?
Dùa vµo lý thuyÕt HÖ To¹ ®é Thêi gian §a ph−¬ng th× chóng ta sÏ ®−îc biÕt

r»ng khi ®ã sù chuyÓn ®éng ®ã sÏ sÏ ®−îc chuyÓn lªn bËc cao h¬n: Tr−íc hÕt, ë
tr¹ng th¸i V = C, HÖ To¹ ®é Thêi gian §a ph−¬ng ®· gi¶i thÝch ®−îc sù cã nghÜa
cña nã, trong khi hÖ thøc Einstein trë nªn v« nghÜa.

C¸c hÖ quy chiÕu t−¬ng ®èi suy réng
Nh− phÇn mét ®· xÐt tíi t×nh tr¹ng khi
V > C, bëi vËy phÇn nµy cã ý muèn x©y
dùng sù hoµn thiÖn cho tr¹ng th¸i qu¸ tèc
®é nãi trªn.

Quãng đường

4.1.5.

H·y thiÕt lËp thªm mét trôc thêi gian
o⊥ n÷a gäi lµ trôc Qu¸ khø, o⊥ n»m trªn
t
cïng mét trôc víi OS nh−ng ng−îc chiÒu
β1
Tương lai
(trong lý thuyÕt HÖ To¹ ®é Thêi gian §a
βn
Hiện tại
ph−¬ng kh«ng kh«ng cã c¸c kh¸i niÖm vÒ
t1
c¸c ®¹i l−îng cã gi¸ trÞ ©m).
τ
tn
H·y xÐt mét hÖ cã nhiÒu chuyÓn ®éng
Quá khứ
t−¬ng ®èi cã c¸c thµnh phÇn vËn tèc lµ vi,
trong sè thµnh phÇn gåm n phÇn tö tham gia.
ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ T hîp thµnh bëi c¸c gi¸ trÞ nãi trªn ®−îc thùc hiÖn lÇn
l−ît ®èi víi tõng phÇn tö thuéc hÖ.
Gi¶ sö phÇn tö ®Çu tiªn cã vËn tèc v1 sÏ cã mét gi¸ trÞ Thêi gian t−¬ng øng
vi

t1 (gi¸ trÞ t1 sÏ hîp víi t mét gãc β1 ).

Sau ®ã thùc hiÖn tÝnh thêi gian hîp thµnh cña phÇn tö thø 2 lµ v 2 ( lóc nµy
kh«ng ph¶i xÐt trùc tiÕp víi trôc Ot mµ lµ xÐt trùc tiÕp lªn trôc Ot1 , bëi v× lóc nµy
ta ®· coi Ot1 lµ quy chiÕu ) lªn trôc Ot1 ...
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T−¬ng tù, có thể x¸c ®Þnh ®−îc thêi gian hîp thµnh cña phÇn tö v n lªn trôc
thêi gian hîp thµnh tr−íc ®ã lµ ot n −1 và ®−îc biÓu thÞ bëi hÖ thøc d−íi ®©y:
t i = t 2 i −1 + τ i2

Trong ®ã τi = ti-1.cotgβ
.cotgβn

§Ó x¸c ®Þnh ®−îc cotgβn ta h·y biÕn ®æi tõ c¸c hÖ thøc l−îng gi¸c sau:
1 + cotg2β = 1/sin2β

mµ sin2β + sin2α = 1 ⇒ sin2β = 1 - sin2α
⇒ cot gβ =

1
−1
1 − sin 2 α

v
theo hÖ thøc (6) nªn ta cã:
c
1
cot gβ =
= v 2
v2
c − v2
1− 2 −1
c

vµ sin α =

hay t i = t i −1 . 1 +

vi

2

c 2 − v 2i

(7)

HÖ thøc nµy mét lÇn n÷a nãi lªn r»ng khi mét hÖ cã nhÒu sù chuyÓn ®éng
t−¬ng ®èi kh¸c nhau th× thêi gian hîp thµnh cña hÖ ®ã so víi hÖ quy chiÕu ®øng
yªn kh¸c ë ngoµi hÖ lu«n cã mét gi¸ trÞ x¸c ®Þnh sao cho thêi gian cña nã lu«n tr«i
vÒ HiÖn t¹i ®Ó lµm cho thêi gian gi·n dµi ra.

Chó ý: Víi hÖ gåm cã n thµnh phÇn chuyÓn ®éng nãi trªn, kh«ng ph¶i lµ
®em so s¸nh tõng chuyÓn ®éng riªng lÎ víi mét hÖ quy chiÕu ®øng yªn ë ngoµi hÖ.

Mµ ph¶i lµ nh− néi dung ë hÖ thøc 7, phÇn tö thø i sÏ lµm quy chiÕu cho
phÇn tö thø i – 1. Sau ®ã ®Õn phÇn cuèi cïng lµ n míi ®−îc quy chiÕu víi hÖ quy
chiÕu ®øng yªn ngoµi hÖ.
T−¬ng tù, víi phÐp céng vËn tèc còng vËy, tr−íc hÕt ph¶i lÇn l−ît céng vËn
tèc cña lÇn l−ît 2 phÇn tö víi nhau theo hÖ thøc:
V = Vi-1 + Vi

(8);

Cuèi cïng vËn tèc ®ã míi lµ vËn tèc so víi hÖ quy chiÕu ë ngoµi hÖ víi phÐp
céng vËn tèc nh− vËy ta cã thÓ chän mét hÖ nµo ®ã cã nhiÒu chuyÓn ®éng thµnh
phÇn sao V > C ( V lµ vËn tèc tæng thµnh ) ®Ó lý gi¶i tr¹ng th¸i qu¸ tèc ®é.

Ta thÊy r»ng khi V → C th× thêi gian t tæng thµnh cña hÖ sÏ xuÊt ph¸t tõ
trôc T−¬ng lai ot vµ tiÕn dÇn tíi trôc HiÖn t¹i oτ .
T¹i thêi ®iÓm V ≡ C th× t trïng lªn trôc HiÖn t¹i hay nãi c¸ch kh¸c nã b¾t
®Çu ®−îc chuÈn bÞ xuÊt ph¸t ®Ó tiÕn vµo mÆt ph¼ng τot.
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VËy lµ khi V > C th× t sÏ b¾t ®Çu bÞ tr«i dÇn tõ trôc HiÖn t¹i oτ sang trôc
Qu¸ khø mµ lµm cho Thêi gian dµi ra. Vµ ng−îc l¹i, khi V gi¶m dÇn vµ gi¸ trÞ C
th× t l¹i trë vÒ gÇn trôc HiÖn t¹i oτ mµ lµm cho Thêi gian l¹i ng¾n l¹i.
Nó sẽ làm cho Thời giân co – giãn không đều khi đi theo các Trục khác
nhau của Hệ Toạ độ Thời gian Đa phương.

4.1.6.

Sù trë vÒ qu¸ khø

Tuy r»ng, phÇn (2) ®· cã ®Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh ®i vµo Qu¸ khø cña sù chuyÓn
®éng nÕu V > C, tuy nhiªn nã ch−a thÓ lý gi¶i ®−îc sù kiÖn nµy.
DÔ thÊy r»ng khi V thùc hiÖn sù chuyÓn
Qu¸ khø
Qu·ng ®−êng
®éng cña nã trªn miÒn kh«ng gian hîp bëi
S
⊥
otτS dÔ h¬n lµ trªn miÒn kh«ng gian otτ⊥, v×
O
trªn miÒn kh«ng gian nµy kh«ng hÒ cã sù
H×nh 4: Kh«ng gian rót gän
dÝnh d¸ng ®Õn Qu·ng ®−êng oS , sù rót gän
trªn h×nh 4 cho thÊy râ ®iÒu ®ã râ rµng oS kh«ng thÓ “®©m xuyªn” qua qu¸ khø
®−îc v× gèc O ®· ph©n biÖt ranh giíi gi÷a S vµ ⊥.

VËy th× t sÏ ®i vÒ Qu¸ khø nh− thÕ nµo?PhÇn tiÕp theo d−íi ®©y sÏ tr¶ lêi cho
c©u hái nµy.
4.1.7. Sù lu©n
lu©n håi cña thêi gian – Hay sù chuyÓn Phase thêi gian.

§Ó lý gi¶i ®−îc sù kiÖn x¶y ra khi V > C, ta cÇn ph¶i x©y dùng thªm mét lý
thuyÕt míi n÷a ®−îc gäi lµ sù ChuyÓn Phase Thêi gian hay cßn gäi lµ sù nh¶y bËc
cña chuyÓn ®éng.
Trªn ®©y lµ c¸c HÖ To¹ ®é Toµn ph−¬ng biÓu thÞ cho sù chuyÓn ®éng V cã
thÓ thùc hiÖn trong kh«ng gian 3 chiÒu xyz vµ c¶ trong 3 chiÒu thêi gian.
Còng nh− ®· ®−îc lý gi¶i ë phÇn 3, khi V > C th× râ rµng gÇn nh− hÖ thøc
Einstein, HÖ To¹ ®é Thêi gian §a ph−¬ng sÏ kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò g× nÕu
kh«ng ®Æt thªm mét gi¶ thiÕt míi ®ã lµ sù chuyÓn Phase Thêi gian vµ ®ång thêi cã
sù chuyÓn bËc cña sù chuyÓn ®éng ®ã lªn mét hÖ kh¸c cã bËc cao h¬n tr−íc ®ã.

NÕu gi¶ thiÕt nµy ®−îc chÊp nhËn th× tr¹ng th¸i khi V > C sÏ ®−îc
®−îc lý gi¶i mét c¸ch
®¬n gi¶n nh− sau:
NÕu nh− khi xÈy ra V > C th× sÏ cã sù chuyÓn Phase Thêi gian nhê sù ho¸n
vÞ gi÷a c¸c trôc thêi gian cho nhau.
H×nh 6a sau đây lµ sù biÓu thÞ cña tr¹ng th¸i ®Çu.
H×nh 6b lµ tr¹ng th¸i cho tr−êng hîp mµ V > C.
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v

v
Tương lai
x
t

0

Hiện tại
x
τ

0

tn
z

Γ

τ
Hiện tại

tm
Hình 6a

Quá khứ

z
Γ
Quá khứ

t

Hình 6b

Tương lai

H·y gi¶i thÝch r»ng khi ®ã sù chuyÓn ®éng sÏ chuyÓn sang HÖ bËc 2 nh− sau
vµ cã vËn tèc:

v=V–C
(9);
§ång thêi trôc T−¬ng lai ot sÏ bÞ thay thÕ bëi trôc HiÖn t¹i oτ
Trôc HiÖn t¹i oτ sÏ bÞ thay
thay thÕ bëi trôc Qu¸ khø o⊥
Vµ trôc Qu¸ khø sÏ bÞ thay thÕ bëi trôc T−¬ng lai ot

Nh− vËy, lóc nµy chuyÓn ®éng nãi trªn ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trong mét HÖ cã
bËc cao h¬n sao cho tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn cña nã.
NÕu vËy qu¸ tr×nh tiÕp theo ®−îc diÔn biÕn hoµn toµn gièng nh− ®èi víi hÖ
bËc 1. NghÜa lµ:
Theo hÖ thøc 9, nÕu v = 0, tøc lµ
y
V = C th× t m sÏ trïng lªn trôc Qu¸ khø
v
Quá khứ
x
Γ

0
To
z

vµ nÕu v tiÕp tôc t¨ng sao cho t m v−ît
ra khái giíi h¹n cña mÆt oτ⊥ th× thêi
gian l¹i tiÕp tôc chuyÓn Phase, lóc bÊy
giê ta l¹i cã hÖ bËc 3 nh− h×nh 6c.
Hoµn toµn lý luËn mét c¸ch
t−¬ng tù, khi V lín h¬n mét gi¸ trÞ giíi
h¹n nµo ®ã n÷a th× hÖ bËc 3 ph¸t triÓn
tr¹ng th¸i lªn hÖ bËc 4.

HÖ bËc 4 nµy sÏ trïng víi hÖ
bËc 1 vÒ mÆt thêi gian vµ ®−îc gäi lµ
Hiện tại
HÖ VÜnh cöu.
§iÒu nµy lý gi¶i cho ta sù lu©n håi cña thêi gian gi÷a Qu¸ khø, HiÖn t¹i vµ
T−¬ng lai mµ t¹o nªn sù VÜnh cöu cña Thêi gian.

t
Tương lai

τ

Hình 6c

Đây chính là Nguyên lý Thời gian Tuyệt đối hay cũng còn gọi là Nguyên
lý Tuyệt đối thay thế cho Nguyên lý Tương đối của Einstein.

4.1.8. TÝnh tuÇn hoµn cña VËn tèc t−¬ng ®èi.

Nh− ë phÇn trên đây, chóng ta ®· tõng xÐt ®Õn vÊn ®Ò chuyÓn Phase cña
Thêi gian vµ sù nh¶y bËc cña HÖ.
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VÝ dô, khi nh¶y tõ HÖ bËc 1 lªn HÖ bËc 2 th× v = V – C .

Cã nghÜa tõ bËc 1 lªn bËc 2 th× giíi h¹n cña vËn tèc lµ C. VËy th× ®Ó nh¶y
bËc tõ bËc 2 lªn bËc 3 th× giíi h¹n cña vËn tèc lµ bao nhiªu.

VËt lý HiÖn ®¹i còng nh− Vật lý Cæ ®iÓn ®Òu cho r»ng Thêi gian cã tÝnh liªn
tôc vµ ®Òu ®Æn, cã nghÜa r»ng nã lµ mét “tr−êng ®Òu”. V× trong VËt lý ng−êi ta
ch−a cã kh¸i niÖm Thêi gian cã 3 trôc nh− Kh«ng gian nªn ch−a ai nãi nã lµ mét
tr−êng c¶.
Theo thuyÕt HÖ To¹ ®é Thêi gian §a ph−¬ng th× nh− ta ®· thÊy, Thêi gian
còng cã “Kh«ng gian” cña nã, bëi vËy nã cã tÝnh ®ång tÝnh vµ ®¼ng h−íng ë mäi
n¬i nÕu ®−îc xÐt trªn cïng Kh«ng gian oxyz.
Mµ nh− ta ®· nãi r»ng ta ®ang xÐt mäi sù biÕn ®æi x¶y ra trªn cïng mét
Kh«ng gian oxyz kh«ng ®æi ®ã lµ Kh«ng gian cña Vò trô. Víi quan ®iÓm trªn ta
thÊy r»ng mäi tÝnh chÊt cña thêi gian t¹i c¸c thêi ®iÓm hiÖn t¹i x¶y ra nh− thÕ nµo
th× trong t−¬ng lai hay lµ qu¸ khø còng cã thÓ x¶y ra nh− thÕ.
Thế nhưng, trên thực tế, Vũ trụ không phải là một Hệ duy nhất mà nó được
tạo bởi rất nhiều Hệ con trong đó. Ví dụ, Đại Thiên Hà Vũ trụ chứa các Thiên Hà
con, trong đó có một Thiên Hà Trái đất và Thiên Hà này chứa Thái Dương Hệ của
Trái đất rồi khi đó Trái đất mới ở trong Thái Dương Hệ.
Chính vì thế, mỗi một Hệ sẽ có một Giới hạn Vận tốc riêng: Để đạt được
trạng thái từ dạng Sóng Điện – Từ (Photon) trở thành Hạt thì Vận tốc chuyển động
của Photon gần như phải trở về Không (khi đã biến thành Hạt thì phần Năng lượng
dư sẽ biến thành Động năng để Hạt gây nên chuyển động Cơ học với Vận tốc cực
bé) nhưng khi muốn Hạt biến trở lại thành Photon thì nó lại phải chuyển động với
Vận tốc đúng bằng Vận tốc của ánh sáng.
Điều đó để nói lên rằng, nếu Hạt được coi là Hệ bậc 1 thì Nguyên tử sẽ là Hệ
bậc 2 và Thiên thể là Hệ bậc 3. Tuy vậy, không phải các Nguyên tố cũng đều có
cùng Giới hạn như nhau mà mỗi một Nguyên tố Hoá học sẽ có một Giới hạn riêng
nhưng các Giới hạn này sẽ lân cận nhau cho nên có thể xếp chúng vào một khoảng
Giới hạn Vận tốc Lượng tử của Nguyên tử.
Tương tự, mỗi một Thiên thể cũng đều có một Giới hạn Vận tốc riêng nhưng
tất cả các Thiên thể có Khối lượng và Tỷ trọng gần bằng nhau thì cũng có thể sắp
xếp vào cùng trong một nhóm Giới hạn Vận tốc Lượng tử riêng.
§iÒu nµy chøng minh r»ng nÕu tõ HÖ bËc 1 lªn HÖ bËc 2 cÇn cã một VËn tèc
Giíi h¹n lµ C1 th× tõ HÖ bËc 2 lªn HÖ bËc 3 còng cÇn cã mét Giíi h¹n VËn tèc lµ C2
và C3...
Tõ ®ã ta rót ra mét kÕt luËn r»ng, Ci lµ ®¹i l−îng cña sù tuÇn hoµn cña VËn tèc
khi nh¶y tõ bËc nµy lªn bËc kh¸c cao h¬n. ChÝnh v× vËy ta cã thÓ ph¸t biÓu ®iÒu
nµy bëi ®Þnh lý d−íi ®©y:

§Þnh lý 1: VËn tèc t−¬ng ®èi cña mét vËt chuyÓn ®éng bÊt kú chÝnh b»ng VËn
tèc t−¬ng ®èi ®ã (so víi hÖ bËc 1) céng víi VËn tèc Giíi h¹n nÕu ®em so hÖ quy
chiÕu ®ang xÐt víi mét hÖ quy chiÕu kh¸c cã bËc thÊp h¬n nã.
BiÓu thøc biÓu diÔn néi dung cña ®Þnh lý trªn nh− sau:
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V=v+C
(10);
Trong đó: là vËn tèc t−¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng ®ã so víi hÖ quy chiÕu cã

bËc ®ang xÐt;
C là VËn tèc Giíi h¹n hay còn gọi là Vận tốc Lượng tử cã gi¸ trÞ tuú hÖ
®ang xÐt, đèi víi hÖ ®ang xÐt lµ Vò trô th× C lµ vËn tèc ¸nh s¸ng.
Chú ý: Nếu ánh sáng bay quá Vận tốc giới hạn của nó thì tự khắc nó cũng
biến trở lại thành Hạt. Nhưng ngược lại, nếu Hạt có Vận tốc Tươn đối bằng Không
thì tự nó cũng có thể quay trở lại thành Photon.
Tương tự, nếu có một Thiên thể trong Thái Dương Hệ có tốc độ chuyển động
ngang với Vận tốc tối thiểu của Thiên Hà thì nó cũng sẽ nhảy bậc để trở thành Vệ
tinh của Thiên Hà chứ không còn là của Thái Dương Hệ. Để dễ hiểu hơn, nếu có
một Vật bất kỳ có Vận tốc tương đối lớn hơn Vận tốc chuyển động của Trái đất thì
nó có thể trở thành Vệ tinh của Trái đất: Vận tốc của Trái đất chính là Giới hạn
Vận tốc Lượng tử của Vệ tinh của Trái đất.
Nếu Vật chuyển động với Vận tốc lớn hơn nữa, ứng với một Vận tốc của một
Thiên thể nào đó trong Thái Dương Hệ thì tự nó sẽ nhảy bậc để trở thành Vệ tinh
của Thiên thể đó.
Ngược lại, nếu có một Thiên thể nào đó của Thiên Hà có Vận tốc chuyển
động nhở dưới mức tối thiểu của Thiên Hà thì nó sẽ phải trở thành Vệ tinh của một
Hệ con nào đó tương ứng.
Các Thiên thể nhẹ

Các Thiên thể nặng Các Thiên thể nhẹ
Vận tốc giảm dần

Vận tốc tăng dần

Vận tốc tăng dần

C

H¹t nh©n

Líp 1

Líp 2

Líp 3

Líp 4

Líp 5

Líp 6

Líp 7

Vận tốc Lượng tử của các lớp Quĩ đạo Lượng tử tuân thủ theo đúng Qui luật Bạt Quái:
Các lớp trong cùng của Hệ Thiên thể chuyển động với Vận tốc nhỏ nhất – các lớp giữa
có Vận tốc lớn nhất nhưng khi càng ra ngoài thì Vận tốc của chúng lại giảm dần

Những quan sát mới đây về sự chuyển động của các Thiên Hà đã cho thấy
rằng Vận tốc chuyển động của các Thiên thể ở mép Thiên Hà rất chậm và xấp xỉ
bằng Vận tốc của các Thiên thể ở Tâm của Thiên Hà.
Tương tự, Vận tốc của các Thiên thể trong Thái Dương Hệ cũng tuân thủ
theo các Nguyên tắc của Vận tốc Lượng tử theo các số liệu dưới đây:
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Sao
Thuỷ
57,9

Sao Kim

Trái đất

Sao Hoả

Sao Mộc

Sao Thổ

Thiên
Vương

Hải
Vương

Diêm
Vương

108

150

228

778

1430

2870

4500

5900

Chu kỳ
quay, năm

0,241

Tốc độ
Quĩ đạo
km/s
Vận tốc
thoát,
km/s

47,9

0,615
35,0

1,00
29,8

1,88
24,1

11,9
13,1

29,5
9,64

84,0
6,81

165
5,43

248
4,71

4,3

10,3

11,2

5,0

59,5

35,6

21,2

23,6

1,1

Khoảng
cách từ
Mặt trời
106 km

Số liệu trên đây cho thấy rằng có vẻ như Thái Dương Hệ không tuân thủ
theo qui luật Vận tốc Lượng tử nói trên!?!
Thực ra, do Mặt trời là một Thiên thể luôn xảy ra các Vụ nổ lớn nên áp lực
của nó đã đẩy cho các Thiên thể trong Thái Dương Hệ ra xa vượt quá Quĩ đạo
Lượng tử qui định của nó. Vì thế nên người Phương Đông Cổ đại mới gọi nó là
Thái Dương Hệ tức là đã vượt quá hai Giới hạn Lượng tử cho phép gồm: Vượt quá
giới hạn về số lượng Quĩ đạo cho phép, vì các Hệ Thiên thể chỉ có được phépp
không vượt quá 7 lớp Quĩ đạo mà nay Thái Dương Hệ đã có tới 9 lớp Quĩ đạo,
như vậy, Thái Dương Hệ phải gồm hai Hệ được hợp thành hay còn được gọi là Hệ
hai bậc Lượng tử:
Bậc thứ nhất chỉ có các Thiên thể từ Sao Kim đến Sao Thiên Vương là Vệ
tinh và Bậc thứ hai có Hải Vương và Diêm Vương là Vệ tinh của Hệ Bậc thứ nhất.
Cũng chính vì vậy, các Thiên thể phái trong sẽ phải bị đẩy ra ngoài xa hơn để ứng
một Hệ có hai Bậc Lượng tử liên kết nhau nên Vận tốc của Thiên thể trong cùng là
Sao Thủy có Vận tốc lớn gấp mười lần của Sao Diêm Vương.
Vì không giải thích được tính Lượng tử của Vận tốc chuyển động nên
người ta phải đưa ra giả thuyết về Vật chất tối trong Vũ trụ là lượng Vật chất thực
tế của Vũ trụ phải lớn gấp 4 ÷ 5 lần so với khả năng quan sát và tính toán được
nên nó đã làm cho sự chuyển động của các Thiên thể trong Vũ trụ (Thiên Hà)
không tuân thủ đúng định luật của Newton... Tam Nguyên Luận phản bác giả
thuyết này mà cho rằng nó tuân thủ Nguyên lý Lượng tử hoá Vận tốc
Đó chính là những nguyên tắc cơ bản của Hệ Toạ độ Thời gian Đa phương
và cũng chính là nội dung của Nguyên lý Tuyệt đối thay thế cho Nguyên lý Tương
đối của Einstein.

4.2. Nguyên lý Quĩ đạo (Không gian)
Tam Nguyên Luận chứng minh rằng Không gian của Vũ trụ thực chất
do các Quĩ đạo Lượng tử của các Thiên thể, Hệ Thiên thể và của chính Vũ
trụ gây nên. Vì thế, thay vì sử dụng khái niệm Không gian thuần tuý như Vật
lý Hiện đại cũng như Vật lý Lý thuyết thì Tam Nguyên Luận chỉ sử dụng
khái niệm Quĩ đạo Lượng tử hay Lượng tử Quĩ đạo mà thôi.
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Tam Nguyên Luận chứng minh rằng Quĩ đạo của các Thiên thể hay
của các Hạt đều có tính Lượng tử, nó do một Lượng tử được gọi là Lượng tử
Quĩ đạo gây nên.
• Giíi h¹n Kh«ng gian
Bằng cách chứng minh hoàn toàn tương tự, có thể rút ra được rằng Không
gian cũng có tính tuần hoàn và có tính nhảy bậc giống như Thời gian. Vì thế (vì sự
tuần hoàn của Không gian và Thời gian) mà Không gian không thể được gọi là
‘Không gian’ nữa mà phải được gọi là Quĩ đạo. Bởi vì Quĩ đạo mới nêu bật được
tính lặp lại tuần hoàn của Không gian.
Rõ ràng rằng mọi Thực thể trong Vũ trụ và Tự nhiên đều có một Quĩ đạo xác
định của nó: Khái niệm Không gian chỉ được sử dụng chung cho việc tham chiếu
tổng thể trên tầm vĩ mô. Còn nếu chỉ thuần tuý quan tâm đến sự chuyển động bất
kỳ thì nhất thiết chỉ được áp dụng khái niệm Quĩ đạo.
Cũng giống như Thời gian, Quĩ đạo cũng được xác định bởi các giá trị Lượng
tử Quĩ đạo cho từng Hệ tương ứng.
Nhê tÝnh t−¬ng ®ång ®ã mµ còng cã thÓ chøng minh ®−îc r»ng Quỹ đạo ®−îc
t¹o bëi mét HÖ bÊt kú còng cã giíi h¹n nµo ®ã, ®Ó trong giíi h¹n ®ã, HÖ lu«n tån
t¹i trong suèt c¸c Chu kú ChuyÓn ®éng cã thÓ cã. Tõ ®ã, còng cã mét ®Þnh lý ®Ó
x©y dùng cho Giíi h¹n Quĩ dạo Lượng tử cña HÖ nh− sau:

§Þnh lý 2: Quĩ đạo lu«n bÞ giíi h¹n bëi mét Gi¸ trÞ Lượng tử nhÊt ®Þnh ®èi víi
mét HÖ bÊt kú sao cho mäi lóc, mäi n¬i trong c¸c chu kú chuyÓn ®éng cña hÖ, lu«n
x¸c ®Þnh ®−îc sù tån t¹i cña hÖ trong ®ã.
Hệ thức của định lý này được diễn đạt như dưới đây:
s = S’ + S
(12);
Trong ®ã S’ lµ khoảng sai động của Quĩ đạo mµ ta ®ang xÐt. S lµ Giíi h¹n Quĩ
đạo Lượng tử của HÖ ®ang xÐt. Tõ nh÷ng tÝnh chÊt c¨n b¶n trªn ®©y cho ta thÊy
r»ng c¸c thuéc tÝnh cña mét HÖ bÊt kú bao gåm VËn tèc, Quĩ đạo vµ ®Æc biÖt lµ
Thêi gian ®Òu cã tÝnh Lượng tử.
• Sù gi¸n ®o¹n gi÷a c¸c Chu kú tuÇn hoµn
MÆc dï c«ng tr×nh nghiªn cøu nµy tõng chøng minh ®−îc r»ng quÜ ®¹o cña c¸c
Thiªn thÓ kh«ng ph¶i lµ mét ®−êng
Conic mµ lµ ®−êng xo¾n èc ®a ph−¬ng
S,y
M V
vµ ®a chiÒu, nh−ng ®Ó ®¬n gi¶n trong
C
viÖc
viÖc minh häa vÒ sau nµy, chóng ta
vÉn cã thÓ lý t−ëng hãa c¸c vßng xo¾n
èc thµnh c¸c ®−êng Ellip.
D

0 A
B
T,x
Sự gián đọan của các Chu kỳ Tuần hòan

Thiªn thÓ M cã tèc ®é kh«ng ®æi lµ V.
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Sù chuyÓn ®éng cã tèc ®é chuyÓn ®éng V nµy ®−îc gäi lµ tèc ®é thùc vµ
còng cßn gäi lµ tèc ®é chuyÓn ®éng TuyÖt ®èi cña M.
Ngoµi sù chuyÓn ®éng TuyÖt ®èi nãi trªn th× M cßn tham gia sù chuyÓn
®éng T−¬ng ®èi nÕu so s¸nh víi HÖ qui chiÕu ®øng yªn S0T:

§Ó ®¬n gi¶n vÊn ®Ò th× chóng ta còng chØ xÐt sù chuyÓn ®éng nãi trªn theo
hai trôc Thêi gian vµ hai trôc Kh«ng gian, trong ®ã trôc 0S võa lµ trôc Kh«ng gian
0y võa lµ trôc Thêi gian Ty, trôc 0T võa lµ trôc Kh«ng gian 0x võa lµ trôc Thêi
gian Tx.
Khi ®ã, c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng cña M sÏ ®−îc thùc hiÖn theo tõng hÖ
thøc to¸n häc thµnh phÇn d−íi ®©y:
v = vy + v x ;

Trong ®ã

vy = δy/δ
x/δ
y/δTy; vx = δx/
δTx;
Tõ ®ã chóng ta thÊy r»ng t¹i c¸c thêi ®iÓm A, B, C, D nh− h×nh trªn sÏ lÇn
l−ît øng víi c¸c gi¸ trÞ d−íi ®©y:
T¹i A vµ B: δx = 0; δTx = 0;
Nªn vx = δx/δ
x/δTx =∞
=∞;
Ng−îc l¹i, t¹i C vµ D: δy = 0; δTy= 0;
Nªn vy = δy/δ
y/δTy = ∞;
Nh− vËy, t¹i c¸c thêi ®iÓm víi c¸c vÞ trÝ A, B, C, vµ D cña sù chuyÓn ®éng
cña M th× sù chuyÓn ®éng cña M sÏ bÞ r¬i vµo tr¹ng th¸i bÊt x¸c ®Þnh.
C¸c ®iÓm A, B, C vµ D ®−îc gäi lµ c¸c ®iÓm cËn biªn. Mçi mét ®iÓm nãi
trªn x¸c lËp nªn tr¹ng th¸i gi¸n ®o¹n cña sù chuyÓn ®éng cña c¸c Thiªn thÓ theo
c¸c Ph−¬ng vÞ T−¬ng ®èi t−¬ng øng víi c¸c thêi ®iÓm ®ang xÐt.
T¹i c¸c ®iÓm gi¸n ®o¹n nµy, sù chuyÓn Phase cña c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn
®éng cña c¸c Thiªn thÓ, bëi v×, ®−êng xo¾n èc ®−îc thiÕt lËp bëi c¸c ®iÓm mµ b¸n
kÝnh cña lé tr×nh bÞ thay ®æi.
Tõ ®ã cho thÊy r»ng, sù thay ®æi b¸n kÝnh cña lé tr×nh chuyÓn ®éng cña c¸c Thiªn
thÓ sÏ kh«ng ph¶i thay ®æi mét c¸ch liªn tôc trªn mäi ®iÓm cña toµn bé lé tr×nh
chuyÓn ®éng mµ nã chØ ®−îc thay ®æi “ ®ét ngét ” t¹i c¸c ®iÓm CËn biªn nãi trªn.

Theo §«ng Ph−¬ng Cæ ®¹i th× Thời gian và Không gian còng đều cã
4 th× kh¸c nhau bao gåm:
T−¬ng lai → HiÖn t¹i → Qu¸ khø → VÜnh cöu
Bèn th× Thêi gian nãi trªn sÏ hîp thµnh bèn trôc Thêi gian t−¬ng øng nh− bèn
trôc Kh«ng gian ®Ó lËp thµnh mét HÖ Täa ®é Thêi gian §a ph−¬ng gåm bèn trôc
Kh«ng gian (Quĩ đạo) vµ t−¬ng øng víi bèn Trôc Thêi gian.
Điều đặc biệt là Không gian và Thời gian cùng chung nhau một Trục Vĩnh
cửu. Vì thế, Thời gian và Không gian có thể chuyển hoá lẫn nhau. Hay nói cách
khác là Thời gian và Không gian biến đổi Lệch Phase nhau.
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Hơn nữa, c¸c th× Thêi gian nãi trªn sÏ cã sù co – gi·n kh«ng gièng nhau
vµ vÊn ®Ò nµy sÏ ®−îc x©y dùng hoµn chØnh trong ThuyÕt BÊt ®¼ng Thêi ë Quyển 3
về Toán học Mơ hồ (Đại số Phân cực Đệ qui).
4.3. Nguyên lý Chuyển động
Chuyển động (Vận tốc) là một Nguyên lý hết sức phức tạp bởi nó liên đới
lẫn nhau giữa các Đại lượng Thời gian và Không gian (Quĩ đạo). Bởi vì xưa nay
Vật lý Hiện đại cũng như Khoa học nói chung đều thừa nhận rằng Thời gian và
Không gian phải có trước thì Chuyển động mới có thể xảy ra!!!
Đó chính là sai lầm lớn nhất trong Lịch sử của Loài người cũng như là tội
lỗi lớn nhất của Khoa học và là một sự tụt hậu quá mức tưởng tượng đối với Văn
minh Nhân loại.
Thật vậy, qua những chứng minh nói trên đã làm sáng tỏ một điều rằng nhờ
có sự chuyển động mà Thời gian và Không gian (Quĩ đạo) mới được sinh ra: Các
Lượng tử Thời gian và Quĩ đạo (Không gian) đều được những Chuyển động vượt
quá giới hạn mà tạo thành...
Khi Thời gian và Không gian (Quĩ đạo) đã được tạo ra thì những Chuyển
động Tương đối mới được kế thừa trên nó nên người ta nhầm tưởng rằng Thời
gian và Không gian là những ‘thứ sẵn có của Trời cho vậy’. Nhưng thực chất,
Không gian cũng như Thời gian đều do những thể có Vận tốc Tuyệt đối sinh ra.
Vậy thì những Thể có Vận tốc Chuyển động Tuyệt đối là ‘ai’? Thượng Đế
chắc!?! Hoàn toàn không phải mà là những dịch chuyển ban đầu của các Hốc
Cộng hưởng được sinh ra đầu tiên theo Hiệu ứng Dịch chuyển như phần trên đây
đã lý luận. Tại thời điểm ban đầu khi Kích thước (Không gian) của Vũ trụ (tức là
của Hố đen, nơi đã từng sinh ra Vũ trụ) cực nhỏ, có thể coi là bằng Không. Thời
gian ban đầu bằng Không, vì vậy, chỉ một dịch chuyển nhỏ của các Hốc Cộng
hưởng cũng đã có thể tạo ra một Vận tốc Tuyệt đối Cực lớn như hệ thức dưới đây:
v = l/t
Trong đó, l khoảng cách dịch chuyển của các Hốc Cộng hưởng, t là Thời
gian ban đầu của Vũ trụ, t = 0.
Khi đó, với Vận tốc siêu lớn, nó phải làm cho Thời gian được sinh ra để
làm giảm Vận tốc chuyển động, nếu Thời gian bằng Không thì khoảng cách dịch
chuyển mà nó gây ra trong Hố đen sẽ rất lớn, đồng thời nó phải làm cho Không
gian co lại như Einstein đã chứng minh.
Tức là do Vận tốc ban đầu được tăng đột biến do Thời gian bằng Không
nên đồng thời Thời gian phải tăng lên nhưng ngược lại Không gian phải bị giảm đi
để Vận tốc có thể được triệt tiêu như hệ thức dưới đây:
v0 = l/∆t > 0
v = v0 + ∆l/t = 0
Trong đó, v0 là Vận tốc ban đầu, v là Vận tốc hợp thành.
Như vậy, ban đầu khi mà các Hốc bắt đầu dịch chuyển thì một lượng ∆t
phải được sinh ra để làm giảm Vận tốc v0 tới mức càng nhỏ càng tốt. Sau đó,
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Không gian lại phải co ngắn lại để tạo ra một đối số với v0 nhằm triệt tiêu Vận tốc
của chuyển động.
Vậy thì thực chất của các quá trình biến đổi nghịch Phase nhau giữa Thời
gian và Không gian khi Vận tốc thay đổi là nhằm để triệt tiêu sự biến thiên của
Vận tốc của chuyển động
Hơn nữa, Không gian đang nói chính là khoảng cách giữa các Hốc Cộng
hưởng sẽ làm cho tỷ trọng của Vật tăng lên (do Thể tích của Vật bị giảm xuống)
nên sẽ gây nên Hiệu ứng Hãm là một hiện tượng Vật lý đặc biệt chống lại sự
chuyển động khi Vận tốc gia tăng. Hay nói cách khác là khi Khối lượng hay Tỷ
trọng của Vật tăng lên thì Vật phải giảm tốc độ chuyển động. Vì thế, nếu sự
chuyển động làm cho Khối lượng của Vật cũng như tỷ trọng của nó gia tăng thì
Vận tốc của nó phải giảm xuống.
Theo Einstein, rõ ràng rằng khi Vận tốc chuyển động gia tăng thì đồng thời
nó làm cho cả Khối lượng cũng như tỷ trọng của Vật cùng gia tăng nên Vận tốc
của chuyển động bị bắt buộc phải giảm xuống.
Để chứng minh và lý giải cụ thể hơn nữa cho vấn đề này, cần nghiên cứu
tiếp Lý thuyết Bất đẳng Thời ở các Quyển tiếp theo và Quyển 3 – Đại số Phân cực
Đệ qui hay còn gọi là Toán học Mơ hồ.

5. Tam sinh Thời gian – Quĩ đạo (Không gian) – Khối lượng
Như trên đã trình bày về các Nguyên lý Thời gian và Không gian (Quĩ
đạo) cũng chính là những Đại lượng có tính Lượng tử. Thời gian và Không
gian của Vũ trụ tăng trưởng cũng sẽ kéo theo sự tăng trưởng của Khối lượng.
Không những vậy, hãy chứng minh rằng Khối lượng của Vật chất
được tạo bởi do sự chuyển động gây nên mà thực chất đều có thể được qui
đổi thành do sự biến đổi của Thời gian và Không gian đã sinh ra Khối lượng.
• Nguyên lý Khối lượng
Einstein từng cho rằng:
E = m .C2
NghÜa lµ n¨ng l−îng b»ng tÝch gi÷a khèi l−îng m víi b×nh ph−¬ng Vận tèc
¸nh s¸ng C.
VËy th× do ®©u cã hÖ thøc liªn hÖ gi÷a
khèi l−îng vµ n¨ng l−îng nh− hÖ thøc ®·
nªu?
γ
NhiÒu c«ng tr×nh vËt lý hiÖn ®¹i ®·
chøng minh ®−îc r»ng khi cã mét photon cã
møc n¨ng l−îng ®ñ lín ®Ëp vµo mét h¹t
nh©n nÆng nµo ®ã th× nã sÏ sinh ra mét cÆp
h¹t Electron – Pozitron vµ sau ®ã sù tån t¹i
MÆt ph¼ng n¨ng l−îng trong
cña nã trong mét thêi gian nµo ®ã th× sÏ cã
tr¹ng th¸i truyÒn tự do của Sóng
sù va ch¹m gi÷a chóng vµ t¹o nªn sù huû cÆp.
Điện – Từ tạo ra vòng khép kín
§iÒu nµy chøng tá r»ng, Khèi l−îng chÝnh lµ
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tr¹ng th¸i nghØ cña n¨ng l−îng !?
Cũng như Mục 1 trên đây đã chứng minh rằng Hạt là trạng thái truyền của
Năng lượng theo một vòng khép kín do Hiệu ứng Phase và Hiệu ứng Vòng gây
nên. Hãy giả sử rằng Năng lượng của Photon γ tạo ra sự chuyển động khép kín với
Bán kính gần đúng là r, b»ng c¸c c«ng thøc to¸n häc ®¬n gi¶n ta cã thÓ chøng
minh ®−îc r»ng diÖn tÝch cña đường truyền khép kín của Năng lượng nói trên lu«n
®−îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thøc:
S.E0 = K.r2
Trong ®ã: r lµ ®−êng kÝnh cña ®−êng truyền Năng lượng khép kín nãi trªn
vµ K lµ hÖ sè tØ lÖ tuú theo loại đường truyền (tròn hay Ellip).
H·y chøng minh r»ng r tØ lÖ víi VËn tèc truyÒn cña ¸nh s¸ng hay VËn tèc
cña chuyÓn ®éng nãi trªn, vµ S lµ sè L−îng tö n¨ng l−îng cã ®−îc trong diện tích
nãi trªn. H¬n n÷a, dÔ thÊy r»ng b¸n kÝnh cña ®−êng truyền khép kín Năng lượng
còng tØ lÖ víi VËn tèc theo hÖ thøc:
L = 2.π
2.π.r = 2.t.
2.t.π
.t.π.C
Trong ®ã, L: chu vi cña đường truyền khép kín của Năng lượng
Vµ v× b¸n kÝnh r tû lÖ víi vËn tèc nªn
⇒ r = t.C
tõ ®ã ta cã
S = K.r2 = C2.K.t2
S chÝnh lµ sè L−îng tö N¨ng l−îng có thể có trong đường truyền khép kín
của nó trong thời gian t. Hoàn toàn có thể chứng minh được rằng, trong một
Hạt được tạo bởi Năng lượng truyền khép kín như mô tả trên chỉ có đúng một
Photon mà thôi cho nên Năng lượng tương ứng trong vòng kín sẽ là:
E = S.E0/t = n.h.γ = E0.C2.K.t
Trong đó, n là số Lượng tử γ có thể có trong vòng kín, t là Thời gian truyền
của Lượng tử γ trong vòng kín, h là hằng số Plank, E0 là Mật độ Năng lượng
được phủ đều trong vòng kín (hãy coi như Năng lượng do Photon gây ra phủ
kín mặt phẳng được tạo bởi vòng kín).
H·y ®Æt
K.t.E0 = m
Trong đó K là hệ số tỷ lệ của đường Conic, m ®−îc gäi lµ khèi l−îng
Hay là
mC2 = S.E0 = n.h.γ
HÖ thøc ®· ®−îc chøng minh xong, cũng từ hệ thức nói trên cho thấy rằng
Khối lượng của Vũ trụ tỷ lệ với Thời gian hay nói cách khác là Thời gian và
Không gian đã sinh ra Khối lượng cho Vũ trụ.
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra nội dung định luật dưới đây:
Định luật 96: Khối lượng Vũ trụ tăng tỷ lệ với Thời gian của Vũ trụ.
m = m0.t
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Trong đó, m0 là Khối lượng ban đầu của Vũ trụ, t là Thời gian giãn ra của
Vũ trụ.
• Sự phân bố Khối lượng và Mật độ Khối lượng
Các Thiên thể nhẹ

Các Thiên thể nặng Các Thiên thể nhẹ
Khối lượng giảm

Khối lượng và Tỷ
trọng tăng dần

Khối lượng và Tỷ
trọng tăng dần

C

H¹t nh©n

Líp 1

Líp 2

Líp 3

Líp 4

Líp 5

Líp 6

Líp 7

Vận tốc Lượng tử của các lớp Quĩ đạo Lượng tử tuân thủ theo đúng Qui luật Bạt Quái:
Các lớp trong cùng của Hệ Thiên thể chuyển động với Vận tốc nhỏ nhất – các lớp giữa
có Vận tốc lớn nhất nhưng khi càng ra ngoài thì Vận tốc của chúng lại giảm dần

Tam Nguyên Luận hoàn toàn có thể chứng minh được rằng, các lớp Quĩ
đạo ở giữa của các Thiên Hà luôn có Khối lượng và Tỷ trọng rất lớn. Ngược lại,
các lớp Quĩ đạo trong cùng và ngoài cùng lại có Khối lượng và Tỷ trọng giảm dần.
Tương tự, Thái Dương Hệ của Trái đất cũng có sự phân bố theo đúng qui
luật Lượng tử hoá Khối lượng và Tỷ trọng như trên.
Cũng trên cùng một nguyên tắc, nếu cho rằng vỏ của Trái đất được chia
thành 7 lớp thì các lớp thứ 3 và thứ 5 có Khối lượng cũng như tỷ trọng lớn nhất so
với mép trong cùng và bề mặt ngoài cùng của Trái đất. Chính vì thế, sự chuyển
động quay của Trái đất do chính các lớp giữa của vỏ Trái đất gây ra.
Ngoài ra, do các lớp giữa của Trái đất chiêm tỷ trọng lớn nhất nên các
Nguyên tố nặng (là nnhững Nguyên tố Phóng xạ) cũng đều tập trung phần lớn ở
các lớp này nên chúng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất làm cho bề mặt của Trái
đất bị đẩy xê dịch rất mạnh do sự dịch chuyển lên nhau giữa các lớp Địa tầng làm
phát sinh Nhiệt rất lớn dẫn đến sự tăng dần Nhiệt độ của Trái đất.

6. Tam sinh Quĩ đạo – Khối lượng – Vũ trụ
Khi Quĩ đạo chuyển động của các ‘Hạt’ cũng như Khối lượng của các
‘Hạt’ ban đầu đã được sinh ra thì cũng có nghĩa rằng Vũ trụ đã được hình
thành và tồn tại.
Quá trình tồn tại, vận động, biến đối và phát triển tiếp theo của Vũ trụ
đều đã được phân tích và trình bày ở các phần trước.
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• Nguyên lý Vũ trụ
Tam Nguyên Luận đã nghiên cứu và khám phá được đến tận cùng của
Vũ trụ: Vũ trụ và Hố đen chính
Thái cực
B
Hố đen
là hai Hệ thống Ngẫu cảm (Cơ
Vũ trụ
– Ngẫu), trong đó Hố đen là
Vũ trụ
Hố đen
Ngẫu thì Vũ trụ là Cảm. Ngược
E
lại, nếu Vũ trụ là Ngẫu thì Hố
Thiếu cực
đen là cảm và được mô tả bởi
Thái cực
U = 0 + 0 Thiếu cực
U=0+0
mô hình rút gọn như bên cạnh:
= (E = 0) ∧ (B = 0)
Như đã từng được phân
tích và chứng minh ở các phần trước, Vũ trụ được sinh ra tại Thiếu cực, trôi
dần lên Thái cực theo một Trục Thái cực (được hợp bởi Thái cực và Thiếu
cực). Trục Thái cực vuông góc với các lớp Quĩ đạo chuyển động của vũ trụ.
Nhưng đồng thời, Thái cực và Thiếu cực phải được khép kín.
Nếu vậy, phối hợp cả các đặc tính Ngẫu – cảm và đặc tính vuông góc
giữa Vũ trụ và Hố đen chính là cái gì?
Kết luận động trời được rút ra rằng Vũ trụ – Hố đen chính là một Hệ
thống Cảm ứng Điện (E) – Từ (B)!!! Đây chính là bí mật cuối cùng của Vũ
trụ và Hố đen đã được khám phá.
Thật vậy, những ‘nhân chứng’ dưới đây sẽ cho phép khẳng định rằng
sự nhận định nói trên là hoàn toàn đúng đắn:
• Photon sinh ra Hạt
Vật lý Hiện đại đã từng xác nhận sự phân huỷ Hạt (huỷ Cặp) đã tạo ra
các Photon và ngược lại từ Photon có thể sinh ra Hạt: Điều này chứng minh
rằng Hạt được tạo từ các Photon. Mà Photon là gì!?! Photon chính là Sóng
Điện – Từ có Tần số Siêu cao.
• Tính chuyển động quay
Hãy quan sát thật kỳ sự chuyển động của các Thiên thể, các Hạt... tất
cả đều chuyển động quay với phương chuyển động
vuông góc với ‘Phương tác dụng của Lực Hấp dẫn’:
Hoàn toàn giống như các đường sức điện trường hoặc
từ trường... Hay nói đúng hơn là các Thiên thể, các Hạt
chuyển động quay bám theo nhau quay hoàn toàn có
thể được xác định theo đúng qui tắc Vặn nút chai
Các Thiên thể (Hạt)
chuyển động quay theo giống hệt như chuyển động của các Hạt mang điện
dưới tác dụng của Từ trường.
qui tắc vặn nút chai
Điều này hoàn toàn trái với các Chuyển động Cơ
học thuần tuý: Phương chuyển động của Cơ học thuần
tuý phải trùng với phương tác dụng của Lực.
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• Bảo toàn Năng lượng theo Chu trình kín
Sự chuyển động quay liên tục của các Thiên thể,
Hạt... theo các Chu trình khép kín đều không gây thất
thoát Năng lượng: Nó tuân thủ tuyệt đối các nguyên
tắc của các chuyển động trong Điện trường hoặc Từ
trường nếu sự chuyển động luôn được khép kín hay
quay trở về Vị trí cũ thì cũng đều được bảo toàn Năng
lượng.
Các chuyển động bất kỳ
trong Điện trường hoặc Từ
Các chuyển động Cơ học thuần tuý thì không
trường nếu theo xảy ra
như vậy, cho dù sự chuyển động có quay trở về Vị trí
theo một vòng kín hoặc
quay trở về Vị trí cũ đều
cũ hay có tạo ra một chuyển động khép kín thì Năng
được bảo toàn Năng lượng
lượng vẫn không được bảo toàn mà luôn gây ra một sự
tiêu tốn về Năng lượng để tạo ra sự chuyển động đó.

Điện trường E

Quĩ đạo Thiên thể

• Tác động của các Pulsa
Hố đen được tạo bởi đường sức Từ trường B, Vũ trụ được tạo bởi Quĩ
đạo của các Thiên thể, Thiên Hà... bắt đầu
Từ trường B
Hố đen
xuất phát tại Thiếu cực với Bán kính Quĩ
đạo rất bé cũng như với kích thước ban đầu
rất nhỏ sau đó tăng dần khi càng rời xa
Thiếu cực theo chiều mũi tên và dần dần
cũng trôi về Thái cực (Thái cực và Thiếu
cực của Hố đen được khép kín tại một
Thiếu cực
Thái cực
điểm đúng nơi xuất phát ban đầu).
Khi càng trôi dần về Thái cực thì
Hố đen được tạo bởi đường sức Từ trường
B khép kín. Vũ trụ chính là các Thiên Hà
Bán kính Quĩ đạo cũng như kích thước của
quay quanh Từ trường B tạo nên các đường
sức Điện trường E khép kín vuông góc với
các Thiên thể và Thiên Hà... lại bị suy
từ trường B của Hố đen với chiều quay
giảm và bé dần cho đến khi quay trở về
được xác định bởi qui tắc Vặn nút chai
điểm xuất phát ban đầu sau đúng một vòng
thì tất cả các Thiên thể, Thiên Hà đều bị tiêu biến hoàn toàn...
Sau những Chu kỳ xác định thì Vũ trụ (Hố đen) lại sinh ra các Pulsa
để tạo ra sự kích thích đối với quá trình hoạt động của toàn bộ Vũ trụ. Các
Pulsa cũng được xuất phát tại Thiếu cực, đuổi theo các Thiên thể, Thiên Hà
rồi lại quay trở về nơi xuất phát theo đúng một vòng khép kín. Sự tác động
của các Pulsa gây nên những biến đổi Từ trường rất mạnh cho các Thiên thể,
Thiên Hà và Vũ trụ nói chung: Chứng tỏ rằng Vũ trụ được hoạt động nhờ
vào các kích hoạt của Từ trường. Thiên văn học cũng đã ghi nhận được các
cơn Bão từ rất mạnh có tác động lớn đến hoạt động của Trái đất...

Founded by Dr Tran Phuc Anh

博士 陈 副 映

61 Principle of Tri – Living Set – Part 8 – Volume 2

Renovated Oriental Learning

东方 学术 革新

Systematic Science

B./. Tập hợp 12 Lượng tử Cơ bản của Vũ trụ
Dựa vào những nghiên cứu nói trên, Tam Nguyên Luận đã tìm ra
mười hai Lượng tử Cơ bản cho Vật lý Lượng tử nói riêng cũng như Vật lý
Vũ trụ nói chung. Cũng như đã xây dựng được mối quan hệ theo thứ tự và
các qui luật tương tác giữa chúng.
Những khám phá này là một đòn chí mạng đối với Nền Khoa học
Hiện đại của Thế giới, nó mở ra một Kỷ nguyên mới của Khoa học Phương
Đông chiếm lĩnh vũ đài Khoa học trên Thế giới cũng như sẽ tạc vào Lịch sử
của Nhân loại một trang mới cũng như sẽ là dấu chấm hết cho một ‘Cuộc
Trường chinh của Khoa học’ trên suốt chặng đường tìm kiếm xây dựng các
Lý thuyết của Vật lý và Khoa học nói chung.
Thật vô cùng kinh ngạc bởi Phương Đông Cổ đại đã từng có một Nền
Văn minh vượt quá sức tưởng tượng của Loài người trong thời Văn minh
Tiền sử. Có lẽ rằng, ngay từ thời đó, người Cổ đại cũng đã khám phá đến tận
cùng của Vũ trụ cũng của Thế giới Vật chất có thể có và đã đưa ra những
tiên đoán về mặt Lý thuyết vượt trước Thời gian như vậy.
Cả Vũ trụ cũng như tất cả những gì có thể có trong Thế giới trường
cửu này đều được gói gọn tất cả trong những Học thuyết bất hủ của Phương
Đông Cổ đại. Loài người sẽ đi đến đâu nếu những Lý thuyết này được áp
dụg rộng rãi!?!
1.
Các Lượng tử Cơ bản của Vũ trụ
Mười hai Lượng tử Cơ bản của Vũ trụ được gọi là Thập Nhị Địa Chi
và được xếp theo Chuỗi theo đúng trật tự hình thành trước sau như dưới đây:
U = D(HB, OP, F, E, W, γ, P, v, t, Orb, m, U)
Trong đó, D là hàm Mật độ của Vũ trụ,
HB là Lượng tử Hố đen hay còn gọi là Lượng tử Không. Bởi vì bản
chất của nó là một Lượng tử Rỗng nên nó có thể chiếm một Trọng khối của
Vũ trụ nhưng bản thân nó lại không có Khối lượng.
Vì thế, những Lượng tử không mang Khối lượng nhưng vẫn chiếm
một phần Khối lượng của Vũ trụ (làm thất thoát Khối lượng của các Hạt)
đều thuộc nhóm Lượng tử Hố đen, ví dụ, Neutrino là một Lượng tử mà bản
thân nó không có Khối lượng nhưng nó lại làm thất thoát Khối lượng của
các Hạt.
Chú ý: Hố đen còn được gọi là Khôn, hay còn được gọi là Địa.
OP là Lượng tử Đối lập Thuộc tính ví dụ các Lượng tử mang Dấu Âm,
Dương của Điện hay mang Dấu Thuộc tính Vật chất có thể có...
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F: Là Lượng tử truyền Tương tác (ví dụ, Graviton...)
E: Lượng tử truyền Năng lượng (ví dụ Nhiệt năng, Cơ năng, Quang
năng, Điện năng...)
W: Lượng tử truyền Sóng
γ: Photon (Lượng tử Cơ bản đã biết)
P: Lượng tử Hạt (hay nói cách khác, Hạt là Tập hợp các Lượng tử nên
nó cũng là một Lượng tử)
v: Lượng tử Vận tốc (Vận tốc cũng là một Lượng tử vì nó được sinh
ra bởi Hạt tức là bởi Tập hợp Lượng tử)
t: Lượng tử Thời gian (Thời gian cũng là một Lượng tử vì nó được
sinh ra bởi Lượng tử Vận tốc) hay nói cách khác là Thời gian cũng có tính
Lượng tử như các Đại lượng Vật lý khác.
Orb: Lượng tử Quĩ đạo (Quĩ đạo cũng là một Đại lượng Vật lý có tính
Lượng tử).
m: Lượng tử Khối lượng (được tạo bởi các Lượng tử sinh khối lượng
như Lượng tử Higgs do Mr Higgs tiên đoán và tìm ra)
U: Lượng tử Vũ tru (Vũ trụ cũng là một ‘thứ’ Lượng tử vì nó được
sinh ra bởi Vật chất và Vật chất được sinh ra từ một Tập hợp của các Lượng
tử có thể có). Vũ trụ chính là Tập hợp thống nhất của tất cả các Lượng tử có
thể có nên nnó cũng là một Lượng tử.
Đặc trưng của Lượng tử Vũ trụ là ‘tính đậm đặc’, là nguồn gốc của
các Lượng tử sinh ra Khối lượng nên các Lượng tử có khả năng sinh ra Khối
lượng thuộc nhóm Lượng tử Vũ trụ. Ví dụ, Lượng tử Higgs là một trong
những Lượng tử thuộc nhóm Lượng tử Vũ tru.
Chú ý: Vũ trụ còn được gọi là Càn tức là Thiên.
Ngoài ra, các Lượng tử dẫn đến Hiệu ứng sinh Khối như Lượng tử γ,
Hạt, Vận tốc, t và V cũng như m chính là các Lượng tử thuộc nhóm Lượng
tử Vũ trụ.
2. Phân nhóm Thập Thiên Can
• Định nghĩa Thập Thiên Can
Thập Thiên Can chính là mười Lượng tử ở giữa của Chuỗi Lượng tử
thuộc nhóm Thập Nhị Địa Chi nói trên (bỏ đi Lượng tử Hố đen HB ở đầu
tiên và Lượng tử Vũ trụ U ở cuối cùng).
Tại sao được gọi là Thập Thiên Can? Là bởi vì mười Lượng tử này
chỉ cấu thành nên Vật chất thuần tuý, là ‘nội dung’ bên trong của Vũ trụ. Vì
thế, tất cả mười Lượng tử đều phải chịu sự tương tác và chi phối của Hố đen
và Vũ trụ. Hay nói cách khác là các Lượng tử này gây nên sự tương tác với
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Vũ trụ và Hố đen (tức là tương tác với bên ngoài Vật chất vì bản thân chúng
là Vật chất) nên được gọi là Thập Thiên Can.
• Các Tập con của Thập Thiên Can
Thập Thiên Can lại được chia thành hai nhóm và được phân loại theo
Nguyên lý Tam Thiên – Lưỡng địa của Thuật Số Phương Đông (hay Dịch
học nói chung) như sau: Nhóm được tạo bởi năm Lượng tử đầu tiên là OP
(Thuộc tính) đến γ (Photon) được gọi là Nhóm Sinh và năm Lượng tử còn lại
từ P (Particle) đến m (Khối lượng) được gọi là Nhóm Thành.
o Nhóm Sinh
Nhóm Sinh là Nhóm Lượng tử có khả năng liên kết với nhau để sinh
ra một nhóm khác: Nhóm được Nhóm Sinh tạo ra được gọi là Nhóm Thành.
Hãy phân tích và lý giải Nguyên lý này như sau: Năm Lượng tử đầu
tiên của Chuỗi chính là Đối lập, Tương tác, Năng lượng, Sóng và Lượng tử
(Photon) là năm Lượng tử chỉ mang tính chất ‘sơ khai’, chưa hình thành
‘nhân dạng’ cụ thể. Nhưng nhờ nnăm Lượng tử này liên kết với nhau mà đã
tạo ra Hạt (Particle) là Lượng tử P.
o Nhóm Thành
Hạt P được sinh ra tức là chính thức Vũ trụ được khai sinh. Đồng thời,
khi Hạt được sinh ra thì các Tính chất Vật lý Cơ bản của Vật chất cũng được
hình thành tiếp theo là Vận tốc chuyển động, Thời gian, Không gian và Khối
lượng để cho phép xác định sự hiện diện của Vật chất.
Vì thế, nhóm được tạo bởi năm Lượng tử cuối cùng của Chuỗi gồm
Hạt P, Vận tốc v, Thời gian t, Quĩ đạo Orb và Khối lượng m là Nhóm Thành
tức các Đại lượng Vật lý được hình thành để biểu hiện được sự xuất hiện và
tồn tại... của Vật chất.
o Tính Cơ – Ngẫu
Bên cạnh đó, Nguyên lý Tam Thiên – Lưỡng địa còn chia Nhóm Sinh
nói trên thành hai phân nhóm nhỏ là Cơ – Ngẫu như sau: Các Lượng tử có
thứ tự lẻ được qui nạp thành Nhóm Lượng tử có Thuộc tính Dương và được
gọi là Cơ. Các Lượng tử có số thứ tự chẵn được qui nạp thành Âm và được
gọi là Ngẫu.
Sự qui định Âm – Dương tạm thời chưa bàn đến mà hãy bàn đến vấn
đề tại sao chúng được gọi là Cơ – Ngẫu?
Đó chính là vì: Cơ tức là cơ cấu, cơ phận, cơ năng (theo tiếng Hán)...
nghĩa là những Lượng tử được gọi là Nhóm Cơ liên quan đến vấn đề hoặc là
về Cấu trúc hoặc là về Cơ học – Cơ năng nói chung.
Vậy hãy xem xét chúng có thực sự có những mối quan hệ như vậy hay
không: Theo Chuỗi trên cho thấy rằng Lượng tử đầu tiên là OP là Lượng tử
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xác định sự đối lập của các Đối tác, rõ ràng, nó xác định mối quan hệ về Cơ
cấu hay Cấu trúc liên kết giữa các Đối tác nên nó là Cơ.
Tiếp theo, Lượng tử thứ ba là Lượng tử Năng lượng, rõ ràng, Năng
lượng là Lượng tử liên quan đến Cơ năng nên nó cũng được coi là Cơ.
Cuối cùng, Lượng tử thứ năm của Nhóm Sinh chính là Photon γ, là
Cấu trúc Lượng tử hay nói đúng hơn nó liên quan đến Cơ cấu nên cũng
thuộc Nhóm Cơ.
Đồng thời Nhóm Cơ cũng được gọi là Nhóm Thiên tức là các Lượng
tử của Nhóm này được xếp vào Nhóm Lượng tử Vũ trụ. Bởi vì các Lượng tử
này có khả năng sinh ra Khối lượng cho Vũ trụ.
Như vậy, ba Lượng tử gồm Đối lập OP, Năng lượng E và Photon γ vừa
thuộc Nhóm Cơ và vừa thuộc Nhóm Lượng tử Vũ trụ.
Ngược lại, hai Lượng tử còn lại trong Nhóm Sinh là Tương tác F và
Sóng W được gọi là Ngẫu. Tiếng Hán gọi Ngẫu tức là Ngẫu cảm, Ngẫu
biến... Ngẫu hứng có nghĩa là nó được cộng hưởng mà tạo thành.
Điều này cho thấy rằng Sóng được hình thành nhờ sự Cộng hưởng
như đã được trình bày nói trên. Bên cạnh đó, Lượng tử Tương tác F lại được
hình thành do sự ‘hưởng ứng’ của sự Đối lập OP tạo ra. Vì thế, hai Lượng tử
này được gọi là Nhóm Ngẫu, đồng thời còn được gọi là Nhóm Địa tức là
thuộc Nhóm Lượng tử Hố đen.
Tại sao? Là bởi vì các Lượng tử này không mang Khối lượng cũng
như không sinh ra Khối lượng nhưng bản thân chúng chiếm một trọng khối
đáng kể của Vật chất (Sóng gây tổn thất Năng lượng hay nói đúng hơn là để
tạo ra Sóng cũng cần phải cấp cho nó một Năng lượng, mà Năng lượng lại
do Khối lượng bị thất thoát tạo ra, nhưng bản thân nó không có Khối lượng).
3.
Tổng hợp Hạt
Các Hạt sẽ được tổng hợp từ các Lượng tử nói trên theo các qui tắc
Chỉnh hợp Lượng tử để có thể tạo ra khoảng 168 loại Hạt cơ bản khác nhau
(không tính các Phản hạt của chúng). Trong đó có 60 Hạt mang điện Dương,
48 Hạt mang điện Âm và 60 Hạt Trung hoà.
Tam Nguyên hoàn toàn chứng minh được rằng sự tạo thành các Hạt là
nhờ vào sự liên kết – chỉnh hợp giữa các Lượng tử nói trên đồng thời thoả
mãn được các nguyên tắc Cộng hưởng về Tương tác – Năng lượng giữa các
Dây chuyền Cộng hưởng được tạo bởi các Lượng tử cũng như đáp ứng các
điều kiện chuyển động sao cho Vận tốc thoả mãn với Bậc Lượng tử của Hệ.
Đó là những dự đoán thiên tài của Phương Đông Cổ đại. Để khám phá
được những phát minh vĩ đại hơn nữa của Phương Đông, hãy nghiên cứu
tiếp Phần 9 – Quyển 2 tiếp theo sau đây về các Nguyên lý Chỉnh hợp.
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