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Trường Lượng tử
Phần 9 – Quyển 2
Các Nguyên lý Chỉnh hợp
Đến đây, Tam Nguyên Luận đã có thể chứng minh được rằng Vũ trụ
là một Tập hợp khổng lồ của các Dây chuyền Lượng tử chồng chập vào
nhau. Vì thế, sự tương tác giữa các Thực thể bất kỳ nói chung trong Vũ trụ,
Tự nhiên và Xã hội đều là những Tương tác có tính Lượng tử.
Hay nói đúng hơn là Trường Tương tác của trên toàn bộ Vũ trụ chính
là Trường Lượng tử và cũng chính là Trường Tương tác Điện – Từ Lượng tử
bởi vì tất cả Vật chất có thể có của Vũ trụ đều được sinh ra bởi Năng lượng
Điện – Từ: Do cấp độ Lượng tử khác nhau mà giữa các Thiên thể Vĩ mô
không biểu hiện rõ các đặc tính Điện – Từ giống như các Hạt Vật lý Vi mô
nhưng thực chất tất cả chúng đều có cùng một bản chất!

A./. Tập hợp Lượng tử Cơ bản
Sự chồng chập lên nhau giữa các Trường Tương tác của nhiều Dây
chuyền Lượng tử khác nhau đã biến tính Tương tác Gián đoạn vốn có của
các Trường Lượng tử thành một Trường liên tục và đều đặn hoặc có tính
biến đổi đều. Điều này đã gây nên sự ‘ngộ nhận’ của các nhà Vật lý Lý
thuyết nói riêng và Khoa học nói chung.
1.
Các Lượng tử Cơ bản
Tam Nguyên Luận đã tìm ra 12 Lượng tử Cơ bản của Vũ trụ, đồng
thời cũng là của Vật chất... và được gọi là 12 Lượng tử Vật chất Nguyên tố
hay còn được gọi là Lượng tử Nguyên tố bởi vì 12 Lượng tử này chính là 12
Lượng tử nhỏ bé nhất có thể có của Vật chất mà không thể phân hạch thành
các Lượng nào khác được nữa.
Các Lượng tử này được xếp theo thứ tự Lượng tử đứng trước sinh ra
Lượng tử đứng 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
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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...
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 trụ (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 nó 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 trụ.
Thực chất, Lượng tử U do chính các Pulsa tạo ra, đó chính là các Hạt
Siêu nặng vì nó có Mật độ đậm đặc cực lớn: Mỗi Hạt Pulsa có thể có Khối
lượng rất nặng, tỷ lệ với Khối lượng hiện có của Vũ trụ.
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.
Các Lượng tử nói trên tương tác với nhau theo quan hệ Sinh – Khắc
được qui định bởi các định luật 73 và 75 ở phần 7 – Quyển 2.
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Với các Lượng tử nói trên, thông qua các liên kết chỉnh hợp giữa
chúng mà tạo nên các Hạt, Nguyên tố Cơ bản, Thiên thể Cơ bản, Hệ Thiên
thể Cơ bản...
2.
Các phép Qui nạp Âm – Dương
Các đặc tính Âm – Dương của các Lượng tử phải được qui định rất rõ
ràng và cụ thể. Bởi vì sự phối hợp – chỉnh hợp – liên kết giữa các Lượng tử
Nguyên tố nói trên phụ thuộc rất lớn vào các đặc tính Âm – Dương giữa
chúng: Các Hạt, Nguyên tố, Thiên thể... đều được hình thành trên các
Nguyên tắc Chỉnh hợp Lượng tử
2.1. Theo Thuộc tính (mang điện)
Nếu được qui định theo Thuộc tính thì các Lượng tử trên sẽ được xếp
theo trình tự Dương giảm dần và Âm tăng dần. Ví dụ, bắt đầu là Lượng tử
HB sẽ có giá trị Dương cao nhất, tiếp theo sau, các Lượng tử sẽ giảm dần và
trở thành Âm.
Ví dụ, trong Nguyên tử, Hạt nhân chính là ‘Lượng tử’ đứng đầu nên
nó phải là Dương, tiếp theo, các Điện tử quay xung quanh nó và được chính
Hạt nhân sinh ra (sẽ được chứng minh, đây là một đặc tính Vật lý cực kỳ
quan trọng vì Âm được Dương sinh ra, nhờ đó mà Vũ trụ mới có thể được
tạo ra theo Nguyên lý Kế thừa)...
Vì thế, sự qui định Âm – Dương có ý nghĩa rất quan trọng cho phép
chúng ta tìm ra những qui tắc phối hợp – liên kết – chỉnh hợp giữa các
Lượng tử.
2.2. Theo Giá trị
Theo qui luật phát triển của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội nói chung thì
Giá trị của các Lượng tử sẽ tăng dần. Do vậy, theo qui định thì lớn là Dương
và bé sẽ phải là Âm nên các Lượng tử càng đứng sau sẽ càng trở nên Dương
hơn. Ngược lại, các Lượng tử càng đứng trước sẽ càng Âm hơn.
Ví dụ, Mặt trời được coi là Dương của cả Thái Dương Hệ, Trái đất
được coi là Âm của Mặt trời nhưng lại là Dương của Mặt trăng. Mặt trăng là
Âm của cả Trái đất và cũng là Âm của cả Mặt trời...
2.3. Theo Vị tự (Phase)
Theo đặc tính tương tác (Sinh – Khắc), các Lượng tử kế cận luôn phải
có khả năng kích thích và tác động sinh ra lẫn nhau. Do vậy, Phase của các
Lượng tử phải luôn đối lập lẫn nhau (đối lập Tương Sinh luôn lệch Phase
900) cho nên tính chất Âm – Dương giữa chúng chính là sự đối lập Phase
phải tuân thủ theo qui luật Vị trí sao cho Âm – Dương xen kẽ nhau tức là
nếu đầu tiên là Dương thì thứ hai phải là Âm, tiếp theo lại là Dương và sau
đó nữa lại là Âm...
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3.
Các đặc tính Vật lý Cơ bản
Vũ trụ là một Tập hợp Lượng tử khổng lồ nếu được qui nạp theo
Không gian, nhưng cũng là một Chuỗi Lượng tử (Dây chuyền Cộng hưởng)
Vô hạn nếu được qui nạp theo Thời gian.
Tập hợp chỉ tạo ra sự chồng chập tương tác giữa các Lượng tử nhưng
không thể xác định được tuần tự tương tác giữa các Lượng tử với nhau. Trên
cơ sở của Tập hợp Lượng tử mà Vật lý và Khoa học hiện nay đã xác định
được các Trường Tương tác phổ biến như Trường Tương tác Hấp dẫn,
Trường Điện – Từ...
Nếu quan niệm Vũ trụ là một Chuỗi Lượng tử Vô hạn thì nó mới có
thể cho phép xác định được tuận tự tương tác cũng như quá trình tương tác
xảy ra giữa các Lượng tử như thế nào.
3.1.

Tương tác Gián đoạn – Tuần hoàn
Đặc tính cơ bản của Lượng tử
chính là tính gián đoạn và tác động
tuần hoàn: Nhờ có sự lặp lại (tạo ra sự
Dòng quét
625 dòng
tuần hoàn) mà khả năng xuất hiện của
Lượng tử càng trở nên liên tục, nó làm
mất đi sự gián đoạn của Lượng tử.
Ví dụ, đối với Kỹ thuật Truyền
khoảng 800 điểm/dòng
hình, các bức ảnh truyền đi không phải
là những bức ảnh nguyên vẹn mà chỉ
được truyền đi lần lượt theo từng điểm ảnh theo tuần tự từ trái qua phải
(khoảng 800 điểm ảnh/1 dòng) và từ trên xuống dưới (625 dòng) và truyền
liên tục với tốc độ 50 – 60 ảnh/1 giây.
Các điểm ảnh đó được coi là các Lượng tử của ảnh được truyền đi,
nhờ sự lặp lại liên tục mà chúng có thể tạo được một bức ảnh nguyên vẹn tại
máy thu hình mặc và đã làm cho tính gián đoạn – không liên tục do các điểm
ảnh gây nên thành sự liên tục.
Nếu tốc độ lặp lại của các điểm ảnh càng nhanh thì ảnh hưởng của
tính gián đoạn càng giảm và sự cảm nhận về tính liên tục càng tăng lên.
Đối với các Hạt hay các Nguyên tố, Thiên thể... cũng vậy, sở dĩ các
Hạt (Nguyên tố, Thiên thể) được định dạng là nhờ sự lặp lại liên tục của các
Lượng tử Nguyên tố tạo nên chúng với tần suất lặp lại cực lớn. Xác suất
nhìn thấy chúng rất lớn trong Không gian Lượng tử của chúng.
3.2. Đáp ứng Cộng hưởng – Phổ Siêu hẹp
Để có thể có sự lặp lại liên tục của các Lượng tử Nguyên tố tạo nên
các Hạt, sự tác động của chúng phải được cộng hưởng bởi một Tần số Cộng
hưởng tương ứng với từng Lượng tử. Nhờ sự Cộng hưởng mà sự tác động
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của chúng luôn được duy trì theo những Chu kỳ xác định hoặc với Xác suất
không đổi mà các Hạt (Nguyên tố, Thiên thể...) có thể được định dạng một
cách bền vững...
Một mặt khác, để tạo được sự Cộng hưởng bền vững thì Phổ Năng
lượng xác định sự Cộng hưởng cũng phải cực hẹp. Do vậy, ứng với một Hạt
phải được xác định bởi đúng một Tần số γ với một độ Sai Tần (sai Tần số)
cực nhỏ ∆γ ≈ 0.
Điều này hoàn toàn có thể được giải thích như sau, mặc dù các Photon
có thể có vô số Photon có cùng Tần số nhưng khi chúng tạo ra các cặp Hạt
và Phản hạt của nó thì các Hạt này luôn có các Tần số khác nhau mặc dù chỉ
cần hơn kém nhau một khoảng rất nhỏ ∆γ ≈ 0.
Thật vậy, phương trình mô tả cho các quá trình sinh Cặp được mô tả
như dưới đây:
γ + γ = e– + e+
Trên đây là phương trình mô tả sự cân bằng về số Hạt và về Điện tích
của sự sinh Cặp, sự cân bằng Khối lượng và Năng lượng giữa chúng được
mô tả bởi phương trình dưới đây:
h.γ = 2(me.C2 + me.V2/2)
Trong đó, h là Hằng số Plank, me là Khối lượng của Electron e– hoặc
của Positron e+ vì chúng bằng nhau.
me.V2/2 chính là Động năng của các Hạt, xấp xỉ bằng nhau. Khi Cặp
Hạt và Phản hạt được tạo ra thì Động năng của chúng không bao giờ giống
nhau giữa các phản ứng.
Sự khác nhau về Động năng của các Hạt được sinh ra cũng sẽ gây nên
sự khác nhau về Tần số Cộng hưởng của các Hạt được tạo thành. Ngoài ra,
các cân bằng khác về Spin, Số lạ... sẽ làm cho một phần Sai Tần của Tần số
Cộng hưởng của các Hạt được tạo thành.
Điều đó có nghĩa là, theo lý thuyết thì Tần số Cộng hưởng của Hạt
được tạo thành phải đúng bằng Tần số của Photon nhưng trên thực tế thì Tần
số Cộng hưởng tạo nên Hạt luôn bé hơn Tần số của Photon một ∆γ ≈ 0.
Chú ý: Theo trên, cho dù là các Hạt cùng loại thì Tần số Cộng hưởng
riêng giữa chúng cũng luôn với một Sai Tần ∆γ ≈ 0. Không bao giờ có sự
bằng nhau tuyệt đối. Ví dụ, hai Electron bất kỳ cũng chỉ luôn có Tần số
Cộng hưởng riêng gần bằng nhau mà thôi chứ không bao giờ có thể bằng
nhau một cách tuyệt đối.
3.3. Liên kết Dây chuyền – Kết nối Hệ thống
Hoàn toàn có thể chứng minh rằng, sự liên kết giữa các Lượng tử
được thực hiện theo Nguyên lý Cộng hưởng Dây chuyền tức là các Lượng tử
Founded by Dr Tran Phuc Anh

博士 陈 副 映

5

Field of Quantum – Part 9 – Volume 2

Renovated Oriental Learning

东方 学术 革新

Systematic Science

có các Phổ Cộng hưởng có thể bằng nhau hoặc có thể cách nhau bằng một số
nguyên lần (bội số) Tần số của nhau thì có thể liên kết với nhau để tạo thành
một Tập hợp (Nguyên tử, Phân tử, Thiên thể, Hệ Thiên thể)...
Hay nói cách khác, các Hệ Hạt, Nguyên tử, Phân tử, Thiên thể và Hệ
Thiên thể nói chung chẳng qua là một Bộ Tổ hợp Tần số.
Các Lượng tử (Hạt) có thể liên kết được với nhau khi và chỉ khi các
Tần số Cộng hưởng riêng của chúng không gây nên sự giao thoa để có thể
triệt tiêu lẫn nhau mà luôn phải tác động hỗ trợ nhau giúp cho chúng có thể
đạt được những điều kiện Cộng hưởng riêng một cách bền vững.
Tương tự, con người cũng như các cấu trúc Sinh học khác cũng chính
là những Tổ hợp Tần số Thích nghi lẫn nhau hay nói cách khác là tạo thành
một Dây chuyền Cộng hưởng của các Lượng tử có cùng Tần số Cộng hưởng
hoặc có Tần số bội giống nhau.
Ví dụ, các Hạt có các Tần số Cộng hưởng riêng là f1, 2f1, 3f1... nf1 là
những Hạt có thể hợp lại với nhau thành một Hệ và được gọi là một Dây
chuyền Cộng hưởng.
Tương tự, các Hạt có các Tần số Cộng hưởng riêng là f2, 2f2, 3f2... nf2
cũng là những Hạt có thể hợp lại với nhau thành một Hệ và được gọi là một
Dây chuyền Cộng hưởng.
Ngược lại, các Hạt có Tần số không bằng nhau hoặc không bằng bội
tần của nhau thì không thể hợp lại thành một Hệ. Ví dụ, các Hạt có Tần số
Cộng hưởng riêng là f1, f2,...fn bất kỳ không thể hợp nhau thành một Hệ hay
thành một Dây chuyền Cộng hưởng được.
Chính vì thế, điều này cho phép giải thích tại sao các Hạt giống nhau
thường dễ dàng hợp nhất thành cùng một Hệ (vì chúng có cùng Tần số Cộng
hưởng với một độ Sai Tần cho phép ∆γ ≈ 0). Ví dụ các Electron có thể hợp
nhất với nhau thành các lớp Quĩ đạo Điện tử quay quanh Hạt nhân và các
Proton có thể hợp nhất với nhau thành một Hạt nhân của Nguyên tử...
Điều này cũng cho phép giải thích tại sao rất nhiều Hạt được sinh ra
không thể duy trì được sự tồn tại của chúng trong ‘Môi trường’ mà chúng
vừa được sinh ra mà chỉ có rất ít Hạt có thể duy trì được sự tồn tại bền vững
của chúng mà thôi. Ví dụ như các Hạt Electron, Proton và Neutron.
Ngoài các Hạt này ra thì các Hạt khác có tuổi thọ rất ngắn vì không
tương thích Cộng hưởng với các Hạt Cơ bản nói trên...
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận khẳng định được rằng Vũ trụ là một
Hệ thống Tổ hợp Tần số Cộng hưởng được tạo bởi vô số các Dây chuyền
Cộng hưởng riêng sao cho các Tần số Cộng hưởng riêng của các Dây
chuyền có thể được tổ hợp lại thành một Tổ hợp Tần số Thích nghi lẫn nhau
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có tính tương hỗ giúp chúng có thể đảm bảo khả năng duy trì từng Tần số
Cộng hưởng của mỗi Dây chuyền Cộng hưởng...
Chú ý 1: Dĩ nhiên, chúng vẫn cho phép một khoảng Sai tần ∆γ giữa
các Tần số Cộng hưởng hoặc giữa các Bội Tần của chúng nhưng khoảng Sai
Tần này không được phép quá lớn. Vì nếu sai số quá lớn thì chúng sẽ gây
nên sự xung khắc lẫn nhau và phá vỡ các Cộng hưởng riêng của các Hạt
được tạo thành trong Hệ hoặc trong Dây chuyền Cộng hưởng.
Vậy nên, vì một lý do bất kỳ nào đó, nếu Tổ hợp Tần số Cộng hưởng
giữa chúng bị phá vỡ thì Hệ (Dây chuyền Cộng hưởng) đó cũng sẽ bị tan rã.
Ví dụ, trên Thế giới vẫn thường xảy ra các hiện tượng người tự bốc cháy,
cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp nào có thể thích hợp nhưng Tam
Nguyên Luận cho rằng vì cơ thể của người xấu số là một Hệ thống Tổ hợp
Tần số và vì một lý do nào đó mà giữa các Tần số thành phần có sự ‘xung
đột’ phá vỡ các Cộng hưởng riêng của các ‘Tổ hợp con’ cấu tạo của cơ thể
nên các Hạt bị thoát biến thành Photon tự do.
Cũng chính vì thế, các vụ cơ thể tự bốc cháy chỉ để lại rất ít muội than
trên cơ thể của người xấu số nhưng lại không hề gây cháy quần áo của người
đang mặc cũng như không hề gây cháy những đồ vật xung quanh.
Đây là sự giải thích hợp lý nhất, không những vậy, Nguyên lý Cộng
hưởng và Nguyên lý Tổ hợp Tần số Cộng hưởng cho phép giải thích cho khả
năng tồn tại bền vững của Vật chất nói riêng cũng như của Vũ trụ nói chung
một cách hợp lý và đúng cho mọi trường hợp.
Có thể hơi hoang tưởng một chút khi nói rằng con người có thể tàng
hình được nếu biết cách phá vỡ Tổ hợp Tần số Cộng hưởng khi cần biến đi:
Khi đó, các Hạt (Lượng tử) của cơ thể sẽ biến thành Photon và sẽ được
truyền đi đâu đó. Ngược lại, có thể hiện lại hình dáng ban đầu bằng cách chỉ
cần tái tạo lại Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của mình làm cho các Photon đã
được truyền đi sẽ được hợp lại thành các Hạt và hợp thành Hệ Hạt...
Bởi thực chất sự tạo ra hình dáng của Vật chất là do sự tồn tại của
Năng lượng trong trạng thái Cộng hưởng như đã được phân tích và trình bày
ở Phần 8 – Quyển 2. Cho nên, nếu mất Cộng hưởng thì Vật chất biến thành
Photon. Ngược lại, nếu được Cộng hưởng thì Photon được biến thành Hạt và
nếu tạo ra được một Tổ hợp Tần số Cộng hưởng thì các Hạt sẽ hợp lại thành
một định dạng cấu trúc Vật chất thuần tuý hoặc tạo thành những cơ thể Sinh
học đặc biệt nào đó...
Chú ý 2: Từ trước tới nay, Khoa học Hiện đại vẫn nhầm tưởng rằng
các Thể Sinh học được tạo bởi các thể Protein bậc cao. Nếu như vậy, chỉ cần
tạo ra được các thể Protein bậc cao thì có thể tạo ra được sự sống!?!
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Thế nhưng, thực tế đã phản lại họ bởi Sinh học cũng như Hoá học
Hiện đại cũng đã ‘điều chế’ và tổng hợp được vô số các Protein hoàn toàn
giống như các Protein Sinh học với hy vọng sẽ tạo được sự sống nhân tạo
thế nhưng họ phải vỡ mộng vì không cảm nhận được một biểu hiện nào của
sự sống từ những ‘đứa con’ mà họ đã tạo ra được.
Trong lúc đó, các thể sống trong Tự nhiên rất đơn giản nnhư giọt
Coaserva là một trong những mầm sống đầu tiên trên Trái đất cho đến nay
vẫn còn được duy trì trong nước Biển và Đại dương luôn chứng tỏ ngược lại
rằng sự sống của nó không cần tới những Protein phức tạp như các nhà Sinh
học vẫn từng nghĩ.
Vậy thì điều gì đã gây nên sự khác biệt giữa sự sống và vô sinh? Họ
liền nghĩ đến một thứ ‘Siêu năng’ có thể tạo ra sự sống đó chính là ‘Linh
hồn’! Thật vậy, sự sống khác với các thể vô sinh ở chỗ lầ nó có “Linh hồn’.
Nhưng Linh hồn là gì? Cho đến nay Khoa học cũng như Sinh học
Hiện đại của Thế giới vẫn chưa xác định cũng như có thể định nghĩa được
Linh hồn là gì.
Tuy vậy, nhiều nghiên cứu về các ‘Trạng thái sau cái chết’ của nhiều
Công trình nghiên cứu đặc biệt trên Thế giới thì họ đã có thể khám phá và
chứng minh được rằng ngay sau khi người vừa chết, luôn có một vầng quang
thoát ra từ Huyệt Bách hội ở trên đỉnh đầu của người đã chết và người ta cho
đó là Linh hồn!!!
Tam Nguyên Luận cho rằng Linh hồn của sự sống thực chất cũng chỉ
là một Tổ hợp Tần số, nó được sinh ra do sự Tổ hợp từ các Tần số Cộng
hưởng riêng của các thành phần Cấu trúc Sinh học của cơ thể.
Mỗi một người sẽ ứng với một Tổ hợp Tần số Cộng hưởng riêng,
không ai giống ai. Không những vậy, cơ thể của mỗi người cũng được tạo
bởi hai Tổ hợp Tần số Cộng hưởng khác nhau (và chúng lại hợp nhất với
nhau để trở thành một Tổ hợp Tần số Cộng hưởng duy nhất): Một Tổ hợp
Tần số Cộng hưởng riêng của Cấu trúc Sinh học thuần tuý của cơ thể và một
Tổ hợp Tần số Cộng hưởng riêng của Trí tuệ, đây mới chính là Linh hồn thật
sự của con người.
Tức là Trí tuệ (Ý thức) của mỗi người cũng được tạo bởi một Tổ hợp
Năng lượng tương ứng với một Tổ hợp Tần số Cộng hưởng để xác định cho
trình độ Tư duy cũng như khả năng về hoạt động trí não của từng người.
Mỗi một khi con người chết đi thì Tổ hợp Cộng hưởng của Trí tuệ
(Linh hồn) của con người sẽ được thoát ra và vẫn luôn được tồn tại trong Vũ
trụ để có thể ‘đầu thai’ vào ‘kiếp sau’ bởi theo định luật bảo toàn Năng
lượng thì Năng lượng không tự nhiên sinh râ và cũng không tự nhiên mất đi
nên Năng lượng Trí tuệ (Linh hồn) của con người vẫn phải được tồn tại sau
cái chết.
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Vậy nhưng, những khả năng duy trì cũng như những quá trình tiếp
theo sau đó của Linh hồn sẽ xảy ra như thế nào? Tam Nguyên Luận chứng
minh rằng nó phụ thuộc vào ‘đạo hạnh’ của người đã chết!!!
Thật vậy, Tam Nguyên Luận chứng minh rằng mọi Sự vật – Hiện
tượng trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội cũng như con người đều được cấu
thành bởi 12 Lượng tử Cơ bản như nói trên.
Chúng chỉ khác nhau về mức độ (Giá trị) của từng Lượng tử cũng như
Tổ hợp Tần số Cộng hưởng giữa chúng nhưng tổng các Giá trị của tất cả các
Lượng tử đều luôn bằng Không.
Vì thế, hoàn toàn có thể chứng minh rằng Tổng các Giá trị Lượng tử
đối với mọi ‘Linh hồn’ của con người đều như nhau. Trên cơ sở đó, nếu
người nào chuyên tâm phát huy một sở trường duy nhất thì Lượng tử tương
ứng sẽ được phát huy với Năng lượng mạnh nhất (Biên độ Cộng hưởng
mạnh nhất). Tam Nguyên Luận cho rằng, mỗi Lượng tử trong 12 Lượng tử
Cơ bản nói trên sẽ tương ứng với một số Lĩnh vực hoạt động của con người.
Vì thế, nếu con người có quá nhiều tham vọng thì ‘lực bất tòng tâm’,
bản thân trong đời thực sẽ khó đạt được những kết quả như ham muốn.
Đồng thời, các Lượng tử đều phải chiếm các mức Năng lượng như nhau cho
tất cả các Lĩnh vực hoạt động của con người làm cho mức Cộng hưởng của
các Lượng tử đều suy giảm, không có Lượng tử nào có thể đạt được mức
Cộng hưởng tối đa hay nói cách khác là sẽ không đạt được khả năng Cộng
hưởng: Khi đó, các Lượng tử khó đạt được sự bền vững, dễ dàng xẩy ra
những tương tác với các dạng Năng lượng Tự nhiên khác ở bên ngoài và làm
cho chúng dễ bị suy yếu và thoát biến dần (xem Phần 5 - Quyển 2).
Tam Nguyên Luận cho rằng nếu một Lượng tử nào càng đạt được khả
năng Cộng hưởng chặt thì nó càng ít bị giao thoa với các Năng lượng Tự
nhiên bên ngoài nên khả năng tồn tại của nó càng bền vững.
Không những vậy, Tam Nguyên Luận còn cho rằng sự ‘đầu thai’ của
‘Linh hồn’ hoàn toàn xảy ra theo những cơ chế tương tác Vật lý thông
thường: Mỗi một khi có sự hình thành của một bào thai bất kỳ nào đó thì
trước hết nó sẽ tạo ra một Tổ hợp Tần số Cộng hưởng để định hình cho việc
tạo ra hình dáng Sinh học của cơ thể. Bên cạnh đó, nó cần phải tạo ra một Tổ
hợp Tần số khác cho Ý thức (Linh hồn).
Đặc biệt, Tổ hợp Tần số Cộng hưởng để tạo ra Ý thức cho con người
có thể được hình thành theo hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là do chính bản thân
bào thai có thể tự hình thành nên.
Hình thức thứ hai là do sự ‘đầu thai’: Đầu thai là một hiện tượng thâm
nhập của Năng lượng từ bên ngoài vào bào thai. Lúc ban đầu, Năng lượng
này, với Tổ hợp Tần số của nó sẽ xâm nhập vào bào thai (hay do bào thai
hấp thụ Năng lượng thì cũng đồng nghĩa như nhau) nó sẽ gây nên sự cưỡng
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bức để bào thai có thể hình thành nên sự Cộng hưởng đối với Tổ hợp Tần số
xâm nhập vào bào thai. Nếu bào thai chấp nhận thì sự Cộng hưởng của Tổ
hợp Tần số này sẽ làm cho Năng lượng đó trở thành Linh hồn của bào thai.
Ngược lại, nếu bào thai không chấp nhận sự Cộng hưởng Năng lượng
đó thì hoặc là nó phải hấp thụ một Năng lượng khác hoặc tự hình thành
Năng lượng kèm theo hình thành Tổ hợp Tần số Cộng hưởng riêng cho nó.
Tam Nguyên Luận cho rằng khi Sự vật – Hiện tượng càng phát triển
thì mức Lượng tử xác định cho khả năng chấp nhận Cộng hưởng càng cao
tức là để một Năng lượng nào có thể xâm nhập được vào một ‘cơ cấu’ bất kỳ
và có thể xác định nên sự Cộng hưởng của nó thì bắt buộc mức Lượng tử
phải đủ lớn trên mức giới hạn: Con người là một thể Sinh học phát triển cao
nên mức Lượng tử yêu cầu để có thể gây nên sự Cộng hưởng có thể chấp
nhận được sẽ càng cao nên các Năng lượng có Biên độ càng mạnh thì càng
dễ ‘đầu thai’ vào cho cong người.
Trên cơ sở đó, mỗi một khi con người có thể chỉ phấn đấu cho một
mục đích duy nhất, không đặt ra nhiều tham vọng khác thì nó sẽ phát huy
cao độ cho một Lượng tử nào đó giúp cho Tần số Cộng hưởng riêng của nó
được xác định cực mạnh cũng như Phổ Tần số của Tổ hợp Tần số của nó
càng hẹp nên nó càng ít bị tạp giao và dễ gàng gây nên sự Cộng hưởng cho
các thể Sinh học bậc cao (dễ được các bào thai người chấp nhận).
Ngược lại, nếu mức Lượng tử thấp thì nó chỉ có thể gây nên sự Cộng
hưởng đối với các bào thai động vật hay thực vật không đòi hỏi mức Lượng
tử quá cao. Thậm chí, khi bị tạp giao quá nhiều, Năng lượng bị suy yếu
không đủ mức gây nên sự Cộng hưởng cho các bào thai người cũng như
động thực vật thì nó chỉ có thể ‘đầu thai’ vào sỏi đá và đất cát mà thôi vì
thực chất tất cả mọi Vật chất Tự nhiên cũng như các thể Sinh học đều luôn
hấp thụ Năng lượng và đều trở thành nơi ‘trú ngụ’ của Năng lượng.
Đối với các thể Sinh học thì chúng đòi hỏi những mức Năng lượng
cao cũng như những Tần số Cộng hưởng xác định. Còn đối với các thể vô
sinh thì chúng không đòi hỏi gắt gao về mức Năng lượng cũng như Tần số
Cộng hưởng của nó.
Vì thế, Phật giới cho rằng ‘Vạn vật đều có 49 kiếp luân hồi’. Sự phát
triển cao nhất chính là con người. Nếu con người rèn luyện được ý chí tốt và
‘đạo hạnh’ cao thì kiếp sau lại có thể được đầu thai để tiếp tục làm người.
Ngược lại, nếu không đạt được khả năng ‘tu luyện’ tốt thì chỉ có thể đầu thai
vào động – thực vật thậm chí vào sói đá và cát bụi...
3.4. Bản chất Vật lý – Lượng tử
Tam Nguyên Luận khẳng định rằng Vật chất tạo nên Vũ trụ và Thế
giới Vật chất chính là được tạo thành bởi Năng lượng Điện –Từ. Nhờ vậy,
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các dạng Vật chất mới có thể dễ dàng biến đổi chuyển hoá lẫn nhau giữa
dạng này qua dạng khác cũng như khá dễ dàng biến đổi từ dạng Vật chất
(Khối lượng) sang thành dạng Năng lượng...
• Vật chất được hình thành và tồn tại nhờ sự Cộng hưởng
Mỗi một Tần số của Năng lượng sẽ xác định nên một sự định dạng
cũng như một cấu trúc tương ứng của Hạt. Mỗi một Tổ hợp Tần số sẽ xác
định được sự định dạng của một Cấu trúc Vật chất cũng như của các Tập
hợp Hạt hay Nguyên tố hoá học, Thiên thể, Hệ Thiên thể và các thể Sinh
học... Điều đó có nghĩa rằng Vật chất hay Sự vật – Hiện tượng bất kỳ đều
được định dạng bởi các Tần số Cộng hưởng riêng và Tổ hợp Tần số Cộng
hưởng của chúng.
Nếu mất khả năng đồng bộ hoặc gây nên sự sai lệch của các Tần số
Cộng hưởng riêng cũng như của Tổ hợp Tần số Cộng hương thì Vật chất
cũng như mọi Sự vật – Hiện tượng sẽ bị mất định dạng: Các Cấu trúc Vật
chất, Sinh học... nói chung đều bị thoát biến thành Năng lượng tự do.
Chú ý: Có thể hơi viễn vong khi cho rằng nếu tạo ra được các Tổ hợp
Tần số Cộng hưởng nào đó của một nguồn Năng lượng tự do bất kỳ nào đó
thì Năng lượng tự do đó cũng sẽ biến thành một Cấu trúc được định dạng
tương ứng với Tổ hợp Tần số Cộng hưởng nói trên.
Nếu ý tưởng này được chấp nhận thì cũng có thể tạo ra được Vật chất
Nhân tạo hoặc có thể tạo ra các thể Sinh học Nhân tạo nhờ tạo ra các Tổ hợp
Tần số Cộng hưởng tương ứng cho các nguồn Năng lượng tự do bất kỳ.
• Truyền xạ và Phản xạ khép kín tuần hoàn liên tục
Khi được Cộng hưởng, Năng lượng sẽ được truyền và phản xạ khép
kín bên trong Cấu trúc đã được định dạng bởi các Tần số Cộng hưởng riêng
cũng như bởi Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của nó.
Nhờ có sự truyền và phản xạ liên tục và tuần hoàn của Năng lượng mà
sự định dạng của Vật chất được duy trì cũng như có thể phát triển không
ngừng nhờ quá trình tương tác trao đổi cũng như hấp thụ Năng lượng với
bên ngoài Cấu trúc của nó...
Một lần nữa, tính chất Vật lý này khẳng định được sự hình thành nên
hình dạng và khả năng định hình của Vật chất không thuần tuý bởi sự liên
kết thuần tuý giữa các Hạt, các Nguyên tố... mà phải thông qua cả các yếu tố
xác định Tần số Cộng hưởng riêng và Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của
chúng... Đây là quan niệm tiến bộ hơn hẳn Vật lý Hiện đại.
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3.5. Lượng tử duy nhất – Kích hoạt Lượng tử
• Sự kích hoạt Lượng tử
Tam Nguyên Luận chứng minh rằng mọi Sự vật – Hiện tượng trong
Vũ trụ và Tự nhiên đều được sinh ra từ một Lượng tử duy nhất theo cơ chế
kích thích. Hay nói cách khác là nhờ có sự kích thích bởi một Lượng tử duy
nhất đó chính là Pulsa mà Vũ trụ được sinh ra và tồn tại.
Thật vậy, như những phân tích và chứng minh ở tất cả các phần trên
đây, đặc biệt là Phần 8 – Quyển 2, rằng Vật chất được sinh ra là do sự Cộng
hưởng mà nó có thể duy ttrì được sự tồn tại của Năng lượng bên trong Cấu
trúc đã được định dạng bởi chính Tần số Cộng hưởng riêng của nó.
Thế nhưng, thực tế, tổng các Giá trị Năng lượng bên trong chúng cũng
luôn đúng bằng Không nhưng nhờ được truyền và phản xạ khép kín mà
Năng lượng đó vẫn được duy trì.
Nếu không được tương tác lẫn nhau giữa các Cấu trúc có thể có của
Vật chất cũng như nếu không được cung cấp bổ sung thì Năng lượng này
cũng sẽ bị thoát biến dần cũng như càng không thể phát triển.
Có thể nói rõ nghĩa hơn, tất cả những cái mà được gọi là Vật chất ở
đây thực chất không có gì bên trong nó cả mà chúng chỉ là những Dây
chuyền Cộng hưởng. Nhờ có sự kích thích Năng lượng từ bên ngoài theo
một Tần số xác định đúng bằng Tần số Cộng hưởng của nó mà Năng lượng
này được hình thành bên trong ‘khung’ Cộng hưởng (Dây chuyền Cộng
hưởng) nhờ sự cảm ứng và nhờ sự Cộng hưởng mà Năng lượng đó được duy
trì rất lâu để sau đó nếu có sự kích thích tiếp theo thì nó lại được tích luỹ
thêm và tạo nên sự phát triển của Vật chất (bên cạnh đó, nhờ sự tương tác
lẫn nhau giữa các Dây chuyền Cộng hưởng mà chúng tự gây nên sự kích
thích lẫn nhau để giúp nhau tự phát triển).
Bởi vì Vật lý Hiện đại cũng đã chứng minh được rằng các hiện tượng
Cộng hưởng có thể đạt được Biên độ Năng lượng tăng vọt cực mạnh nhờ đó
nó có thể thắng được mọi tương tác khác bên ngoài nên nó có thể duy trì
được sự tồn tại bền vững của Năng lượng bên trong Dây chuyền Cộng
hưởng. Tức là nhờ vào sự Cộng hưởng mà duy trì được Năng lượng được
tương tác từ bên ngoài gây nên cho nó. Ngược lại, nếu không có sự Cộng
hưởng thì Năng lượng không được duy trì bên trong ‘Vật chất’ và vì thế nếu
bị mất Năng lượng kích thích từ bên ngoài thì Vật chất cũng sẽ bị tan biến...
• Lượng tử Duy nhất
Nhờ có sự duy trì Năng lượng bên trong các Dây chuyền Cộng hưởng
mà sau mỗi kỳ kích thích (kích hoạt) mà Vật chất được tạo bởi sự lặp lại của
Năng lượng đó một cách liên tục do sự truyền – phản xạ khép kín của Năng
lượng bên trong chúng.
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Khi đó, chỉ cần sau mỗi Chu kỳ nhất định có thể kích thích tiếp cho
các Dây chuyền Cộng hưởng nói trên thì Năng lượng của chúng càng được
tăng thêm và cũng có nghĩa là Vật chất càng phát triển.
Do đó, Tam Nguyên Luận khẳng định rằng Vũ trụ được sinh ra và
được tồn tại cũng như phát triển là do sự kích thích của một Lượng tử duy
nhất mà thôi, đó chính là Pulsa.
4.
Vũ trụ được sinh ra như thế nào
Theo trên, nhờ sự kích thích của Pulsa mà các Dây chuyền Cộng
hưởng sẽ được đồng loạt cảm ứng Năng lượng bên trong chúng và đồng loạt
duy trì được Năng lượng bên trong chúng mà Vật chất được hình thành nhờ
sự định dạng và liên kết của các Tần số Cộng hưởng riêng và Tổ hợp Tần số
Cộng hưởng của chúng.
Sau mỗi một Chu kỳ, một Pulsa mới lại được sinh ra và lại tạo ra sự
kích thích cho các Dây chuyền Cộng hưởng đang tồn tại để bổ sung Năng
lượng cho chúng cũng như lại hình thành nên các Dây chuyền Cộng hưởng
mới để làm cho Vũ trụ cũng như Vật chất liên tục sinh sôi.
Vậy thì các quá trình kích thích của Pulsa được thực hiện như thế nào
và khả năng tự duy trì được Năng lượng tồn tại bên trong các Dây chuyền
Cộng hưởng để tạo nên sự định dạng cũng như các tính chất Vật lý, Hoá học
cũng như Sinh học... của Vật chất sau khi được kích thích như thế nào? Để
hiểu được rõ hơn về điều này, hãy nghiên cứu tiếp các phần dưới đây.
4.1. Nguyên lý Vay – Trả
Để hiểu một cách đơn giản về vấn đề này, phương pháp hay nhất là
‘nhân cách hoá’ Sự vật – Hiện tượng để trình bày và lý giải. Hãy giả sử rằng
bạn và tôi là hai hàng xóm láng giềng gần gũi nhau: Tôi muốn có một chiếc
ô tô nhưng lại không có tiền, tôi vay của bạn để mua ô tô và sau đó tôi thế
chấp ô tô cho bạn coi như là tiền trả cho bạn.
Như vậy, khi nào tôi cần sử dụng ô tô thì tôi lại lấy ô tô về, khi nào
bạn cần tiền bạn lại lấy ô tô về và đó chính là ‘tiền’ của bạn. Điều đó có
nghĩa rằng tôi đã vay tiền của bạn để mua ô tô: Ô tô là của tôi, nhưng khi tôi
trả ô tô cho bạn thì đó chính là ‘tiền’ của bạn. Bạn vẫn có ‘tiền’ vì tôi đã trả
cho bạn và ngược lại tôi vẫn có ô tô của tôi vì đã mua được bằng tiền của
bạn. Đó chính là Nguyên lý Vay – Trả (xem Phần 6 – Quyển 2).
Theo sự lý luận nói trên, sự hình thành của Vũ trụ cũng vậy, ban đầu
vì Vũ trụ là một Tập Rộng U = 0 nên để có thể hình thành được một Thực
thể nào đó (mà Thực thể này phải được tạo bởi Năng lượng), thế thì nó phải
vay ở ‘đâu đó’ một lượng Năng lượng tương ứng để hình thành nên Vật chất.
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Khi Vật chất được hình thành thì nó lại phải trả lại Năng lượng mà nó
đã vay nên Vật chất phải vận động và tương tác để tạo ra Năng lượng để trả
lại cho nơi mà nó đã vay.
Thế nhưng Năng lượng này được tạo ra không đủ bởi vì Khối lượng
Vật chất được tạo thành được qui đổi thành Năng lượng bao giờ cũng lớn
hơn rất nhiều so với Năng lượng mà nó sản ra do sự vận động và tương tác...
Vì thế, nó cũng vận dụng Nguyên lý ‘thế chấp’ để trả: Cũng là Vật
chất đó nhưng nó sẽ được chia thành hai Phase đối nghịch nhau gồm một
Phase Dương là Phase của Vật chất thực sự được hình thành do sự ‘Vay’ đã
tạo ra được và một Phase được gọi là Âm ứng với lúc Vật chất được trả lại
cho nơi đã Vay.
Thế thì, nếu khi Vật chất xuất hiện ở nơi được gọi của chính nó thì nó
là Vật chất thực sự. Nhưng khi nó xuất hiện ở nơi mà nó Vay thì nó được
‘qui đổi’ thành Năng lượng nhưng thực chất nó vẫn là nó đấy thôi. Nguyên
tắc này hoàn toàn giống như nguyên tắc Vay tiền để mua ô tô như nói trên
và sau đó lại trả ô tô để coi như đó là tiền được trả vậy.
4.2. Nguyên lý Lượng tử
Giả sử rằng sự xuất hiện của ô tô ở tôi
Vùng
M
Phase
và ở bạn theo đúng một Tần suất xác định
Âm
E
Vùng
U
và đủ lớn, lớn tới mức nếu có một hàng xóm
Phase
thứ ba nào đó quan sát thì lúc nào cũng thấy
Dưưn
Luôn tồn tại một Trục Phase bất tôi có ô tô và lúc nào bạn cũng có ô tô (được
kỳ đi qua Tâm điểm của Vũ trụ U coi là tiền của bạn), đến mức mà người quan
sao cho nó có thể chia Quĩ đạo sát cứ ngỡ rằng tôi và bạn hai người đều có
chuyển động của Thiên thể bất kỳ hai ô tô riêng nhưng thực ra chỉ là một.
thành hai nửa có Phase ngược nhau
Khi đó, có thể coi Ô tô lúc ở tôi có
Phase là Dương tức là nó là ô tô thực sự nhưng khi nó về với bạn thì nó có
Phase là Âm tức là nó được coi là tiền chứ không phải là ô tô nữa.
Bạn và tôi là ai? Bạn và tôi chính là Vũ trụ: Vì thế, một Hệ bất kỳ
trong Vũ trụ bao giờ cũng có thể được chia thành hai nửa sao cho một nữa
có Phase Âm và một nửa có Phase Dương để tổng các giá trị trong hai nửa
đó luôn đúng bằng Không.
Nếu Vũ trụ chỉ có tôi và bạn thì sự việc hết sức đơn giản nhưng thực
tế Vũ trụ không đơn giản như vậy mà nó có n thành viên. Khi đó, chiếc ô tô
không thể chỉ xuất hiện ở tôi và ở bạn mà nó buộc phải luân phiên xuất hiện
đều cho từng thành viên.
Nếu số thành viên là n và Thời gian của một Chu kỳ là T thì khoảng
thời gian mà mỗi thành viên nhận được ô tô sẽ được xác định bởi hệ thức
dưới đây:
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τP = T/n
Và thời gian không có ô tô được xác định bởi hệ thức dưới đây:
τN = T – τP = τP(n – 1)
Với một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, mỗi một thành viên
phải sắp xếp ‘lịch trình’ sử dụng để phù hợp. Tuy vậy, rõ ràng rằng thời gian
xuất hiện ô tô nhỏ hơn so với thời gian không xuất hiện ô tô cho nên có thể
nói rằng τP là Lượng rất nhỏ mà mỗi một thành viên đều được xác định đúng
bằng một Lượng τP như vậy theo đúng một Tần suất hay Xác suất nhất định
để sau mỗi Chu kỳ nó đều lặp lại như vậy hoặc luôn đạt được Xác suất như
vậy sau những khoảng Thời gian T tương ứng...
Đó chính là Nguyên lý Lượng tử (xem Phần 8 – Quyển 2), Nguyên lý
này muốn lý giải rằng một Hệ bất kỳ chỉ chung nhau một Phần tử duy nhất
nhưng nhờ sự phân bố về Thời gian theo Chu kỳ – Tần suất hoặc Xác suất
xác định mà nó lại lặp lại như ban đầu cho mọi nơi trong Hệ và gần như bất
kỳ lúc nào cũng như bất kỳ ở đâu trong Hệ đều luôn thấy nó (luôn thấy Phần
tử đó xuất hiện).
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Cộng hưởng 1

4.3. Nguyên lý Cộng hưởng – Tổ hợp Tần số
• Sự đơn hưởng
Theo trên, nhờ Nguyên lý Lượng tử
Cộng hưởng 2
mà sự xuất hiện của một Lượng Vật chất
duy nhất trong một Hệ bất kỳ luôn được
xác định bởi một Tần suất hay một Xác
suất nhất định sau những khoảng Thời gian
tuần hoàn liên tục.
Tuy vậy, khi Hệ càng lớn thì khả
năng xác định được sự xuất hiện của nhỏ
Cộng hưởng 5 Cộng hưởng 4
Khi
điểm
quan sát sự xuất hiện của Lượng
càng ít (Xác suất tìm thấy càng nhỏ),
tử càng tăng lên nhiều thì Thời gian có thể
không đáng tin cậy vì khoảng Thời gian quan sát được sẽ càng giảm xuống khiến
xuất hiện nó tại một Vị trí bất kỳ nào đó cho tỷ số Thời gian quan sát được/Thời
gian không thể quan sát càng bé
không lớn hơn τP và được xác định bởi hệ
thức gần đúng như đã được mô tả ở trên và được nhắc lại như dưới đây:
τP = T/n
Trong đó, n là số điểm có thể quan sát khả năng xuất hiện của Lượng
tử trong Hệ.
Hình trên mô tả một Hệ bất kỳ chỉ có năm điểm có thể quan sát được
sự xuất hiện của Lượng tử. Thực tế, Vũ trụ là một Hệ không lồ có vô số các
điểm quan sát: Ứng với một điểm quan sát là một Thiên thể, Hệ Thiên thể
hay nhỏ bé hơn nữa là các Hạt cũng chính là những điểm quan sát về sự xuất
hiện của Lượng tử.
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Vậy thì, với vô số các điểm quan sát như vậy, Lượng tử sẽ phải xuất
hiện và tác động như thế nào để lúc nào cũng có thể thấy được tất cả cái mà
được gọi là Thiên thể, Hệ Thiên thể đồng thời cũng có thể vô số các Hạt
cùng tồn tại?
Đó chính là nhờ vào sự Cộng hưởng để ‘ảnh’ của Lượng tử có thể
được duy trì lâu hơn trong các điểm mà nó từng xuất hiện. Thật vậy, Vật lý
Hiện đại cũng đã từng chứng minh được rằng nếu một tác động nào đó có
thể gây nên được sự Cộng hưởng đối với Sự vật – Hiện tượng mà nó tác
động thì ảnh hưởng của nó vẫn được duy trì tiếp tục rất lâu sau đó. Ví dụ,
nếu tác động một lực vào một con lắc dao động và con lắc này có thể cộng
hưởng được với tác động lực này thì nó sẽ đạt được Biên độ Dao động cực
đại, đồng thời con lắc cũng có thể kéo dài được sự dao động của nó rất lâu.
Nếu vậy, hãy hình dung rằng Vũ trụ được tạo bởi vô số các con lắc và
có một Lực F sẽ lần lượt tác động lên từng con lắc một và sau đúng một Chu
kỳ xác định thì Lực F này lại tác động trở lại cho từng con lắc một khiến cho
chúng có thể duy trì sự dao động mãi không thôi. Nhưng mà sự dao động
duy trì được của tất cả các con lắc không phải là do Lực F vẫn tiếp tục gây
tác động mà thực chất là do sự Cộng hưởng của các con lắc gây ra mà thôi.
Có nghĩa rằng sự dao động vẫn còn tiếp diễn của các con lắc chỉ là
‘ảnh’ có thể nhìn thấy được của Lực F, còn bản thân Lực F thực sự đang tác
động vào con lắc nào trong số các con lắc được quan sát thì chỉ có ‘Chúa
mới biết được’.

5f

f

• Tổ hợp Cộng hưởng
Trên đây là những Cộng hưởng
2f
đơn hay còn gọi là Sự đơn hưởng là
vì nó chỉ xảy ra sự Cộng hưởng trên
từng con lắc độc lập đại diện cho một
phần tử vô cùng nhỏ bé của Vũ trụ, cụ
thể là các Hạt Nguyên tố hay còn gọi
là các Lượng tử Nguyên tố, thế còn
những Hệ Hạt, Nguyên tố, Thiên thể
7f
4f
hay Hệ Thiên thể... thì sự Cộng Mỗi điểm Cộng hưởng lại chính là một
hưởng của chúng sẽ phải xảy ra như Dây chuyền Cộng hưởng riêng với một
Tần số tương ứng bằng bội số nguyên lần
thế nào?
của nhau tạo nên một Tổ hợp Tần số Cộng
Các Hạt Cơ bản được sinh ra hưởng của các Tần số Cộng hưởng riêng
bởi một Tần số tương ứng được gọi là Tần số Cộng hưởng riêng của các Hạt,
các Hạt ‘tích hợp’ của các Hạt Cơ bản sẽ được tạo bởi một Tổ hợp Tần số
của các Tần số nói trên nhưng Tần số hợp thành luôn nhỏ hơn các Tần số
riêng của các Hạt Cơ bản rất nhiều.
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Hay nói đúng hơn, các Hạt có kích thước càng bé sẽ được tạo bởi các
Tần số rất cao, vì thế, Khối lượng của các Hạt rất lớn cũng như tỷ trọng của
chúng rất lớn.
Tất cả các Hạt cho dù cùng loại cũng đều được xác định bởi một Tần
số riêng, Tần số của các Hạt không bao giờ trùng nhau, ví dụ, cùng là hai
Electron nhưng giữa chúng vẫn có một khoảng Vi sai Tần số xác định.
Nếu cùng một loại Hạt thì Phổ Cộng hưởng của chúng chỉ được tạo ra
lân cận nhau mà thôi.
Vì thế, khi các Hạt liên kết với nhau hoặc các Thiên thể liên kết với
nhau thì giữa các Hạt, từng phần tử cấu trúc, từng Thiên thể luôn tồn tại từng
Tần số Cộng hưởng riêng cũng như sẽ có một Tổ hợp Tần số Cộng hưởng
chung có thể thoả mãn được tất cả các Cộng hưởng riêng có thể có của Hệ
đang xét. Vì thế, Tổ hợp Tần số Cộng hưởng phải luôn đúng bằng nguyên
lần các Tần số Cộng hưởng riêng.
Vì khi đó, theo phép phân hạch Chuỗi Fourier thì bất kỳ Phổ Cộng
hưởng riêng nào cũng có thể được phân hạch được thành vô số các Tần số
bằng nguyên lần của Tần số Cộng hưởng riêng đó và được gọi là các bậc
sóng hài (Harmonics) của nó và được mô tả bởi hệ thức dưới đây:
A(f) = a0 + a1(2f) + a2(3f) +... + an(nf)
Trong đó, f được gọi là Tần số Cộng hưởng riêng đang xét, các Tần số
từ 2f đến nf được gọi là các Hài bậc cao của Tần số f.
Sở dĩ nó bắt buộc Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của Hệ của nó phải
chứa các Tần số bằng Bội Tần của nó là để nó không bị sự giao thoa giữa
các Tần số Cộng hưởng riêng trong Hệ làm nó bị thay đổi Tần số. Vì Vật lý
Hiện đại cũng đã chứng minh được rằng khi có hai Tần số bất kỳ là f1 và f2
giao thoa với nhau thì nó sẽ tạo ra Tần số hợp thành được xác định bởi các
hệ thức dưới đây:
F1 = f1 + f2 và F2 = f1 – f2 nếu f1 > f2 hoặc F2 = f2 – f1 nếu f2 > f1
Nếu F1 hoặc F2 khác Bội Tần của các Cộng hưởng riêng thì nguy cơ
phá vỡ Hệ sẽ xảy ra làm cho các Hạt hoặc bị phân ly hoặc bị thoát biến
thành Năng lượng (Photon) tự do.
Rõ ràng rằng Vũ trụ và Tự nhiên hết sức ‘tinh khôn’ đã nhờ Nguyên
lý Cộng hưởng mà có thể tạo ra vô số Vật chất chỉ bằng đúng một Nguồn
Năng lượng duy nhất được tạo bởi một Lượng tử duy nhất gây ra...
Chú ý 1: Khi Hệ càng được tạo bởi nhiều Hạt hoặc được tạo bởi Tập
hợp của nhiều Hệ Hạt khác nhau thì Tổ hợp Tần số sẽ tạo ra một Tần số tổng
hợp càng thấp. Chính vì thế, các Hạt càng bé thì Tần số Cộng hưởng càng
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lớn nhưng các Hạt càng lớn hoặc các Hệ Hạt càng lớn thì Tần số Cộng
hưởng của nó càng giảm:
Tần số Cộng hưởng của các Hạt được xác định bởi Tần số của những
Photon siêu nặng (trên dải không nhìn thấy). Ngược lại, Tần số Cộng hưởng
của các Thiên thể cũng như Hệ Thiên thể lại cực thấp chỉ được xác định
dưới 10–3 Hz.
Vì thế, để sự vận động của các Thiên thể trong Thái Dương Hệ không
bị đảo lộn, Tam Nguyên Luận khuyến cáo không nên gây ra những chấn
động bất kỳ (dù là dao động Điện – Từ hay dao động Cơ học...) có Tần số
dưới 10– 3 Hz.
Chú ý 2: Sự sắp xếp các Tần số Cộng hưởng riêng trong Hệ có thể
không tuân thủ theo thứ tự lớn bé miễn là các Tần số Cộng hưởng riêng của
từng Dây chuyền Cộng hưởng riêng có thể phối hợp nhau theo đúng Bội Tần
của nhau.
4.4. Nguyên lý Kích thích – Tần suất tác động
• Tác động kích thích gây cảm ứng Năng lượng
Trên thực tế, Lượng tử duy nhất đã tạo ra Vũ trụ và Thế giới Vật chất
không tác động trực tiếp lến ‘các con lắc’ được quan sát mà nó chỉ gây nên
sự Cảm ứng Năng lượng cho ‘các con lắc’ được tạo bởi các Dây chuyền
Cộng hưởng mà thôi.
Nhờ sự Cảm ứng mà khi Lượng tử duy nhất (được gọi là Lượng tử
Kích thích) xuất hiện gần nó hoặc đi qua nó mà Năng lượng sẽ được tạo ra
ngay chính bên trong Dây chuyền Cộng hưởng.
Vậy thì ‘các con lắc’ được quan sát vừa chính là Dây chuyền Cộng
hưởng để có thể tự duy trì được sự tồn tại của Năng lượng bên trong nó
nhưng đồng thời cũng là một Hệ Cảm ứng Năng lượng để có thể được kích
thích từ xa mà không cần phải kích thích trực tiếp ngay bên trong nó.
Như đã trình bày và chứng minh ở Phần 8 – Quyển 2, Năng lượng mà
các Dây chuyền Cộng hưởng có thể Cảm ứng được chính là Năng lượng
Điện – Từ. Nhờ có đặc tính Cảm ứng của Điện – Từ mà khi Lượng tử kích
thích xuất hiện thì tự khác một nguồn Năng lượng cũng sẽ xuất hiện trong
các Dây chuyền Cộng hưởng bất kỳ khiến cho Vũ trụ có thể sinh mới các
Dây chuyền Cộng hưởng (tạo ra các Vật chất mới) cũng như bổ sung thêm
Năng lượng cho các Dây chuyền Cộng hưởng cũ.
• Tần suất tác động
Vấn đề còn lại là Lượng tử kích thích phải xuất hiện theo đúng những
thời điểm sao cho nó có thể bổ sung Năng lượng kịp thời cho các Dây
chuyền Cộng hưởng sau những khoảng thời gian tự duy trì Năng lượng bên
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trong của chúng và cũng phải suy giảm, thất thoát dần và có nguy cơ bị mất
khả năng tồn tại Năng lượng bên trong nó.
Khi đó, Lượng tử kích thích phải tạo ra một Tần suất kích thích – tác
động hợp lý, cứ sau mỗi một Chu kỳ như vậy thì Lượng tử kích thích lại lần
lượt tác động trở lại để bổ sung thêm Năng lượng cho các Dây chuyền Cộng
hưởng hiện có cũng như tạo mới các Dây chuyền Cộng hưởng...
Thế thì khi số Dây chuyền Cộng hưởng mới được sinh ra liên tục do
sự Cảm ứng ngày càng nhiều liệu chúng có thể làm giảm Tần suất kích thích
và tác động cho toàn bộ Vũ trụ hay không?
Đúng như vậy, khi số lượng Vật chất trong Vũ trụ gia tăng lên không
ngừng thì Tần suất kích thích cũng sẽ bị giảm xuống. Vũ trụ buộc phải làm
cho Chu kỳ kích thích – tác động giãn dài ra và để đáp ứng được việc kích
thích có thể thoả mãn được mọi sự Cộng hưởng trong Vũ trụ thì Tần số
Cộng hưởng riêng của Vật chất cũng như Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của
từng Hệ Vật chất của Vũ trụ phải giảm xuống.
Để giảm Tần số Cộng hưởng thì mọi Vật chất phải tăng kích thước
của chúng bằng cách bán rã cấu trúc thành vô số các Hạt có kích thước lớn
hơn (giảm tỷ trọng đi). Khi kích thước càng tăng lên thì Tần số Cộng hưởng
riêng và Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của Hệ của chúng cũng sẽ giảm theo.
Đó cũng chính là sự ‘kỳ tài’ của Vũ trụ, loài người cho dù có thông
minh đến đâu thì cũng phải bội phục!
Chú ý 1: Bên cạnh sự kích thích chung tức là toàn bộ Vũ trụ được
kích thích bởi một Lượng tử kích thích duy nhất thì các Dây chuyền Cộng
hưởng riêng cũng gây nên sự kích thích lẫn nhau để có thể tự ‘nuôi sống’
nhau trong khi Lượng tử kích thích chưa quay trở lại với chúng.
Chú ý 2: Sự kích thích của Lượng tử kích thích cũng như sự kích
thích lẫn nhau giữa các Dây chuyền Cộng hưởng một mặt vừa bổ sung thêm
Năng lượng cho các Dây chuyền Cộng hưởng và một mặt lại sinh mới các
Dây chuyền Cộng hưởng khác tạo ra sự bán rã Cấu trúc Vật chất liên tục...
Chú ý 3: Khi Tần số giảm xuống càng thấp thì các Bội Tần của nó sẽ
tạo ra vô số các Tần số khác nhờ giao thoa để có thể tạo ra sự trùng hợp với
nhiều Tần số thành phần khác của tất cả các phần tử có thể có trong Vũ trụ.
Vì thế, khi Vũ trụ càng phát triển thì nó càng dễ dàng tạo ra nhiều Vật chất
mới vốn chưa từng tồn tại trong Vũ trụ.
Ví dụ, sự sống được hình thành và phát triển trên Trái đất cũng là một
dạng biến thái Vật chất (được coi là một thứ Vật chất mới) của Vũ trụ mà
muốn để có thể có được sự sống thì Tần số Cộng hưởng riêng cũng như Tổ
hợp Tần số Cộng hưởng của các Thể sống rất phức tạp, nó khó thoả mãn các
Bội Tần của các Vật chất ban đầu của Vũ trụ.
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Nó bắt buộc Vũ trụ phải tạo ra vô số các Tần số để có thể lấp kín Trục
Tần số từ 0 đến Vô cùng... thì mới có thể thoả mãn các điều kiện cho sự
sống được hình thành và phát triển... muốn như vậy thì Tần số kích thích
cũng như các Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của Vũ trụ phải được giảm xuống
càng thấp thì càng tốt.
4.5. Nguyên lý ‘Nhân – Quả’
Như trên và ở Phần 6 – Quyển 2 đã trình bày, Nguyên lý Nhân – Quả
là một Nguyên lý rất ‘công bằng’ của Vũ trụ rằng ‘Tạo hoá không cho không
ai cái gì cũng không lấy không của ai cái gì’ cũng như ‘ác giả thì ác báo’
hoặc ‘hại người ắt tự hại đến thân’.
Tam Nguyên Luận hoàn toàn có thể chứng minh được những Nguyên
lý nghe có vẻ rất ‘Tâm linh’ và trừu tượng nhưng nó lại rất khoa học cũng
như rất là ‘Duy vật Biện chứng’...
Thật vậy, như trên và theo Phần 6 – Quyển 2 đã trình bày, Lượng tử
kích thích sẽ phải ‘Vay’ của tất cả các Lượng tử (được tạo bởi tất cả các Dây
chuyền Cộng hưởng có thể có trong toàn Vũ trụ) một Năng lượng ban đầu
để trở thành một Lượng tử kích thích đủ mức có thể kích thích được cho mọi
Lượng tử trong toàn Vũ trụ.
Bởi vì mỗi một Dây chuyền Cộng hưởng đều có một Tần số Cộng
hưởng riêng của nó, không bao giờ có thể có sự trùng lặp Tần số Cộng
hưởng giữa hai Dây chuyền Cộng hưởng nào đó. Vì thế, Lượng tử kích thích
phải là một Tổ hợp Tần số của tất cả các Tần số Cộng hưởng riêng có thể có:
Cũng chính vì thế, Chu kỳ tác động của Lượng tử kích thích phải
được thực hiện theo những khoảng thời gian đúng bằng bội số nguyên lần
của các Chu kỳ kích thích trước. Vì khi đó, các Giá trị của các Lượng tử có
thể có trong Vũ trụ đều được tăng lên gấp đôi.
Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của toàn Vũ trụ cũng sẽ giảm đi hai lần so
với trước (khi Vũ trụ càng phát triển thì Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của nó
lại càng giảm đi).
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 97: Tần số tương tác – kích thích của Vũ trụ giảm tỷ lệ
nghịch với Khối lượng của Vũ trụ.
f = k/mU
Trong đó, k là hệ số tỷ lệ, mU là Khối lượng Vũ trụ, f là Tần số tương
tác – kích thích của Vũ trụ.
Hoặc Chu kỳ kích thích – tương tác của Vũ trụ giãn dài ra tỷ lệ với
Khối lượng của Vũ trụ như hệ thức dưới đây:
T = ρ.mU
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Trong đó, ρ là hệ số tỷ lệ và được gọi là Hệ số Bất định, T là Chu kỳ
tương tác – kích thích.
Trên cơ sở của việc giãn dài Chu kỳ tác động lên gấp đôi cũng có
nghĩa là đã làm giảm Tần số kích thích đi hai lần so với trước để thoả mãn
Nguyên lý Bội Tần như đã trình bày trên.
Để có thể giảm được Tần số kích thích thì dĩ nhiên trước khi thực hiện
quá trình kích thích thì Vũ trụ phải ‘đếm số nhân khẩu’ có thể có trong Vũ
trụ để lên ‘khẩu phần ăn’ cho tất cả mọi ‘nhân khẩu’. Khi ‘khẩu phần ăn’
càng nhiều thì cũng ứng với Tần số kích thích sẽ giảm (Khối lượng càng lớn
thì Tần số Cộng hưởng hoặc Tần số kích thích cũng giảm theo) để tạo ra sự
đồng bộ với nhu cầu kích thích của toàn bộ ‘nhân khẩu’ trong Vũ trụ.
Vì lẽ đó, nếu Vũ trụ càng lớn thì Lượng tử kích thích cũng càng lớn.
Ngược lại, nếu Vũ trụ càng bé thì Lượng tử kích thích càng bé. Tam Nguyên
Luận rút ra nội dung định luật dưới đây:
Định luật 98: Giá trị (Khối lượng hoặc Năng lượng được qui đổi
tương đương) của Lượng tử kích thích tỷ lệ với Giá trị (qui đổi tương
đương) hiện có của Vũ trụ (định luật 98’ dưới đây sẽ được chứng minh).
mQ = k.mU
Trong đó, mQ là Khối lượng qui đổi tương đương của Lượng tử kích
thích, mU là Khối lượng qui đổi tương đương của Vũ trụ hiện tại, k là hệ số
kích thích của Vũ trụ và được gọi là Hệ số Bất định.
Như vậy, Lượng tử mQ phụ thuộc vào số Lượng tử của Vũ trụ.
Với định luật nói trên, Nguyên lý ‘Nhân – Quả’ đã được thể hiện quá
rõ ràng bởi vì nếu Vũ trụ càng lớn thì Lượng tử kích thích mới càng lớn và
nó càng tạo ra sự kích thích mạnh hơn để Vũ trụ lại có thể được phát triển
hơn nữa... cứ như vậy Vũ trụ tạo ra sự kích thích đối với Lượng tử kích thích
và Lượng tử kích thích lại tác động kích thích trở lại để Vũ trụ phát triển...
Nguyên lý này có thể được phát triển mở rộng cho những mối quan hệ
‘Nhân – Quả’ giữa con người: Con người thực chất cũng chỉ là một thứ
Lượng tử của Vũ trụ, vì vậy, nếu con người càng phát triển thì Lượng tử
kích thích của nó cũng phát triển theo và sự phát triển của Lượng tử kích
thích lại tác động trở lại để con người lại phát triển hơn.
Ví dụ, nếu bạn là người thông minh – học giỏi thì sự hiểu biết của bạn
sẽ tương trợ cho tôi để tôi có thể có sự hiểu biết cùng bạn theo cả nghĩa bóng
lẫn nghĩa đen.
Khi tôi hiểu biết tốt hơn thì khả năng hình thành và phát triển Tư duy
của tôi lại tốt hơn và sự hiểu biết riêng của tôi lại có thể tác động trở lại để
bạn lại có thể phát triển lên một tầm Tư duy mới:
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Khi Xã hội càng phát triển thì mỗi một thành viên của Xã hội cũng
phát triển kéo theo và sự phát triển của mỗi thành viên trong Xã hội lại góp
phần làm cho Xã hội phát triển hơn nữa.
Vì thế, nếu bạn có những hành động chống phá hay hại tôi thì dĩ nhiên
tổng lực Xã hội bị suy giảm và sự tác động của Xã hội trở ngược lại với bạn
cũng bị giảm đi. Sự kích thích trở ngược lại của Xã hội đối với bạn bị giảm
thì dĩ nhiên sự phát triển của bạn cũng sẽ giảm theo.
Mặt khác, vì con người cũng là một Lượng tử của Vũ trụ nên con
người cũng được tạo bởi một Tổ hợp Tần số tương ứng. Đã liên quan đến
Tần số thì nó sẽ liên quan đến sự giao thoa lẫn nhau giữa các Tần số.
Tam Nguyên Luận cho rằng các Tần số càng cao thì sự Cộng hương
của nó càng chặt, độ bền vững của nó càng cao nên nó càng ít tương tác và
giao thoa với các Tần số khác hay nói đúng hơn là nếu có bị tương tác hay
giao thoa bởi các Tần số khác thì nó vẫn đảm bảo sự bền vững không bị các
Tần số khác phá vỡ.
Đặc biệt, Tam Nguyên Luận lại cho rằng, nếu quan hệ giữa con người
là Tương Sinh tức là bạn và tôi đối xử tốt với nhau thì Tổ hợp Tần số của tôi
do sự giao thoa giữa bạn và tôi đúng bằng giá trị tổng của hai Tổ hợp Tần số
riêng của tôi và bạn. Khi đó, với Tổ hợp Tần số lớn hơn (đối với Vũ trụ thì
khi Vũ trụ càng phát triển sẽ làm cho Tổ hợp Tần số của nó càng suy giảm
nhưng đối với con người thì càng phát triển chừng nào nó sẽ càng làm cho
Tổ hợp Tần số của nó tăng lên để chống hay bù lại sự suy giảm Tổ hợp Tần
số của Vũ trụ) và làm cho khả năng tồn tại của bạn và tôi càng bền vững.
Ngược lại nếu tôi có ý hại bạn hay bạn có ý hại tôi thì nó sẽ tạo ra sự
Tương Khắc giữa tôi và bạn, khi đó, Tổ hợp Tần số giữa tôi và bạn sẽ bằng
hiệu của hai Tổ hợp Tần số riêng của bạn và tôi.
Khi Tần số hoặc Tổ hợp Tần số càng suy giảm thì độ bền vững của nó
càng kém, nó dễ dàng bị các Tần số khác giao thoa và phá vỡ sự Cộng
hưởng riêng của tôi và bạn.
Điều đó cũng có nghĩa rằng nếu Tương hại nhau thì sẽ bất lợi cho cả
đôi bên. Đấy chính là Nguyên lý ‘Nhân – Quả’.
Nếu có hơi ‘mê tín’ hơn nữa thì khi bạn hại tôi hoặc tôi hại bạn, nó
không chỉ làm cho tôi hoặc bạn gặp phải những rắc rối bởi vì lúc đó Tổ hợp
Tần số Cộng hưởng sẽ bị giảm xuống, mức Cộng hưởng cũng sẽ trở nên
kém bền vững, dễ bị giao thoa với các Tần số tạp nên sẽ làm cho thần trí
không tỉnh táo, khó bình tĩnh khôn khéo để giải quyết công việc thường nhật
cũng như mất khả năng linh hoạt trong những hành động dễ gây tai nạn
(không sớm thì muộn) trong cuộc sống hiện tại mà nó còn gây nên sự khó
khăn cho tôi và bạn trong sự ‘đầu thai’ cho kiếp sau:
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Khi Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của tôi và bạn bị suy giảm thì cũng
như trên đã nói là do mức Cộng hưởng bị suy giảm nên nó không đủ năng
lực để gây Cộng hưởng cho những bào thai cao cấp (bào thai người là loại
bào thai cao cấp chỉ thích ứng với những mức Cộng hưởng rất mạnh và có
độ Cộng hưởng rất chặt, Phổ Cộng hưởng cực hẹp...).
Chú ý: Nếu Lượng tử có tính Cộng hưởng càng chặt sẽ càng ít giao
thoa với các Tần số khác nên sẽ càng ít tương tác với xung quanh. Điều này
cho phép giải thích cho sự không có Khối lượng của các Hạt.
Ví dụ, Neutrino không có Khối lượng bởi nó có Tần số Cộng hưởng
rất chặt, Phổ Năng lượng cực hẹp, khoảng biến thiên Tần số đạt tới Không
nên nó không bị phân hoạch Phổ và không chịu ảnh hưởng với bất kỳ tương
tác nào.
Tương tự, các Photon cũng có Phổ Siêu hẹp nên chúng cũng gần như
không có Khối lượng. Tuy vậy, vì Phổ của Photon cũng không đạt được mức
siêu hẹp tới mức không thể phân hoạch nên nó vẫn gây nên tương tác yếu
đối với một số Trường Tương tác nhất định (và cũng gây ra Khối lượng đối
với các Photon có Tần số càng cao) và cũng vì vậy mà nó gây nên Hiệu ứng
Compton khi tạo ra các tương tác với các Hạt nhân nặng làm cho Tần số của
nó bị dịch xuống miền Tần số thấp hơn...
4.6. Nguyên lý Bảo toàn Tuyệt đối
Như đã được trình bày ở Phần 6 – Quyển 2, mọi Thực thể trong có thể
có trong Vũ trụ và Tự nhiên (từ các thể Vi mô như các Hạt, Nguyên tố,
Thiên thể, Hệ Thiên thể...) đều liên kết với nhau tạo thành một Hệ thống Lọc
Năng lượng khổng lồ, mọi Năng lượng do bất kỳ một Nguồn Năng lượng
nào có thể được phát ra trong Vũ trụ đều được hấp thụ bằng hết bởi tất cả
các Vật chất có thể có của Vũ trụ.
Đó chính là Nguyên lý Bảo toàn một cách tuyệt đối về Vật chất cũng
như Năng lượng của Vũ trụ. Bởi vì cũng có rất nhiều Thiên thể trong Vũ trụ
không chỉ bức xạ ra Năng lượng (thực ra Photon cũng được coi là một dạng
Vật chất) mà còn bức xạ cả Vật chất (có nhiều Thiên thể thường gây nên
những bức xạ Hạt vào Vũ trụ)... cho nên tất cả Vật chất cũng như Năng
lượng chính Vũ trụ (từ các Thiên thể của nó) bức xạ ra thì chính nó cũng
phải tự hấp thụ toàn bộ không gây thất thoát ra ngoài.
Như vậy, Nguyên lý Bảo toàn Tuyệt đối ở đây không phải là sự bảo
toàn nguyên vẹn tổng các Giá trị Vật chất – Năng lượng ban đầu một cách
thuần tuý như các định luật bảo toàn của Vật lý Hiện đại đã nêu bởi vì các
định luật bảo toàn của Vật lý Hiện đại chỉ mới làm toát lên được một phạm
vi bảo toàn rất hạn hẹp: Định luật này khống chế qui luật tăng trưởng của Vũ
trụ và Tự nhiên là vì theo nội dung của nó thì Năng lượng cũng như Vật chất
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không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ biến đổi từ
dạng này sang dạng khác sao cho các Giá trị của chúng vẫn không thay đổi!
Nghiễm nhiên là định luật bảo toàn theo quan niệm của Vật lý Hiện
đại không chấp nhận Lượng Thặng dư (có nghĩa là không mất đi đã là may
mắn lắm rồi) của các quá trình biến đổi của Vật chất – Năng lượng nói
chung... điều đó cũng có nghĩa rằng Vật lý Hiện đại thừa nhận sự bất biến
của Vũ trụ và Tự nhiên và cũng có nghĩa là phản lại qui luật phát triển của
Vũ trụ và Tự nhiên cũng như Xã hội.
Tam Nguyên Luận và Phương Đông có tầm nhìn rất tiến bộ trong
quan niệm bảo toàn: Không gây thất thoát Vật chất – Năng lượng ra ngoài
nhưng vẫn chấp nhận Lượng Thặng dư trong các quá trình biến đổi – chuyển
hoá tức là chấp nhận sự phát triển tất yếu của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội.

B./. Các Nguyên lý Chỉnh hợp Lượng tử
Vũ trụ và Tự nhiên luôn tuân theo những qui luật Tự thích nghi trong
những Điều kiện Tối ưu và Cân bằng Bền vững nhờ vậy mà các quá trình
hình thành, tồn tại, vận động, biến đổi và phát triển mới có thể bền vững và
ổn định cũng như rất thuận lợi.
Để có thể đạt được như vậy, mọi Sự vật – Hiện tượng trong Vũ trụ và
Tự nhiên luôn tương tác cũng như liên kết lẫn nhau theo những qui luật có
tính chọn lọc – chỉnh hợp và có tính tuần tự như dưới đây.
1. Đơn tuyến (Nhất thể)
1.1. Lượng tử duy nhất
Như trên đã trình bày, Vũ trụ thực chất chỉ được tạo ra bởi một Lượng
tử duy nhất được gọi là Lượng tử kích thích và đó chính là Pulsa Vũ trụ
được tạo ra từ Thiếu cực của Vũ trụ (Hố đen) và bay đi theo đường xoắn ốc
xuyên qua các lớp Thiên thể (Thiên Hà) của Vũ trụ để gây nên cảm ứng
Năng lượng cho toàn bộ các Dây chuyền Cộng hưởng của Vũ trụ mà tạo nên
sự hình thành của Thế giới Vật chất nói riêng cũng như Vũ trụ nói chung.
Từ sự kích thích của Lượng tử duy nhất này, mỗi một Thực thể bất kỳ
được sinh ra trong Vũ trụ kể từ thể Vi mô như các Hạt Cơ bản hoặc các Hạt
Phi cơ bản... cho tới các thể Vĩ mô như các Thiên thể, Hệ Thiên thể... thì nó
cũng luôn được tạo ra bởi 12 Lượng tử thứ cấp được gọi ‘Lượng tử Vật chất
Nguyên tố’.
Nếu như đối với các Hạt Vi mô thì 12 Lượng tử này được coi là các
Lượng tử Vật chất Nguyên tố thực sự nhưng đối với các thể lớn hơn ví dụ
như Nguyên tử, Phân tử, Thiên thể hay Hệ Thiên thể thì khái niệm Lượng tử
Vật chất Nguyên tố chỉ có tính Phạm trù mà thôi.
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Hãy quay lại với Lượng tử duy nhất này, Lượng tử này nhờ đâu sinh
ra? Cũng như đã trình bày ở trên đây là nó được hình thành nhờ sự ‘Vay
mượn’ Vật chất – Năng lượng của tất cả các Thực thể có thể tồn tại trong Vũ
trụ: Vũ trụ chính là một Chuỗi Lượng tử Vô hạn có n Lượng tử thì cứ mỗi
một Lượng tử phải cho nó vay một lượng tương ứng là Ni (Lượng cho vay
được gọi là Lượng có giá trị Âm).
Và Giá trị có được của Lượng tử duy nhất (Lượng tử kích thích) sẽ
được xác định bởi tổng các Giá trị vay được như dưới đây:
Q=

n

∑ Ni
1

Trong đó, Q là Giá trị của Lượng tử kích thích được hình thành nhờ
vay được của tất cả n Lượng tử hiện có của Vũ trụ với các Lượng tương ứng
là Ni. Cho nên, nếu Vũ trụ càng lớn thì Lượng vay được sẽ càng nhiều.
Đồng thời khi bị vay thì trong mỗi Lượng tử Qi bất kỳ của Vũ trụ sẽ
được tạo ra một Lượng bị vay được xác định bởi hệ thức dưới đây:
MinusQi = Qi – Ni
MinusQi chính là Lượng bị vay và nó tạo thành một Thiếu Lượng tử
trong Lượng tử Qi để sẵn sàng tạo ra một Thái Lượng tử OverQi để bù cho
Lượng bị vay Ni.
Khi thực hiện kích thích, tác động của Lượng tử kích Q sẽ gây nên
một cảm ứng ngược lại tức là Q mang Giá trị Âm thì nó sẽ gây một Lượng
Cảm ứng có Giá trị Dương trong mỗi Lượng tử Qi tương ứng của Vũ trụ mà
nó đã giúp cho các Lượng tử Qi của Vũ trụ hình thành nên Thái Lượng tử
theo hệ thức xác định dưới đây:
OverQi = Qi + Ni–
Trong đó, Ni– chính là Lượng cảm ứng do Ni của Lượng tử kích thích
Q gây nên, nó đúng bằng Giá trị Tuyệt đối của Ni nhưng ngược dấu với Ni
tức là Ni là Âm thì là Ni– Dương.
Theo Nguyên lý Tuyệt đối thì Lượng bị vay Ni và Lượng cảm ứng Ni–
sẽ triệt tiêu lẫn nhau để Giá trị của Qi không thay đổi, nhưng trên thực tế
cũng như theo Nguyên lý Tương đối thì các Lượng này vẫn tồn tại và hợp
thành với Qi theo Nguyên lý Bán cộng như đã được trình bày ở Phần 1 và
Phần 2 – Quyển 2 để làm cho Giá trị của Qi tăng lên gấp đôi.
Nhờ Nguyên lý ‘Vay – Trả’ mà sự tạo mới Giá trị cho từng Lượng tử
Qi luôn được tạo ra theo Nguyên lý Đồng dạng. Thật vậy, các Lượng được
vay Ni sẽ đồng dạng với Qi nên Lượng cảm ứng Ni– = Pi được sinh ra là
cũng sẽ đồng dạng với Qi.: Có thể khẳng định rằng mọi quá trình biến đổi
cũng như phát triển của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội luôn tuân theo một cách
chặt chẽ Nguyên lý Đồng dạng theo sự mô tả bởi mô hình Vector dưới đây:
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Existing

Newly
Lượng tử mới Newly được sinh ra
luôn đồng dạng với các Lượng tử
trước đó là Existing và Former

Cơ

Former

Quang

Nhiệt

Điện
Từ
Chu trình biến đổi tuần hoàn và đồng
dạng khép kín của Năng lượng và Vật

Trong đó, Newly được gọi là Lượng tử mới được sinh ra (tức là
OverQ), Existing còn gọi là Lượng tử Quá khứ (MinusQ) là Lượng bị vay.
Trên cơ sở đó, định luật 98 nói trên được khẳng định lại một cách
chắc chắn bởi cách phát biểu dưới đây:
Định luật 98’: Giá trị của Lượng tử kích thích được tạo bởi đúng bằng
½ Tổng các Giá trị hiện có của Vũ trụ hiện tại.
Nhờ Nguyên lý Vay mà không chỉ Giá trị của Lượng tử kích thích
được tạo bởi ½ Tổng các Giá trị hiện có của Vũ trụ hiện tại mà Lượng tử
kích thích còn sao chép lại các Cấu trúc hiện có của Vũ trụ hiện tại nhờ các
đơn Lượng Ni vay được của từng Lượng tử Qi tương ứng của Vũ trụ.
Hơn nữa, Lượng tử kích thích cũng là một Tổ hợp Tần số tương ứng
với tất cả các Tần số Cộng hưởng có thể có của Vũ trụ hiện tại. Nhờ đó, quá
trình kích thích của Lượng tử kích thích xảy ra luôn đồng lúc với cùng nhiều
Lượng tử Qi nhưng với mỗi Lượng tử Qi chỉ nhận lấy từng tác động độc lập
của đơn Lượng Ni của Lượng tử kích thích mà thôi.
Mặt khác, vì các Lượng tử Qi của Vũ trụ được trả theo Nguyên lý
Cảm ứng nên lượng được trả luôn ngược Phase với lượng được vay. Thế
nhưng hai lượng này không thể triệt bỏ lẫn nhau là vì chúng lệch nhau về
Thời gian nên Trung bình cộng thì chúng triệt tiêu nhau nhưng Giá trị Tuyệt
đối của chúng vẫn song tồn cùng nhau.
1.2. Vô cực
• Vô cực Tương đối
Vì Vũ trụ được tạo bởi một Chuỗi (Dây chuyền) Lượng tử Vô hạn n
Lượng tử nên theo Nguyên lý Bất xác định và Nguyên lý Âm – Dương
Tương đối thì có thể chọn bất kỳ một Lượng tử thứ i nào để làm ‘Tâm Pháp’
cho Chuỗi Lượng tử sao cho một nửa từ Q1 đến Qi được gọi là Âm và từ Qi
đến Qn được gọi là Dương. Vô cực cũng là khái niệm giống như khi biểu
diễn một Trục số thực từ –∞ đến +∞ như dưới đây:
Âm

0
–∞
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Ngoài ra, cũng từ quan niệm đó, từ một Qi bất kỳ có thể tạo ra hai
Lượng tử lân cận là Qi – 1 và Qi + 1 sao cho thoả mãn các hệ thức dưới đây:
Qi – 1 = MinusQi
Qi + 1 = OverQi
• Vô cực Tuyệt đối
Vô cực Tuyệt đối có thể được coi là điểm Không của Trục số thực,
tuy vậy, đó chỉ là theo quan niệm của Toán học Hiện đại và khái niệm này
không có ý nghĩa thực tiễn đối với Khoa học Phương Đông cũng như đối với
Tam Nguyên Luận.
Bởi vì Tam Nguyên Luận và Khoa học Phương Đông nói chung đều
không quan niệm con số Không thuần tuý mà con số Không cũng là một
Thực thể của Vũ trụ và được gọi là Vô cực Tuyệt đối. Vì lẽ đó, Vô cực
Tuyệt đối tuân thủ hệ thức dưới đây:
0=P+N
Trong đó, 0 được gọi là Thực thể Vô cực Tuyệt đối tức là Hố đen, P là
Dương cực và N là Âm cực được tạo thành từ Vô cực Tuyệt đối nói trên.
Bên cạnh đó, sự quan hệ giữa Vô cực Tương đối và Vô cực Tuyệt đối
cũng có mối tương đồng và được mô tả tương đương như dưới đây:
Các mối quan hệ của Vô cực Tuyệt đối có thể được khai triển bởi các
hệ thức dưới đây:
P = L
N=–L
⇒0=N+P=L–L
Các mối quan hệ của Vô cực Tương đối có thể được khai triển bởi các
hệ thức dưới đây:
MinusQ = Q – L
OverQ = Q + L
⇒ OverQ ⊕ MinusQ = L ⊕ (–L)
Điều đó cũng có nghĩa rằng thực chất Vô cực Tương đối Q hay là Vô
cực Tuyệt đối 0 cũng chỉ là một ‘điểm tựa’ của Cặp Lưỡng Nghi L và –L mà
thôi. Duy chỉ có điều, nếu Cặp Lưỡng Nghi nói trên chọn Vô cực Tương đối
để hình thành thì Giá trị của Lưỡng Nghi luôn được xác định bởi hệ thức
dưới đây:
L≤½Q
Hơn nữa, nhờ có Vô cực Tương đối mà Lưỡng Nghi được sinh ra
không được phép chọn Thuộc tính tuỳ tiện mà chúng chính là những bản sao
đồng dạng của Vô cực Tương đối.

Founded by Dr Tran Phuc Anh

博士 陈 副 映

27

Field of Quantum – Part 9 – Volume 2

Renovated Oriental Learning

东方 学术 革新

Systematic Science

Nếu Lưỡng Nghi nói trên chọn Vô cực Tuyệt đối để hình thành thì
Giá trị của Lưỡng Nghi sẽ được xác định theo Nguyên lý Bất định tức là
chúng có thể chọn một Giá trị ngẫu nhiên bất kỳ.
Hơn nữa, Thuộc tính của Lưỡng Nghi cũng hoàn toàn tự do không bbị
phụ thuộc vào điều kiện ban đầu nào miễn là hai Nghi đó luôn tạo ra sự đối
lập lẫn nhau là đủ.
• Phân cực
0 (Q)

N (MinusQ)

P (OverQ)

HB, OP, F, E, W, γ, P, v, t, Orb, m, U

1

2

3

4

1 2 3 4 1 2

3 4

Con số 0 trên Trục Số thực cũng chỉ là một con số ‘nửa vời’!
Đó chính là nhận định của Mark, Tam Nguyên Luận cũng vậy: Thực
chất, trong Chuỗi Lượng tử Vô hạn của Vũ trụ cũng như Tự nhiên, làm gì có
Lượng tử nào có thể được xác định bởi Giá trị bằng 0. Con số 0 chỉ là do con
người qui ước chỉ để làm một ‘mốc quan sát’ hay cũng được coi là một điểm
qui chiếu tương đối để tham chiếu với các Giá trị khác trong Chuỗi Giá trị
Vô cùng của Tự nhiên và Vũ trụ.
Cũng chính vì thế, con số 0 cũng chưa hẳn đã là một ‘điểm’ mà nó có
thể là một khoảng, bởi vì lấy cái gì để làm chuẩn cho việc qui định nó là một
điểm nhỏ đủ mức để qui định nó bằng 0? Điều đó có nghĩa rằng con số 0
cũng như mọi Giá trị khác có thể qui định được cũng chỉ là những Giá trị có
tính Bất định.
Trên cơ sở đó, có thể chọn bất kỳ một Lượng tử hay một nhóm Lượng
tử nào làm Giá trị 0 cho việc tham chiếu các Lượng tử hay các nhóm Lượng
tử khác. Vì vậy, Chuỗi 12 Lượng tử cơ bản nói trên có thể được tạo bởi một
nhóm Lượng tử 0, một nhóm tham chiếu được gọi là Âm và một nhóm khác
được gọi là Dương. Trên đây là phép phân cực theo Phép Qui nạp Giá trị.
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 99: Trong Chuỗi Lượng tử Vô hạn bất kỳ, luôn có thể chọn
được một Lượng tử hay một nhóm Lượng tử bất kỳ được gọi là điểm 0 sao
cho có thể phân Chuỗi Lượng tử thành hai miền Lượng tử được gọi là Âm
và Dương đối nhau qua điểm 0 đã chọn.
2. Lưỡng tuyến (Lưỡng Nghi)
• Cặp Tương Sinh (Nhị hợp)
Vũ trụ là một Chuỗi Lượng tử Vô hạn sao cho bất kỳ một Cặp Lượng
tử lân cận bất kỳ luôn Tương Sinh với nhau theo hệ thức dưới đây:
Qn + 1 = OverQn ⇔ Qn = MinusQn + 1
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Theo Nguyên lý Tương
Q2
Q2
Sinh đã được trình bày ở Phần 7
– Quyển 2, sự tương tác giữa
các Cặp Tương Sinh luôn xảy ra
Q1
theo các phương vuông góc
Q1
Phương tác dụng Lực
Q1 và Q2 luôn tác nhau và được mô tả bởi hệ
Tương Sinh vuông góc
dụng lên nhau theo Vector như các hình bên đây.
với phương Đối lập
phương vuông góc
Nhờ sự tác dụng lên nhau
theo phương vuông góc nên các Cặp Tương Sinh không bao giờ triệt tiêu lẫn
nhau vì Phase của chúng luôn lệch nhau tương ứng 900 ± 450.
Đối lập

F

• Cặp Tương Khắc (Nhị xung)
Tương Khắc giữa hai Lượng tử bất kỳ khác nhau về Thuộc tính có thể
xảy ra theo hai trường hợp gồm Tương Khắc Tương đối và Tương Khắc
Tuyệt đối.
 Tương Khắc Tương đối
Theo Phần 7 – Quyển 2, hai Lượng tử bất kỳ Qn và Qm cách nhau với
thứ tự m – n > 1 thì chúng sẽ Tương Khắc lẫn nhau. Khi đó, sự Tương Khắc
sẽ được mô tả bởi hệ thức dưới đây:
Qm ≠ Qn
Tương Khắc Tương đối sẽ khiến cho hai Lượng tử có xu hướng bị đẩy
ra xa nhau vì thế phương tương tác giữa chúng trùng với phương đối lập
giữa chúng. Điều này cho phép giải thích được tại sao Quĩ đạo chuyển động
của các Lượng tử (Hạt, Thiên thể...) luôn xảy ra theo hình Ellip:
Khi Bán kính Quĩ đạo bị giãn ra là do tác dụng
Đối lập
F
lực của Tương Khắc Tương đối. Ngược lại, khi Bán
Q
U
kính Quĩ đạo bị co lại là do tác dụng lực của Tương
Phương tác dụng Lực
Tương tác cùng phương
Khắc Tuyệt đối.
với phương Đối lập
Như vậy, trong một Hệ được hợp bởi hai Lượng
tử bất kỳ, luôn tồn tại đồng thời các mối quan hệ Tương Sinh, Tương Khắc
Tương đối và Tương khắc Tuyệt đối do sự khác nhau về Giá trị Tuyệt đối
giữa các Lượng tử hợp thành. Điều này sẽ được trình bày tiếp theo dưới đây.
 Tương Khắc Tuyệt đối
Sự Tương Khắc Tuyệt đối xảy ra giữa hai Lượng tử bất kỳ khác nhau
về Thuộc tính. Khi Chuỗi Lượng tử Vô hạn càng được tạo bởi nhiều Lượng
tử bao nhiêu thì sự khác nhau về Thuộc tính giữa các Lượng tử càng tăng
nên giữa các Lượng tử bất kỳ với nhau với khoảng cách n > 1 thì chúng sẽ
xảy ra sự Tương Khắc bao gồm Tương Khắc Tương đối lẫn Tương Khắc
Tuyệt đối.
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Tuy nhiên, Tam Nguyên Luận chứng minh
rằng các quan hệ Tương Khắc cũng như Tương Sinh
Đối lập
không xảy ra đồng thời mà xảy ra theo một tuần tự
Tương Khắc Tuyệt đối
(xem dưới đây – Tương tác Phổ biến) mà làm cho các
làm các Lượng tử sat
Lượng tử luôn thay đổi các tác dụng và ảnh hưởng
nhập vào nhau để gây
nên sự triet tiêu
lên nhau theo một Chu trình tuần tự – tuần hoàn và
liên tục... như mô tả ở hình bên.
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận giải thích được sự biến đổi tuần tự
của các Tương tác Phổ biến trong Tự nhiên, Vũ trụ và Xã hội...
U

F Q

• Tương tác Phổ biến
Tương tác Phổ biến được xây dựng trên cơ sở hợp nhất của Tương
Sinh và Tương Khắc giữa hai Lượng tử bất kỳ trong Chuỗi Lượng tử Vô hạn
của Vũ trụ: Quá trình Tương tác giữa hai Lượng tử bất kỳ của Vũ trụ luôn
xảy ra theo một tuần tự như dưới đây:
Khắc Tương đối – Tương Sinh –Khắc Tuyệt đối – Tương Sinh – Khắc
Tương đối – Tương Sinh...
Khi bị Khắc Tương đối, các Lượng tử có xu hướng xa nhau dần, khi
được Tương Sinh thì các Lượng tử tác dụng lên nhau theo phương vuông
góc nhau và khi bị Khắc Tuyệt đối thì các Lượng tử hướng vào nhau.
Vì thế, tổng hợp các tác dụng của các Tương tác giữa các Lượng tử sẽ
tạo ra sự quay quanh nhau giữa các Lượng tử với Bán kính Quĩ đạo được
thăng giáng một cách tuần hoàn theo những Chu kỳ xác định.
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật tổng quát chung cho
định luật 73 và 75 (ở Phần 7 – Quyển 2) như sau:
Định luật 100: Trong Chuỗi Lượng tử Vô hạn gồm n Lượng tử bất kỳ
của Vũ trụ, hai Lượng tử bất kỳ luôn có thể ‘nhìn thẳng’ (tương tác trực tiếp)
vào nhau.
Đây là định luật rất quan trọng vì nó khẳng định tính tất yếu của Vũ
trụ rằng các Lượng tử Vật chất bất kỳ trong Vũ trụ không bao giờ che khuất
lẫn nhau một cách tuyệt đối mà chúng luôn liên kết – phối hợp với nhau
thành một ‘màng’ lọc Năng lượng khổng lồ sao cho mọi Năng lượng bất kỳ
có thể bức xạ ra trong Vũ trụ đều được các Lượng tử Vật chất của Vũ trụ
hấp thụ toàn bộ cũng như Tổng số Lượng tử Năng lượng có thể được tạo ra
trong Vũ trụ đúng bằng Tổng số Lượng tử Vật chất có thể có trong Vũ trụ.
Mặt khác, sự Tương Khắc Tương đối luôn cùng tồn tại với sự Tương
Khắc Tuyệt đối giữa hhai Lượng tử bất kỳ khác nhau về Giá trị Tuyệt đối
nên nó có thể liên kết với sự Tương Sinh để ‘hoá giải’ các ảnh hưởng của
Tương Khắc Tuyệt đối, biến mọi sự Tương Khắc giữa các Lượng tử thành
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mối quan hệ Tương Sinh như được trình bày và giải thích ở Nguyên lý Tam
Sinh – Tam hợp dưới đây.
• Lưỡng tuyến (Lưỡng Nghi)
Ngi Âm

Ngi Dương

HB, OP, F, E, W, γ, P, v, t, Orb, m, U
1

2

3 4

5 6 1 2 3

4

5

6

Tam Nguyên Luận có thể chứng minh được rằng trong một Chuỗi
Lượng tử Vô hạn bất kỳ, luôn có thể chia đôi thành hai miền có Thuộc tính
Đối lập nhau (được gọi là Lưỡng Nghi), một miền được gọi là Âm (Nghi
Âm) và một miền được gọi là Dương (Nghi Dương).
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 101: Trong một Chuỗi Lượng tử Vô hạn bất kỳ luôn có thể
phân đôi thành Lưỡng Nghi đối lập Thuộc tính lẫn nhau.
3. Tam tuyến (Tam Tài)
Tam tuyến được phát biểu tổng quát bởi các hệ thức dưới đây:
0= P+N
Hoặc Q = OverQ + MinusQ
Điều đó cũng có nghĩa rằng, quan hệ của Tam tài cũng chính là do
mối quan hệ Phân cực tạo ra như đã được trình bày ngay ở Mục 1 – Đơn
tuyến về sự Phân cực.

Tam tuyến
Tuyệt đối

Nhân

U=Q

OverQ

Địa

P (Dương)

MinusQ

N (Âm)

U=0

• Tam tài (Tam sinh)
Phương Đông Cổ đại từng cho rằng Vụ trụ, Tự nhiên cũng như Xã hội
luôn được tạo bởi ít nhất ba Sự vật – Hiện tượng xảy ra liên tiếp nhau và qui
nạp thành (Thiên, Nhân, Địa), hoàn toàn có thể qui đổi tương đương với các
Lượng tử nói trên như dưới đây:

Thiên

Tam tuyến
Tương đối

Tam tuyến
(Tam tài)

Điều đó có nghĩa rằng Nhân đứng giữa Vũ trụ (Thiên) và Địa nên
Nhân ứng với 0 hoặc Q. Địa ứng với N hoặc MinusQ, Thiên ứng với P hoặc
OverQ. Trên cơ sở đó, Tam tài chính là một hệ Tam sinh như đã được trình
bày ở Phần 8 – Quyển 2.
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Vậy thì mối quan hệ Tam sinh xảy ra giữa chúng như thế nào? Các
mối quan hệ Tam sinh giữa các Lượng tử (N, 0, P) và (MinusQ, Q, OverQ)
thì đã được mô tả rõ bởi các hệ thức nói trên.
Nhưng còn mối quan hệ (Thiên, Nhân, Địa) thì quả là rất trừu tượng
bởi vì Thiên tức là Vũ trụ có thể sinh ra Địa (Trái đất) và Trái đất liên kết
với Vũ trụ để sinh ra con người (Nhân) nhưng Nhân có thể tác động trở lại
để sinh ra Vũ trụ và Địa hay không?
Hoàn toàn có thể được, con người có những khả năng rất đặc biệt!
Con người có thể có những tác động và ảnh hưởng rất lớn đối với Tự
nhiên nói riêng và Vũ trụ nói chung. Hiện nay, chưa có một bằng chứng nào
để có được sự minh chứng về khả năng con người có thể cải tạo được Tự
nhiên cũng như Vũ trụ theo chiều hướng tốt.
Nhưng có rất nhiều bằng chứng để chứng minh rằng con người có ảnh
hưởng rất lớn đối với sự suy thoái của Tự nhiên, Môi trường... và cũng góp
một phần không nhỏ gây nên sự suy thoái của Vũ trụ.
Dĩ nhiên, hoàn toàn có thể suy luận ngược lại rằng nếu con người có
thể ‘phá hoại’ Môi trường , Tự nhiên và Vũ trụ vì thiếu hiểu biết thì cũng có
thể tác động để cải tạo cũng như có thể ‘sinh’ ra Tự nhiên và Vũ trụ nếu
nhận thức của con người đạt đến trình độ cho phép!!!
Đó chính là điều đã được chứng minh.
• Tam hợp
N, MinusQ, Địa

0, Q, Nhân

P, OverQ, Thiên

HB, OP, F, E, W, γ, P, v, t, Orb, m, U
1

2

3

4

1 2 3 4 1 2

3 4

Tam hợp được định nghĩa bởi các Lượng tử Đồng hạng của Tam sinh
(Tam tài): Tam Nguyên Luận hoàn toàn có thể chứng minh rằng từ một hệ
Tam sinh bất kỳ luôn có thể tạo ra một Tập hợp 12 Lượng tử của nó được
gọi là Thập Nhị Địa Chi được sắp xếp theo thứ tự nói trên. Mỗi một ‘Tài’
ban đầu sẽ tạo ra bốn Lượng tử con tương ứng với các thứ tự từ 1 đến 4.
Hay nói cách khác đúng hơn là Hệ được tạo bởi 12 Lượng tử Cơ bản
nói trên có thể liên kết với nhau thành các nhóm Tam hợp bởi các Lượng tử
Đồng hạng của Tam sinh tương ứng như được mô tả trên đây.
Như vậy, Tam hợp chính là bộ ba theo các thứ tự tương ứng sẽ được
hợp với nhau thành một nhóm. Ví dụ, HB là Lượng tử thứ 1 của 0 (hoặc của
Q hoặc của Nhân) sẽ hợp với W là Lượng tử thứ 1 của N (hoặc của MinusQ
hoặc của Địa) và cũng có thể hợp với t là Lượng tử thứ 1 của P (hoặc của
OverQ hoặc của Thiên).
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Bộ ba này chính là Hố đen (HB) – Sóng (W) – Thời gian (t).
Điều đó có nghĩa rằng Hố đen sinh ra Song và Sóng có thể tồn tại
trong Thời gian t.
Tương tự, bộ ba tiếp theo là Op (Thuộc tính) – γ (Photon) – Orb (Quĩ
đạo) chính là Photon là một Cặp Lượng tử Đối lập nhau và được truyền đi
theo một Quĩ đạo Orb.
Liệu rằng Photon có thể được truyền theo một Quĩ đạo khép kín được
không? Đúng như vậy, nhờ sự truyền – phản xạ khép kín và liên tục của
Photon mà các Hạt được hình thành... cũng nhờ đó mà Vũ trụ mới có thể
được sinh ra và có thể tồn tại cho tới nay cũng như có thể tiếp tục phát triển.
Tiếp theo, bộ ba gồm F (Lực Tương tác) – P (Hạt) – m (Khối lượng)
chứng tỏ rằng Lực tương tác chọn điểm đặt là Hạt với Khối lượng m. Điều
này hoàn toàn trùng hợp với các ý nghĩa Vật lý kinh điển không cần phải
bàn cãi thêm.
Cuối cùng, bộ ba gồm E (Năng lượng) – v (Vận tốc) – U (Vũ trụ) cho
thấy rằng khi E tăng lên thì Vận tốc chuyển động cũng tăng lên và Vũ trụ
cũng sẽ phát triển (giãn rộng tăng kích thước, tăng Khối lượng...).
Nói tóm lại, Tam hợp có ý nghĩa Vật lý rất đặc biệt cũng như có tính
Triết học rất biện chứng: Nó xác định các mối quan hệ rất hữu cơ không thể
thiếu được nhau giữa các Lượng tử Cơ bản.
Trên cơ sở đó, chúng lại có thể phối hợp và liên kết nhau để có thể
sinh ra các Lượng tử còn lại mà chúng bị thiếu.
Quan hệ giữa các Lượng tử của Tam hợp cũng như Tam sinh nói
chung luôn xảy ra xu hướng Tương Sinh từng đôi một tức là chúng tương
tác theo phương vuông góc nhau theo từng đôi một.
Ví dụ, quan hệ giữa ba Lượng tử của nhóm Tam
E
hợp gồm E, v, U được mô tả như hình bên đây. Trong
lúc đó, nếu không có sự ‘hoá giải’ của v thì E và U theo
Nguyên lý Tương Khắc (như được trình bày ở Mục 2 –
Lưỡng tuyến nói trên) sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng khi
U
v
liên kết thành Tam hợp thì v sẽ biến sự xung khắc giữa
E và U thành quan hệ sinh lẫn nhau.
Trên cơ sở đó, chúng không gây nên sự triệt tiêu lẫn nhau giữa bất kỳ
cặp nào. Các mối quan hệ của Tam hợp và Tam sinh cũng đã được thiết lập
và chứng minh ở Phần 5 – Quyển 1 cũng như sẽ được phát triển hơn nữa ở
Quyển 3 – Đại số Phân cực Đệ qui (Toán học Mơ hồ).
Tam Nguyên Luận rút ra định luật như sau:
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Định luật 102: Trong Chuỗi Lượng tử Vô hạn có n Lượng tử bất kỳ
của Vũ trụ luôn có thể tạo ra các nhóm Tam sinh từ ba Lượng tử lân cận liền
kề nhau và tạo ra các Tam hợp theo từng ba Lượng tử cách nhau bốn Thế hệ.
Định luật trên có thể được diễn đạt lần lượt như dưới đây:
Đối với Tam sinh
Qn + 1 = Qn – 1 + Qn
Đối với Tam hợp
G = Qn + 5 ∧ Qn – 5 ∧ Qn
Trong đó, G được gọi là nhóm được hợp thành bởi Tam hợp, các
Lượng tử Qi bất kỳ được gọi là các Thế hệ Lượng tử tương ứng.
4. Nhị Lưỡng tuyến (Tứ tuyến – Tứ Tượng)
Từ việc phân đôi một Chuỗi Lượng tử bất kỳ thành Lưỡng tuyến
(Lưỡng Nghi) thì cũng có thể tiếp tục phân đôi các Chuỗi con của chúng
thành những Lưỡng tuyến con.
 Tứ Xung
Nghi Âm

Nghi Dương

HB, OP, F, E, W, γ, P, v, t, Orb, m, U
1

2

3 1

2 3 1 2 3

1

2

3

Thái Âm Thiếu Âm Thiếu Dương Thái Dương

Thiếu Dương Thái Dương

Trên cơ sở đó, Lưỡng tuyến lại tạo ra Nhị Lưỡng tuyến và được gọi là
Tứ Tượng theo quan niệm của Phương Đông Cổ đại
và đó cũng chính là Tứ xung bởi vì các ‘Tượng’ tức
là các nhóm con của Nhị Lưỡng tuyến luôn xung
nhau theo từng đôi một.
Thiếu Âm
Thái Âm
Thật vậy, vì bản thân Lưỡng tuyến (Lưỡng
Nghi) cũng chính là một cặp có tính chất xung đối
nhau (thoán triệt lẫn nhau) nên Lưỡng Nghi cũng
còn được gọi là Lưỡng xung hay Nhị xung.
Hình trên mô tả sự xung đối nhau giữa từng
Lưỡng tuyến con. Trong đó, sự xung khắc xảy ra theo từng cặp Thiếu Âm –
Thái Âm và Thiếu Dương – Thái Dương là mạnh nhất bởi vì chúng chính là
các cặp được sinh ra từ một tuyến ban đầu nên chúng dễ bị triệt tiêu lẫn nhau
để trở về lại Lượng tử ban đầu của chúng.
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 Tứ Hành Xung
Tứ Hành Xung chính là sự xung đối lẫn nhau giữa các Lượng tử Đồng
hạng của Tứ xung.
Ví dụ, HB – E – P – Orb là lần lượt các Lượng tử thứ nhất của Tứ xung
nên chúng cũng sẽ xung khắc nhau theo từng đôi. Đặc biệt, là sự xung đối
nhau theo từng cặp HB – E và P – Orb xảy ra rất mạnh bởi chúng được sinh ra
từ một Lưỡng tuyến con nên chúng dễ hợp nhất trở lại do giữa chúng có
những đặc tính đối xứng có thể triệt tiêu lẫn nhau.
Tại sao được gọi là Tứ Hành xung? ‘Hành’ có nghĩa là có đặc tính
động, hay thay đổi, hay vận động...
Vậy thì mối quan hệ của Tứ Hành xung có đặc tính động như thế nào?
Cũng chính vì chúng là các Đồng hạng của Tứ xung nên chúng thường
xuyên xảy ra sự triệt tiêu lẫn nhau theo từng cặp như được qui định trên để
có thể trở thành một Lượng tử hợp thành nhưng sau đó chúng lại cũng có thể
được tách ra để trở thành một cặp trở lại.
Điều đó có nghĩa rằng các mối quan hệ giữa các Tứ Hành xang nói
trên có thể được mô tả bởi các hệ thức dưới đây:
QHbE
và P – Orb
QPOrb
HB – E
Có nghĩa rằng chúng là những ‘Phản ứng thuận nghịch không hoàn
thành’ nên chúng có thể hợp nhất bất kỳ và cũng có thể phân rã bất kỳ mà
luôn tạo ra những biến động bất thường – không xác định...
 Tứ tuyệt
Bên cạnh sự quan hệ xung khắc, giữa các Lượng tử nói trên vẫn có
thể xác lập một mối quan hệ khác bền vững hơn được gọi là Tứ tuyệt. Tứ
Hành xung sẽ chọn ra một
Q3
Lượng tử có Giá trị lớn nhất
Q3
Q2
làm ‘Qui chiếu’ tức là Tâm
Q1
Q1
Q4
Pháp để điều hành các mối
Q4
quan hệ của ba Hành còn lại.
Dưới sự ‘chỉ đạo’ của
Q2
Tâm Pháp, các Hành còn lại trở
thành quan hệ Tương Sinh lẫn nhau. Q4 đã hoá giải được mọi ‘bất hoà’ giữa
các Hành của Tứ Hành xung để trở thành một Hệ sinh nên được gọi là Tứ
tuyệt.
5. Ngũ tuyến (Ngũ Hành)
Tam Nguyên Luận có thể chứng minh được rằng một Chuỗi Lượng tử
Vô hạn bất kỳ luôn có thể tạo ra các cặp Ngũ Hành (Lưỡng Ngũ Hành) gồm
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N1

P1

một Ngũ Hành có Phase Dương và một Ngũ Hành có Phase Âm. Các hình
dưới đây mô tả mỗi quan hệ giữa chúng.
Ngũ Hành có Phase Âm đại diện cho các Lượng tử có Thuộc tính Âm
(ví dụ, mang điện Âm) và Ngũ Hành có Phase Dương đại diện cho các
Lượng tử có Thuộc tính Dương (ví dụ, mang
N2
P2
điện Dương).

SP N1 P1 N2 P2 N3 P3 N4 P4 N5 P5 SN

P5

N3

HB, OP, F, E, W, γ, P, v, t, Orb, m, U

P3

Lưỡng Ngũ Hành

N5

P4

N4

Chính vì thế, các Lượng tử Dương luôn có
Giá trị lớn hơn Lượng tử Âm vì các Lượng tử đứng sau luôn có Giá trị lớn
hơn các Lượng tử đứng trước: Ngũ Hành Dương được tạo bởi các Lượng tử
đứng sau (P1 ÷ P5) và Ngũ Hành Âm được tạo bởi các Lượng tử đứng trước
(N1 ÷ N5). Theo qui định về Giá trị thì các Lượng tử đứng sau Dương hơn
các Lượng tử đứng trước.
Điều này cho phép khẳng định rằng Vũ trụ được tạo bởi các Lượng tử
Đối lập Thuộc tính Bất đối xứng về Giá trị (Thuộc tính đối lập nhau tuyệt
đối nhưng Giá trị không bằng nhau tuyệt đối, ví dụ, Proton đối lập với
Electron về Điện tích một cách tuyệt đối nhưng về Khối lượng thì chúng
khác nhau hoàn toàn). Có nghĩa rằng không thể tồn tại Phản Vật chất trong
Vũ trụ cũng như Vũ trụ này là duy nhất, không thể tồn tại Phản Vũ trụ.
Chú ý: Việc qui định Phase Dương hay Âm chỉ hoàn toàn có tính
tương đối miễn sao nó thoả mãn được với qui ước về Dấu và Thuộc tính của
Vật chất theo những qui ước hiện tại. Ví dụ, các Proton được qui ước là
mang điện Dương và ngược lại các Electron mang điện Âm là theo qui ước
có tính tương mà thôi. Còn thực tế, chúng là Dương hay Âm thì không chắc
chắn một cách tuyệt đối
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 103: Trong Chuỗi Lượng tử Vô hạn bất kỳ của Vũ trụ, luôn
có thể tạo ra Lưỡng Ngũ Hành đối lập – so le nhau tạo ra các Cặp Tập hợp
Lượng tử Âm – Dương liên tiếp nhau.
Các Cặp Tập hợp Lượng tử được tạo thành từ năm Lượng tử có cùng
Phase liên tiếp nhau chính là các Hạt hay Hệ Hạt, Nguyên tử, Thiên thể, Hệ
Thiên thể...
6. Lục tuyến (Lục Phủ)
Lục tuyến là một mối quan hệ rất phổ biến của Vũ trụ cũng như của
Vật lý Hạt... Con số 6 vốn dĩ được Thuật Số Phương Đông nghiên cứu rất
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nhiều và cũng đã phát
hiện ra nhiều điều bí
mật rất kỳ lạ về nó.
Điều này sẽ được trình
bày và chứng minh cụ
thể hơn ở Quyển 3 –
Đại số Phân cực Đệ
qui hay còn gọi là
Toán học Mơ hồ.
Trong nội dung
này chỉ đề cập một số
nội dung quan trọng
dưới đây.

 Lục Xung

Lục xung luôn được tạo bởi ba cặp Lượng
tử đối lập nhau từng đôi một và được mô tả rút
Q2
Q3
gọn như ở hình bên.
Hình trên cho thấy rằng 6 Hạt Barion được
Q4
Q1
tạo từ các Hạt Quark các Barion luôn đối nhau
theo từng đôi (tâm của Hệ là hai ‘Barion’ thực
Q6
Q5
chất chỉ là một nhưng vì Hạt và Phản hạt của nó
đồng thời là nó nên người ta mô tả hai Hạt đồng
thời là uds thực chất là để biểu thị rằng Hạt và Phản hạt đều cũng chỉ là một).
Tương tự, các
S = +1
uS
dS
Mezon cũng được tạo
bởi Lục xung như hình
bên đây:
uu
dd
Có sáu Mezon
du
S= 0
ud
được xếp theo hình
ss
Lục giác và đối nhau
theo từng đôi một theo
S
=
–1
nguyên
lý của Lục
su
sd
xung.
Ba Hạt được xếp
ở tâm của Hệ là ba Hạt
Q = –1
Q= 0
Q = +1
và Phản Hạt của nó
dêud là một. Như vậy, có 9 Mezon thì 6 Mezon được phân bố theo luật của
Lục xung.
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Nhiều ví dụ hơn nữa về các Tập hợp Hạt đều được xây dựng theo mô
hình Lục xung rất diệu nghiệm và chứng tỏ sự đúng đắn cũng như tính dự
đoán siêu việt của Tam Nguyên Luận cũng như Phương Đông nói chung.

5f

f

 Lục Phủ
Chuỗi gồm 12 Lượng tử Cơ bản
2f
nói trên có thể được chia làm hai nhóm
mỗi nhóm gồm sáu Lượng tử được gọi là
Lục Phủ. Trong đó, nhóm thứ nhất gồm
HB (Hố đen) và Ngũ Hành Dương.
S
Nhóm thứ hai là Ngũ Hành Âm và
Lượng tử U.
Nhóm thứ nhất nhận HB làm kích
7f
4f
Dây chuyền Cộng hưởng đều cần
thích và nhóm thứ hai nhận U làm kích Mọi
được kích thích bởi một Năng lượng bên
thích. Điều đó có nghiã rằng Tập hợp 12 ngoài có Tần số bằng một trong số các Tần
thành phần hoặc bằng cả Tổ hợp Tần số
Lượng tử Cơ bản thực ra là hai Dây số
Cộng hưởng của cả Dây chuyền
chuyền Cộng hưởng xung đối nhau tạo
thành hai Ngũ Hành ngược Phase nhau với các Lượng tử kích thích đối
nghịch nhau.
Tại sao gọi là Cộng hưởng xung đối? Bởi vì hai Dây chuyền nói trên
được kích thích bởi hai Lượng tử đối nghịch Thuộc tính nhau hay nói chính
xác hơn là được kích thích bởi hai Phase ngược nhau.
Một bên được kích thích bởi HB là Lượng tử Hố đen có Phase Dương
và có đặc tính là Rỗng – không có Khối lượng và một bên được kích thích
bởi Lượng tử Vũ trụ U có Phase Âm và có đặc tính là đậm đặc vì thế Vũ trụ
được kích thích và phát triển theo hai Phase đối nghịch nhau đồng thời: Vừa
sinh ra những Vật chất mới có độ đậm đặc rất cao nhưng đồng thời lại bán rã
Vật chất hiện tại làm cho cấu trúc của chúng trở nên rỗng dần đi.
Đồng thời, Tam Nguyên Luận cho thấy rằng Chuỗi Lượng tử Vô hạn
hay Dây chuyền Cộng hưởng Lượng tử Vô hạn của Vũ trụ không chỉ được
kích thích bởi một Lượng tử duy nhất mà bản thân Vũ trụ được tạo bởi một
Dây chuyền khổng lồ nhờ có sự liên kết của vô số các Dây chuyền Cộng
hưởng con và các Dây chuyền Cộng hưởng con này cũng tự hình thành các
Nguồn Kích thích Cục bộ để tự kích thích cho riêng chúng và hoạt động
đồng bộ với sự kích thích của toàn Vũ trụ.
Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 104: Trong một Chuỗi Lượng tử vô hạn bất kỳ luôn hình
thành các Lưỡng Ngũ Hành liên tiếp nhau trong đó Phase Âm của Lưỡng
Ngũ Hành sau nhận kích của Lượng tử cuối cùng của Lưỡng Ngũ Hành
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trước và Lượng tử đầu tiên của Lưỡng Ngũ Hành sau kích thích cho Phase
Dương của Lưỡng Ngũ Hành trước.
Q
Q
Q
Q
Ví dụ, hình bên mô tả
một Chuỗi gồm 20
Lượng tử tạo ra hai
Lưỡng Ngũ Hành với sự
Q
Q
Q
Q
kích thích lẫn nhau giữa
Q
Q
Q
Q
hai Lưỡng Ngũ Hành,
trong đó, Q10 là Lượng tử cuối cùng của Lưỡng Ngũ Hành trước sẽ kích
thích cho Ngũ Hành Âm của Lưỡng Ngũ Hành sau và Lượng tử đầu tiên của
Lưỡng Ngũ Hành sau là Q11 sẽ kích thích cho Ngũ Hành Dương của Lưỡng
Ngũ Hành trước.
Điều đó có nghĩa là chúng kích thích cùng Phase nhau tức là Ngũ
Hành Âm sẽ kích thích cho Ngũ Hành Âm và Ngũ Hành Dương sẽ kích
thích cho Ngũ Hành Dương. Trên cơ sở đó, Chuỗi Lượng tử Vô hạn sẽ có sự
kích thích lẫn nhau bởi Lượng tử đầu tiên của Lưỡng Ngũ Hành sau đối với
Ngũ Hành Dương của Lưỡng Ngũ Hành trước và Lượng tử cuỗi của Lưỡng
Ngũ Hành trước (tức của Ngũ Hành Âm) sẽ kích thích cho Ngũ Hành Âm
của Lưỡng Ngũ Hành sau... tạo thành một Chuỗi tự kích thích lẫn nhau kéo
dài liên tục.
13

19

10

7

Q16

Q15

Q6

Q5

9

14

Q12

Q11

4

Q2

Q1

3

20

17

8

18

Chú ý 1: Qui định Âm hay Dương như nói trên chỉ có tính Tương đối,
không có tính Tuyệt đối. Duy chỉ có điều là phải qui ước thống nhất trong
toàn Hệ thống.
Chú ý 2: Nếu được kích thích với Tần số không đúng thì sự Cộng
hưởng của Dây chuyền có nguy cơ bị gây cưỡng bức làm sai lệch Tần số
Cộng hưởng riêng cũng như sai lệch Tổ hợp Tần số Cộng hưởng.
Khi bị sai lệch Tần số hoặc Tổ hợp Tần số Cộng hưởng thì định dạng
cấu trúc của Dây chuyền bị thay đổi nên cấu trúc của Dây chuyền mất ổn
định, nguy cơ phá vỡ Dây chuyền Cộng hưởng luôn sẵn sàng xảy ra.
Chính vì thế, các thể Sinh học nếu bị mất Cộng hưởng hoặc bị kích
thích mất đồng bộ cũng dễ bị nhiễm bệnh, mất khả năng sinh trưởng – phát
triển cũng như dễ gây nên sự suy thoái kéo theo cả Dây chuyền: Mỗi một khi
có một giống loài Sinh vật nào đó trong Hệ Sinh thái bị suy vong (diệt
chủng) thì nó cũng kéo theo sự suy vong hay diệt chủng của các loài khác...
Chú ý 3: Các Dây chuyền Cộng hưởng luôn tự hình thành nên những
Nguồn Kích thích Cục bộ để tự kích thích lẫn nhau, vì nguồn kích thích
chung trong toàn Vũ trụ được thực hiện với Chu kỳ quá dài – vượt quá thời
gian gian sinh thành và tăng trưởng cho phép của nhiều giống loài Sinh vật
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ngắn ngày, nên những Nguồn Kích thích Cục bộ được hình thành trong Tự
nhiên và hội tụ tại những nơi trong lòng đất và được gọi là Long mạch.
Các Long mạch chính là những Nguồn Kích thích Cục bộ có nhiệm
vụ tạo ra các Tần số và các Tổ hợp Tần số kích thích cho toàn bộ Dây
chuyền Sinh học cũng như Môi trường Sinh thái phát triển đồng bộ và ổn
định. Con người cũng chỉ là một Phần tử (là một Cộng hưởng riêng) của Dây
chuyền Sinh học và Môi trường Sinh thái nên cũng chịu ảnh hưởng rất lớn
của sự kích thích của các Long mạch.
Vì thế, sự kích thích của các Long mạch có ảnh hưởng rất lớn đến sự
phát triển không chỉ về sinh lực mà còn cả về trí tuệ – học vấn – công danh
và cả sự nghiệp. Đây không phải là sự mê tín mà Tam Nguyên Luận đã,
đang và sẽ chứng minh nó là một hiện tượng Khoa học rất nghiêm túc.
Cũng chính vì thế mà ngày xưa vào những thời Nhà Tống và Nhà
Thanh của Trung Quốc, người Tàu vẫn thường hay qua lại đất Việt của ta để
tìm và yểm các Long mạch của Việt nam nhằm triệt đi những Nguồn Sinh
khí của Việt nam làm cho nhiều thế hệ Nhân tài của Việt nam không thể
phát triển. Tuy vậy, Tam Nguyên Luận chứng minh được rằng trong Tự
nhiên luôn tự khai mở ra các Long mạch mới để kích thích cho các Hệ Sinh
thái Tự nhiên cũng như cho con người. Hơn nữa, các Long mạch từng bị
yểm nếu không bị phá hoại hoặc có những tác động cản phá tiếp tục thì sau
khoảng 600 ÷ 1000 năm các Long mạch cũng sẽ tự phục hồi trở lại.
Tam Nguyên Luận đã nghiên cứu và xác định được Vận khí Quốc gia
được tạo bởi tác động của các Hệ thống Long mạch đang phát hưng trở lại
với ‘kình lực’ rất mạnh, đó là một dấu hiệu rất tốt, rất đáng vui mừng vì nó
sẽ thúc đẩy – kích thích cho sự phát triển của Quốc gia: Trong vòng 15 ÷ 25
năm nữa Việt nam rất có cơ hội để trở thành một Cường Quốc hàng đầu Thế
giới vì các Thế hệ Nhân tài trẻ của Việt nam đang trỗi dậy với một sinh lực
rất mạnh mẽ – hào khí ngất trời.
Chú ý 4: Tam Nguyên Luận hoàn toàn có thể chứng minh rằng có rất
nhiều trường hợp sự phát triển của những người còn sống được kích thích
bởi Năng lượng của những người đã chết. Vì thực chất, tuy rằng những
người đã chết thì chỉ có thể xác của họ huỷ hoại nhưng Tổ hợp Tần số Cộng
hưởng của họ vẫn được duy trì.
Tổ hợp Tần số Cộng hưởng này rất dễ tương giao với những người
trong cùng dòng họ vì những người trong cùng dòng họ thường có sự trùng
hợp về Tổ hợp Tần số Cộng hưởng cao nhất. Cũng có rất nhiều trường hợp
các Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của những người đã chết có thể kích thích
cho những người không cùng dòng họ vì có một số trùng hợp ngẫu nhiên
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nào đó hoặc do một sự tác động Vật lý đặc biệt của các Tổ hợp Tần số Cộng
hưởng giữa người đang sống và người đã chết.
Hiện tượng những người đang sống được Năng lượng của những
người đã chết kích thích thường được dân gian biết đến và được gọi là ‘mả
phát’ hay ‘mả kết’: Người ta cho rằng mỗi một khi người đã chết đi có thể
‘phù hộ’ cho những người đang sống thường xảy ra một hiện tượng rất đặc
biệt là dưới mộ của người đã chết xuất hiện một thể tựa như một cây nấm có
màu đỏ hoặc vàng ngay trên hài cốt của người đã chết. Khi đó, những người
thân đang sống của người đã chết sẽ được người đã chết ‘phù hộ’ giúp cho
họ có những thành công rất lớn trong danh vọng, sự nghiệp cũng như làm ăn
và buôn bán rất thuận lợi. Nói tóm lại khi được ‘mả phát’ thì những người
thân phất lên rất nhanh, nhanh một cách kỳ lạ.
Tam Nguyên Luận cho rằng, sự phù hộ của người đã chết đối với
những người thân đang sống chính là hiện tượng kích thích giống như các
hiện tượng kích thích Năng lượng của Vũ trụ và Tự nhiên đối với các Dây
chuyền Cộng hưởng của Tự nhiên và Vũ trụ như đã được trình bày nói trên.
Cũng chính vì thế, trước khi những người thân đang sống được kích
thích thì bao giờ ‘mộ phần’ tức là nơi chôn cất của người đã chết sẽ ‘Vay
Năng lượng’ của những người đã sống, hoàn toàn tương tự như quá trình
Vay Năng lượng của Lượng tử kích thích của Vũ trụ và Tự nhiên.
Khi bị Vay Năng lượng thì những người thân đang sống bỗng dưng bị
suy sụp cơ nghiệp và danh vọng (sạt nghiệp, làm ăn bị phá sản, mất chức,
thậm chí có thể bị lao tù...) trong thời gian khoảng ba năm (hoàn toàn tương
tự, trước khi Vũ trụ được kích thích để phát triển thì bao giờ Vũ trụ cũng bị
xảy ra những suy thoái rất trầm trọng...).
Sau khoảng thời gian này, sau khi đã vay đủ Năng lượng thì ‘mộ
phần’ của người đã chết sẽ bắt đầu kích thích cho những người đang sống và
làm cho những người thân đang sống phất lên như diều. Sự ‘lên hương’ một
cách nhanh chóng của họ khi được ‘mộ phần’ của người đã chết phù hộ hết
sức kỳ lạ không thể lý giải nổi tại sao họ phất nhanh như vậy.
Với những lý luận và trình bày nói trên, Tam Nguyên Luận rút ra định
luật dưới đây:
Định luật 105: Mọi Dây chuyền Cộng hưởng bất kỳ luôn cần được
kích thích bởi một Tần số đúng bằng Tần số Cộng hưởng riêng của một
Phần tử Cộng hưởng của Dây chuyền hoặc bởi một Tổ hợp Tần số tương
ứng với Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của Dây chuyền
 Lục Khí
Trong Đông Y Cổ truyền, Lục Phủ và Lục Khí là hai khái niệm rất
quan trọng để chỉ một số bộ phận của cơ thể (Lục Phủ – Ngũ Tạng).
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Đông Y Cổ truyền cho rằng cơ thể được hoạt động là nhờ vào sau thể
Khí khác nhau. Thực chất, Khí là khái niệm của Phương Đông để chỉ những
thể rất nhẹ, đó chính là năm dạng Năng lượng Tự nhiên như Quang, Nhiệt,
Cơ, Điện, Từ và phối hợp thêm một Khí nữa được gọi là Linh khí.
Linh khí là một loại Năng lượng mà từ trước đến nay Phương Đông
Cổ đại chưa ‘định dạng’ cụ thể được nó là loại Năng lượng gì. Khoa học
Hiện đại càng không biết về vấn đề này.
Bởi vì Y học Hiện đại chỉ cho rằng mọi hoạt động của cơ thể đều do
sự cung cấp dinh dưỡng bởi Hệ Tuần hoàn Máu nghĩa là chỉ do ‘Huyết’ đảm
nhiệm còn khái niệm ‘Khí’ thì Y học Hiện đại không đề cập đến.
Y Học Phương Đông Cổ đại có tầm nhìn tiến bộ hơn hẳn Y học Hiện
đại ở chỗ là họ đã nhận thức được rằng cơ thể hoạt động và phát triển được
là nhờ vào sự cung cấp Năng lượng và Dưỡng chất của hai thể được gọi là
Khí và Huyết. Khí thì có sáu loại Khí tức là Lục Khí – Sáu loại Năng lượng
như đã được đề cập trên. Còn Huyết chính là Máu như Y học Hiện đại đã
từng xác nhận.
Chứng tỏ rằng Y học Hiện đại còn rất yếu kém trong nhận thức về vấn
đề cung cấp Năng lượng của cơ thể.
Nhờ sự tiến bộ vượt bậc của Y học Cổ đại Phương Đông mà người
Phương Đông ngay từ xa xưa đã biết ‘Vận Khí’ tức là dùng Nội công – Khí
công để đẩy Máu luân chuyển đi trong cơ thể không theo Chu trình điều
hành của Tim (Y học Hiện đại chỉ nhận thức được rằng Cơ quan có ‘quyền
lực’ nhất có quyền điều hành sự lưu thông của máu chỉ là Tim mà thôi,
ngoài ra không có một Cơ quan nào bên trong cơ thể có thể ‘tiếm quyền’
điều hành sự lưu thông máu) để có thể trị thương, điều ổn sinh lực của cơ thể
vì bản thân sự lưu thông ‘tự nhiên’ do Tim điều hành không đáp ứng được
nhu cầu về Dưỡng chất và Năng lượng ở một số bộ phận cơ thể đang bị tổn
thương hoặc suy nhược.
Như vậy, Khí tức là Năng lượng có thể đẩy được Máu đi theo sự điều
khiển của ‘Trí lực’ do Thần kinh tạo ra theo ý muốn của người luyện công
tức là trong con người đã có sự liện kết rất chặt chẽ của Khí và Huyết như
Phương Đông Cổ đại từng khám phá.
Lại nói đến loại Khí thứ sáu đang tạm gác trên đây là loại Khí gì mà
được gọi là Linh Khí? Đó chính là một Tần số hoặc một Tổ hợp Tần số kích
thích có thể có từ bên ngoài hoặc có thể tự tạo ra từ bên trong cơ thể do
người vận công tự tạo ra.
Cũng chính vì thế người ta có thể truyền công cho nhau để người có
sức khoẻ có thể trị thương hoặc chữa bệnh cho người đang suy sụp sức
khoẻ... Vấn đề là tại sao Phương Đông Cổ đại gọi đó là Linh Khí?
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Bởi vì nó là một Tổ hợp Tần số nên nó có thể tác động gây Cưỡng
bức – Cộng hưởng cho mọi hoạt động của cơ thể (khiến cho máu phải lưu
thông không theo sự điều hành của Tim – Mạch...) cũng như nó còn tạo ra
nhiều công năng đặc biệt khác sẽ được trình bày trong Quyển 16 – Luân xa
học và Khí công.
Với khả năng đặc biệt như vậy nên Phương Đông mới gọi nó là Linh
Khí – nó có khả năng vô cùng thần diệu và người Phương Đông cũng đã biết
cách vận dụng nó một cách rất triệt để.
7. Thất tuyến (Thất trí)
Thất tuyến được tạo bởi một Nhóm S7 gồm 7 Lượng tử Cơ bản được
tạo bởi sự phối hợp giữa 4 chiều Thời gian và 4 chiều Không gian (xem Hệ
Toạ độ Thời gian Đa phương ở Phần 8 – Quyển 2). Nhưng trong đó, Thời
gian và Không gian cùng chung nhau một chiều Vĩnh cửu nên sự liên kết
giữa Không gian và Thời gian sẽ tạo ra 7 chiều liên kết.
Vì thế, Phương Đông Cổ đại gọi đó là Thất trí tức là sự phối trí giữa 7
chiều Thời gian và Không gian: Thời gian và Không gian có thể chuyển hoá
lẫn nhau. Ứng với 7 chiều liên kết của Thời gian và Không gian sẽ tạo ra sự
biến đổi – chuyển hoá lẫn nhau giữa Thời gian và Không gian mà tạo ra sự
tổ hợp bởi 72 = 49 Chu kỳ con cho Quá trình Biến đổi – Chuyển hoá tuần
hoàn lẫn nhau giữa chúng.
Vì thế, ứng với mỗi một Chu kỳ con của Quá trình Tuần hoàn sẽ có
một Chu kỳ ‘Tiến hoá’ Lượng tử được xác định. Có thể hơi trừu tương, hãy
lấy ví dụ cụ thể về bảng Hệ thống Tuần hoàn các Nguyên tố Hoá học để mô
tả và giải thích một cách đơn giản hơn như dưới đây:.
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 105: Mọi Sự vật – Hiện tượng luôn biến đổi – chuyển hoá
tuần hoàn qua 49 Chu kỳ tạo nên Quá trình Tiến hoá Phát triển tuần hoàn.
uu
Ngoài ra, Thất trí
dd
S= 0
d
u
còn nhiều ý nghĩa Vật
lý – Hoá học – Sinh
học đặc biệt khác cũng
dd
ud ud
uu
S = –1
như con số 7 là một con
s
s
s
s
số mang nhiều bí mật
rất đặc biệt từng được
ss
ss
Thuật Số Phương Đông
S = –2
d
u
nghiên cứu và khám
phá. Những bí mật này
sẽ được trình này đầy
Q = –1
Q= 0
Q = +1
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đủ hơn ở Quyển 3 – Đại số Phân cực Đệ qui và các Quyển tiếp theo.
Ngoài ra, Thất
S = +1
uS
dS
trí còn chính là sự
phối trí giữa Lục
xung và các cấu trúc
uu
dd
bên trong của Hệ. Ví
du
S= 0
ud
dụ, mô hình của 8
ss
Barion như hình bên
đây thực chất chỉ có
S
=
–1
su
sd
6 Barion ở sáu cạnh
của Lục giác được
tạo ra theo nguyên lý
của Lục xung và cặp
Q = –1
Q= 0
Q = +1
Barion được đặt ở
giữa tâm của Lục giác thực chất chỉ là một cho nên toàn Hệ được coi là chỉ
có 7 loại Hạt mà thôi tức là có 7 phối trí hay còn gọi là Thất trí.
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Tương tự, các Mezon cũng được phối trí theo Lục xung và một nhóm
ba Hạt ở giữa. Cả ba Hạt này đều vừa là Hạt và Phản hạt cũng chính là nó
đồng thời cả ba Hạt này đều trung hoà về điện nên có thể coi như là một (vì
chỉ có một Thuộc tính Trung hoà điện). Cho nên nhóm ba Hạt này được coi
Hydrogen

1

Semiconductor

1

Metal

Helium
2

Air

P1

2

3

4

5

6

7

P2

Lithium
3

Beryllium
4

Boron
5

Carbon
6

Nitrogen
7

Oxygen
8

Fluorine
9

Neon
10

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Natrium
11

Magnesium

Aluminum

13

Silicon
14

Phosphorus

12

15

Sulfur
16

Chlorine
17

Argon
18

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

Kalium
19

Calcium
20

Gallium
31

Germanium

32

Arsenic
33

Selenium
34

Bromine
35

Krypton
36

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

Rubidium

Strontium

Tellurium

38

Tin
50

Antimony

37

Indium
49

52

Iodion
53

Xenon
54

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

Casium
55

Barium
56

Thallium

Lead
82

Bismuth
83

Polonium

81

Astatine

P35

P36

P37

P38

P39

Francium
87

Radium
88

Actinium
89

Unp
105

P43

P44

P45

P46

51

84

85

86

P40

P41

P42

Unh
106

Uns
107

Uno
108

P47

P48

P49

là một, kết hợp với sáu Hạt kia để tạo thành 7 phối trí tức là Thất trí.
Ví dụ trên đây về 49 Chu kỳ Tuần hoàn của các Nguyên tố Hoá học
theo bảng Hệ thống Tuần hoàn các Nguyên tố Hoá học của Mendeleep.
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Trong đó, P1 đến P49 là lần lượt các Chu kỳ được xếp theo thứ tự.
Theo sơ đồ phối trí giữa tám Hoá trị và bảy lớp Quĩ đạo điện tử (để tạo ra 49
Chu kỳ Tiến hoá) thì các Nguyên tố có 7 lớp Quĩ đạo không có Nguyên tố
Bão hoà. Trên cơ sở đó, chỉ có 108 Nguyên tố hoá học mà thôi.
Chú ý: Hiện nay, mặc dù Mỹ đã tuyên bố tìm ra hơn 110 Nguyên tố
nhưng Tam Nguyên Luận cho rằng điều này cần phải xem xét lại một cách
nghiêm túc bởi vì cũng có thể có một số Nguyên tố có tính Nhân tạo do con
người có thể tạo ra được nhưng chúng không có khả năng tồn tại bền vững
trong Môi trường Tự nhiên của các Nguyên tố Hoá học mà chúng ta đã biết.
Vì thế, không thể khẳng định rằng đó là các Nguyên tố thực sự.
8. Bát tuyến (Bát Quái)
Bát tuyến hay Bát đạo cũng là một trong những Nguyên lý Chỉnh hợp
cơ bản của Tam Nguyên Luận và của Khoa học Phương Đông Cổ đại nói
chung. Ví dụ, mô hình mô tả cho tám Barion nói trên cũng là một hình thức
rút gọn của Bát tuyến hay Bát đạo...
Tuy vậy, cách biểu thị khác của Bát tuyến được trình bày cụ thể hơn
bởi các nguyên tắc dưới đây. Thực chất, Bát tuyến là một trong những
nguyên tắc ‘Thuật Số’ rất phức tạp nên trong nội dung này chỉ được trình
bày mang tính khái quát. Quyển 3 – Đại số Phân cực Đệ qui cũng như các
phần Lý thuyết tiếp theo của Tam Nguyên Luận sẽ trình bày đầy đủ hơn.
• Bát Xung
Bát xung là Chuỗi tám Lượng tử được
chia thành bốn cặp xung đối nhau theo từng đôi
Q2
Q5
Q8
một và được biểu thị bởi mô hình bên đây:
Trên cơ sở đó, bất kỳ một Chuỗi Lượng
tử Vô hạn nào cũng đều có thể tạo ra các Chuỗi
Q3
Q4
con của tám Lượng tử liên tiếp xung đối nhau
theo từng cặp một.
Q6
Q7
Sự xung đối của các cặp Lượng tử liên
Q1
tiếp nhau đã trở thành ý tưởng để xây dựng mô
hình Bát Quái: Bát Quái thực chất là được tạo bởi tám Lượng tử xung đối
nhau theo từng cặp mà thôi.
• Bát Quái
Bát Quái từng được nghiên cứu và hình thành từ rất lâu đời, nhiều
bằng chứng cho rằng tiền thân của Bát Quái đã từng được hình thành trong
Hệ thống Giáo lý của Đạo Phệ đà (Veda) có từ những năm 3000 trước Công
Nguyên do Bộ lạc Arian nói tiếng Ấn – Âu du nhập vào Ấn độ. Sau đó,
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Sakya Muni (Thích ca Mâu ni hay Thất Đạt Đa) mới giác ngộ được và phát
triển thành Tư tưởng Bát Chính Đạo vào năm 625 (trước Công Nguyên).
Kể từ đó, các nhà truyền giáo Ấn độ đã truyền bá sang Trung Nguyên
và đã được người Trung Nguyên biến tấu thành Bát Quái.
Bát Quái gồm tám Lượng tử với các tên gọi như dưới đây :
ChÊn
CÊn

Tèn
Tèn

§oµi

Ly

Cµn

CÊn

Ly

Kh«n
§oµi

Kh¶m

Cµn

Trục Thái cực

Kh«n
ChÊn

Trục Thái cưc

Tiên Thiên Bát Quái
Hậu Thiên Bát Quái
C n – Qian – 迁, Khôn – Kun – 坤, Ly – Li – 离, Chấn – Zhen
– 震,
Cấn – Gen – 艮, Tốn – Xun – 巽, Khảm – Kan – 坎 v
Đo i – Dui – 兑
Khảm Cấn Chấn Tốn
Ly Khôn
Đoài Càn
HB OP F E
W γ P
v
t
Orb m U
Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Nh©mQuÝ
Gi¸pẤt
BÝnh§inh
CanhT©n
Nh©mQuÝ
BÝnh§inh
CanhT©n
Có thể diễn đạt rõ hơn mối quan hệ giữa Bát Quái – Thập Thiên Can
và Thập Nhị Địa Chi như dưới đây:
Khảm[Pos, 0, Neg] := Kh¶m[Nh©m, Tý, QuÝ];
CÊn[Pos, Neg] := CÊn[Söu, DÇn];
ChÊn[Pos, 0, Neg] := ChÊn[Gi¸p, M·o, Êt];
Tèn[Pos, Neg] := Tèn[Th×n, Tþ]
Ly[Pos, 0, Neg] := Ly[BÝnh, Ngä, §inh];
Kh«n[Pos, Neg] := Kh«n[Mïi, Th©n];
§oµi[Pos, 0, Neg] := §oµi[Canh, DËu, T©n];
Cµn[Pos, Neg] := Cµn[TuÊt,
Cµn[TuÊt, Hîi];
Chú ý 1: Những sắp xếp trên đây tuân theo Hậu Thiên Bát Quái. Tam
Nguyên Luận chứng minh rằng Hậu Thiên Bát Quái phù hợp với một phạm
vi hẹp, tương tự như Nguyên lý Tương đối. Tiên Thiên Bát Quái phù hợp
với những phạm vi rộng, tương tự như Nguyên lý Tuyệt đối.
Chú ý 2: Những sắp xếp trên đây chỉ có tính qui ước tương đối.
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Tam Nguyên Luận cũng đã chứng minh được rằng Bát Quái hay Bát
đạo có sự liên quan rất chặt chẽ trong các Lý thuyết về Tập hợp Hạt, Nguyên
tố cũng như về Thiên thể và Hệ Thiên thể.
Các qui tắc sử dụng – vận dụng cũng như thiết lập Bát Quái sẽ được
phân tích và chứng minh cụ thể hơn ở Quyển 3 – Đại số Phân cực Đệ qui.
Chú ý 3: Trục được tạo bởi Càn – Khôn được gọi là Trục Thái cực
chính là Trục quay của các Thiên thể, Hệ Thiên thể cũng như của các Hạt
Vật lý luôn bị cong.
Vì thế, Càn và Khôn theo ý tưởng của Văn Vương cố tình xếp lệch để
nó có thể phù hợp với qui luật tương tác phổ biến của Vạn vật – Hiện tượng
xảy ra trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội nói chung.
Đây cũng là một quan niệm tiến bộ và một tầm nhìn rất sâu rộng của
Hậu Thiên Bát Quái.
9. Cửu tuyến (Cửu Trùng)
• Tính trùng lặp Số học
Người Phương Đông cho rằng con số 9 là một con số rất tuyệt vời,
người ta có thể chứng minh được rằng bất kỳ con số nào chia hết cho 9 thì
tổng các số hợp thành của số đó cũng chia hết cho 9.
Ví dụ, 36 chia hết cho 9 thì 3 + 6 = 9 cũng chia hết cho 9. Hoặc 108
chia hết cho 9 thì 1 + 0 + 8 = 9 cũng chia hết cho 9... Vì thế, người Phương
Đông gọi số 9 là Cửu trùng hay còn gọi là Cửu ngũ Chí tôn (Ngôi cao quí).
Tại sao con số 9 có những tính chất kỳ lạ như vậy?
Đó chỉ mới là sự kỳ lạ của nó trên cơ sở Số học thuần tuý, con số 9 và
số 7 còn nhiều điều kỳ lạ bởi những tính chất Vật lý – Hoá học – Sinh học...
mà chưa được Khoa học Hiện đại khám phá một cách nghiêm túc. Vậy
nhưng sự bí mật của những con số đã được Thuật Số Phương Đông khám
phá và phát hiện ra được những tính chất vô cùng tuyệt vời trên cả phương
diện Số học thuần tuý và cả trên nhiều phương diện Khoa học khác như
Khoa học Dự đoán, Vật lý Vũ trụ, Vật lý Lượng tử...

4

• Tính trùng lặp Tổ hợp Lượng tử
Như đã được chứng minh ở Phần 5 – Quyển 1
5
1
về các Nguyên lý Thống kê: Một Mặt Thống kê Tối
thiểu S luôn được tạo bởi ba Chu tuyến Tối thiểu với
S1
S2
ba Tập Xác suất – Lượng tử trong mỗi Chu tuyến Tối
2
thiểu nên tất cả có 9 Tập Xác suất – Lượng tử cho mỗi
S3
Mặt Thống kê Tối thiểu.
3
Đồng thời, Tam Nguyên Luận cũng chứng
minh rằng Mặt Thống kê S nói trên tạo ra khả năng bão hoà bởi tám Tập
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Xác suất – Lượng tử do sự chồng chéo của một Cặp Lượng tử như mô tả ở
hình bên (chỉ cần tám Tập Xac suất – Lượng tử là có thể quét kín Mặt Thông
kê S = S1 + S2 + S3).
Vì thế, tối đa cho một Hệ Lượng tử bất kỳ chỉ có thể được tạo bởi chín
Tập Xác suất – Lượng tử mà thôi: Mỗi Tập Xác suất – Lượng tử bất có thể
được tạo bởi 12 Lượng tử Nguyên tố.
Vì thế, nó tạo ra Cửu tuyến tương ứng với số Lượng tử tối đa cho một
Hệ Lượng tử bất kỳ luôn được xác nhận bởi hệ thức dưới đây:
SQ = G9.SQ = 9.12 = 108
Trong đó, SQ là Tổng số Lượng tử cực đại có thể có trong một Hệ
Lượng tử bất kỳ trong Vũ trụ, G9 được gọi là Cửu tuyến. SQ được gọi là số
Lượng tử Cơ bản trong mỗi một Tập hợp Lượng tử con.
Điều đó có nghĩa rằng, một Tập hợp Lượng tử con luôn chứa bởi 12
Lượng tử Cơ bản (hay còn gọi là Lượng tử Nguyên tố). Do đó, Tam Nguyên
Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 106: Mọi Tập hợp Lượng tử bất kỳ trong Vũ trụ luôn chứa
bởi Tổng số tối đa không vượt quá 108 Lượng tử.

Mặt Thống kê S

Thổ

Q1

Nhâm

Đinh

Q3

Hỏa

Thuỷ

Bính
BÝnh

Quý
Ất

Năm Lượng tử của Ngũ Hành là
Hệ bao của Mặt Thống kê đại diện
cho tương tác của Hệ với bên ngoài
Vũ trụ nên gọi là Thập Thiên Can

Mộc

Giáp

Q4

Tân

Mậu

Q2

Q5

Kỷ

Kim

Vũ trụ

Canh

10. Thập tuyến (Thập Thiên Can 十天 干 )
Thập tuyến hay còn gọi là Thập Thiên Can được tạo bởi năm Cặp
Lượng tử xung đối nhau theo từng đôi (Thập xung) và tạo ra Lưỡng Ngũ
Hành so le nhau như đã được trình bày trên đây (Mục 5) và được mô tả như
dưới đây:
W, γ,
P, v,
t,
Orb, m, U
HB, OP, F, E,
Gi¸p, Ất, BÝnh, §inh, MËu, Kû, Canh, T©n,
T©n, Nh©m, QuÝ
Trong đó, Giáp, Bính, Mậu, Canh và Nhâm là Dương;
Ất, Đinh, Kỷ, Tân và Quí là Âm

Chú ý: Sự sắp xếp trên đây chỉ có tính tương đối, không có tính tuyệt
đối vì chúng chỉ có tính qui ước mà thôi.
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Theo mô hình trên trình bày, Thập Thiên Can được tạo bởi sự bán rã
của Ngũ Hành hay Thập Thiên Can hợp nhất lại để tạo thành Ngũ Hành thì
cũng đều có ý nghĩa như nhau. Vì thế, Thập Thiên Can hợp thành Chu tuyến
bao bên ngoài Mặt Thống kê S nên nó đại diện cho sự tương tác của các
Lượng tử có thể tồn tại trong Mặt Thống kê S với Vũ trụ ở bên ngoài mà có
tên gọi là Thập Thiên Can.
Can là Can hệ – Quan hệ tức là liên quan: Thập Thiên Can tức là
mười Lượng tử có quan hệ với Thiên tức là Vũ trụ để chỉ sự tương tác của
một Hệ bất kỳ với Vũ trụ.
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 107: Trong Chuỗi Lượng tử Vô hạn bất kỳ luôn có thể tạo
ra các Chuỗi con tương ứng với mười hai Lượng tử liên tiếp và được gọi là
các Thập Nhị Địa Chi với các đặc tính dưới đây:
Cặp Tương Sinh:
Giáp và Kỷ;
Ất và Canh;
Bính và Tân;
Đinh và Nhâm
Mậu và Quí
Cặp Tương Khắc: Giáp và Mậu;
Bính và Canh;
Mậu và Nhâm;
Ất và Kỷ;
Đinh và Tân;
Kỷ và Quí;
Tân và Ất;
Quí và Đinh
Những điều này đã được chứng minh ở Phần 5 và Phần 7 Quyển 1.
11. Thập Nhị tuyến (Thập Nhị Địa Chi 十二 地支 )
Thập Nhị tuyến hay Thập Nhị Địa Chi thực chất là các nhóm được tạo
bởi 6 Cặp Lượng tử xung đối nhau theo từng đôi một (Thập Nhị xung). Thập
Nhị Địa Chi chính là nhóm 12 Lượng tử Cơ bản và được sắp xếp như sau:
HB, OP, F, E, W, γ,
P,
v,
t, Orb, m, U
Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi
Trong đó, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân và Tuất là Dương
Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu và Hợi là Âm
Chú ý: Sự sắp xếp trên đây chỉ có tính tương đối, không có tính tuyệt
đối vì chúng chỉ có tính qui ước mà thôi.
Tại sao được gọi là Thập Nhị Địa Chi? Chi có nghĩa là một bộ phận
cấu trúc liên kết giữa một Hệ bất kỳ với bên ngoài ví dụ như ‘tứ chi’ tức là
hai chân và hai tay cũng là những bộ phận của cơ thể có thể giao tiếp với
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bên ngoài. Chi nhánh có nghĩa là những bộ phận ‘chân tay’ của một Tổ chức
nào đó đại diện ở bên ngoài...
Vì thế, Thập Nhị Địa Chi có thể được gọi là 12 ‘chân tay’ của một Hệ
Lượng tử giúp cho Hệ có những tác động – liên kết với bên ngoài. Thật vậy,
mỗi một Hệ Lượng tử luônh phải được tạo bởi 12 Lượng tử Cơ bản như đã
được trình bày trên đây: Mỗi một Lượng tử (Chi) đại diện cho một chức
năng Cơ bản của Hệ. Toàn bộ 12 Lượng tử Cơ bản chính là 12 tác dụng của
Hệ đối với Vũ trụ nên được gọi là Thập Nhị Địa Chi (chữ Địa ở đây muốn
nhấn mạnh tính ‘nội bộ’ tức là mười hai Chi đó là đại diện của bên trong Hệ).
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 108: Trong Chuỗi Lượng tử Vô hạn bất kỳ luôn có thể tạo
ra các Chuỗi con tương ứng với mười Lượng tử liên tiếp và được gọi là các
Thập Thiên Can với các đặc tính dưới đây:
Nhóm Tam Hợp:
Thân – Tý – Thìn;
Mão – Mùi – Hợi;
Sửu – Tỵ – Dậu;
Tuất – Ngọ – Dần;
Tứ Hành Xung:
Tý – Ngọ – Mão – Dậu;
Thìn – Tuất – Sửu – Mùi;
Dần – Thân – Tỵ – Hợi;
Những đặc tính trên đây đã được phân tích và chứng minh bằng Toán
học ở Phần 5 và Phần 7 Quyển1.
12. Lục Thập tuyến (Hoa Giáp Tý)

Quang → Nhiệt → Cơ → Từ → Điện → quay trở lại (Quang)
↑↓
↑↓
↑↓
↑↓
↑↓
Sinh → Tồn → Dịch → Biến → Phát triển → quay trở lại (Sinh)
Vũ trụ, Tự nhiên cũng như Xã hội luôn
Nhiệt
phải qua năm Giai đoạn ứng với Sinh (hình
thành), Tồn (tồn tại), Dịch (Vận động), Biến
(biến đổi) và Phát triển.
Cơ năng

Quang
Thæ

12.1. Các Lượng tử Chu trình
Tam Nguyên Luận hoàn toàn chứng minh được rằng Vũ trụ, Tự nhiên
cũng như Xã hội luôn tuân thủ các quá trình dưới đây:

Điện năng Từ năng
Chu trình biến đổi tuần hoàn
Năng lượng trong Vũ trụ và Tự nhiên
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Năm Giai đoạn này được gọi là năm Lượng tử Chu trình tương ứng.
Mỗi một Giai đoạn đều ứng với một dạng Năng lượng xác định sao
cho phù hợp với các tác động Vật lý của nó. Tuy vậy, mô hình trên đây chỉ
là có tính rút gọn và có tính ‘Lý tưởng hoá’ mà thôi.
12.2. Các Lượng tử Năng lượng
Tương ứng với nnăm Giai đoạn của Vũ trụ, Tự nhiên là năm Lượng tử
Năng lượng cũng được xác định cho từng Giai đoạn như được trình bày lần
lượt dưới đây:
• Quang năng
Theo trên cũng như theo những trình bày ở Phần 8 – Quyển 2, Tam
Nguyên Luận hoàn toàn chứng minh được rằng Vật chất luôn được sinh ra
bởi Năng lượng: Năng lượng này chính là các Photon (Quang năng) cho nên
Photon chính là Năng lượng gốc của Vũ trụ và Tự nhiên cũng nhe của Vật
chất nói chung.
Vì thế, mọi quá trình phân rã Vật chất, Vũ trụ, Tự nhiên luôn giải
phóng các Photon tự do. Thậm chí, trong các quá trình nhân đôi Tế bào Sinh
học, Y – Sinh học Hiện đại đã chứng minh được rằng họ có thể chụp ảnh
được những vầng quang phát ra giữa hai Tế bào con khi vừa mới được tách
ra từ một Tế bào mẹ ban đầu...
• Nhiệt năng
Từ Năng lượng gốc (Photon – Quang năng) sẽ biến đổi thành Nhiệt
năng tương ứng với Giai đoạn Tồn tại của Vũ trụ, Tự nhiên và Vật chất nói
chung. Vì thế, trong các quá trình tồn tại của Vũ trụ và Tự nhiên cũng như
Vật chất nói chung luôn xảy ra các quá trình trao đổi Nhiệt giữa chúng.
Chính vì vậy, Nhiệt năng là một yếu tố dẫn đến sự thay đổi Nhiệt độ
một cách tất yếu đối với Vũ trụ, Tự nhiên và Vật chất: Trong quá trình Tồn
tại của mọi Sự vật – Hiện tượng trong Vũ trụ và Tự nhiên luônn có sự thay
đổi Thăng – giáng theo những chu trình xác định củav Nhiệt độ.
Cho nên, quá trình nóng lên của Trái đất cũng là một hiện tượn tất
yếu của Vũ trụ và Tự nhiên. Đồng thời, Tam Nguyên Luận khẳng định rằng
sự thay đổi Nhiệt độ của Trái đất luôn tuân thủ theo các Qui luật Thăng
giáng theo Chu kỳ nhưng tính tuyệt đối của nó là vẫn theo xu hướng tăng
dần. Sự giảm dần Nhiệt độ sau những Giai đoạn nhất định chỉ cos tính tạm
thời mà thôi. Con người không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào khả năng
giảm Nhiệt độ của Trái đất.
• Cơ năng
Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, mọi quá trình Vận động của Vũ trụ,
Tự nhiên và Xã hội nói chung đều liên quan tới Cơ năng. Vì thế, Cơ năng là

Founded by Dr Tran Phuc Anh

博士 陈 副 映

52

Field of Quantum – Part 9 – Volume 2

Renovated Oriental Learning

东方 学术 革新

Systematic Science

một Lượng tử Năng lượng được hình thành do sự kết hợp bởi Quang năng
và Nhiệt năng theo mô hình biến đổi – chuyển hoá Nănh lượng tuần hoàn
nói trên. Chính vì thế, không một quá trình Vận động – Chuyển động nào
xảy ra trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội lại không liên quan đến Cơ năng. Sự
chuyển hoá giữa Cơ năng với các dạng Năng lượng khác lại sinh ra các Giai
đoạn khác của Vũ trụ và Tự nhiên...
• Từ năng
Từ những quá trình Vận động – Chuyển động mang tính Cơ học thuần
tuý lại gây ra những biến đổi về mặt Cấu trúc ban đầu chỉ có tính Vật lý
thuần tuý nhưng sau đó lại gây nên những biến đổi về mặt Hoá học cũng như
Sinh học và các tính chất khác có thể có...
Ví dụ, sự phân rã các Nguyên tố Phóng xạ, ban đầu chúng tạo ra các
chùm Anpha (Hạt nhân của Helli), Beta (các chùm Electron) và chùm
Gamma (Bức xạ Năng lượng Sóng Điện – Từ)... nhưng sau đó, các Nguyên
tố mới được hình thành như Helli và một số Nguyên tố khác sau phân rã
cũng được hình thành ở dạng bền vững hơn như Plutoni...
Điều đó có nghĩa là những biến đổi Vật lý thuần tuý đã gây nên sự
biến đổi về Hoá học của các Nguyên tố Hoá học. Tuy vậy, trên đây vừa nói
đến những biến đổi này là do Cơ năng, vậy thì tác động của Cơ năng ở chỗ
nào? Sự tác động của Cơ năng là ở chỗ nhờ vào sự tác động của Vận động
và Chuyển động thuần tuý mà Vị trí tồn tại của Vật chất cũng như của các
Lượng tử Vật chất Nguyên tố luôn bị thay đổi một cách liên tục.
Cho đến khi những Vị trí tồn tại mới của Vật chất cũng như của các
Lượng tử Vật chất Nguyên tố (do bị Vận động – Chuyển động gây nên)
không phù hợp được với các điều kiện Cân bằng Tương tác – Năng lượng
giữa chúng và ‘xung quanh’ (Môi trường, Vũ trụ, Tự nhiên...) mà dẫn đến
làm cho chúng phải bị phân rã để hình thành nên các Cấu trúc mới có thể tạo
ra được sự Cân bằng bền vững hơn...
Một điều đặc biệt rằng, mặc dù nguồn gốc của những biến đổi của Vật
chất và Vũ trụ cũng như Tự nhiên là do các tác dụng Cơ học nhưng tác nhân
quan trọng để ‘xúc tiến’ nhanh các quá trình biến đổi đó chính là Từ năng.
Rất nhiều bằng chứng để chứng tỏ rằng vai trò tác động rất tích cực
của Từ năng đối với mọi biến đổi Vật lý – Hoá học – Sinh học... đối với mọi
Sự vật – Hiện tượng xảy ra trong Vũ trụ.
Ví dụ, khi quan sát các Vân gỗ của những cây gỗ to và mọc trên một
khoảng trống không có các cây to khác xung quanh thì các Vân gỗ luôn xếp
sít nhau và hướng về phía Bắc của Trái đất tức là Cực Bắc của Từ trường
Trái đất. Hoàn toàn tương tự, Y học Hiện đại cũng chứng minh được rằng
Từ trường của Trái đất cũng như các Cơn Bão Từ do Mặt trời gây ra đều có
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những tác động gây nên những biến đổi về Sinh lý của cơ thể con người và
các thể Sinh học nói chung...
Rất nhiều bằng chứng khác để có thể chứng minh được rằng Từ năng
‘can thiệp’ rất mạnh vào các biến đổi toàn diện của Vật chất, Vũ trụ và Tự
nhiên nói chung.
• Điện năng
Điện năng và Từ năng là một ‘Cặp Bài trùng’ không thể thiếu lẫn
nhau để có thể đánh dấu cũng như có những tác động và ảnh hưởng rất tích
cực đối với các quá trình Biến đổi và Phát triển của Vũ trụ, Tự nhiên và Vật
chất nói chung.
Nhiều bằng chứng cho thấy rằng mọi quá trình phân rã Cấu trúc Vật
chất, Hoá học, Sinh học... không một quá trình nào lại không xảy ra các trao
đổi về Từ năng và Điện năng. Các vụ nổ trên Mặt trời luôn tạo ra các Bức xạ
Điện – Từ dưới dạng Bão từ và đồng thời cũng gây ra các bắn phá mạnh về
các Hạt mang điện cho Trái đất...
Những tác động mạnh của Bão từ cũng như các bắn phá Hạt mang
điện luôn tạo ra nhưng tác động kích thích đối với các quá trình phát triển
của Trái đất và của Hệ Sinh thái của Trái đất...

Điện tích

Moment Từ

Spin – Moment

Entropi - Gradient

Phổ Năng lượng

12.3. Các Lượng tử Thuộc tính
Các số lạ
Mật độ phân bố

Quang → Nhiệt → Cơ → Từ → Điện → quay trở lại (Quang)
↑↓
↑↓
↑↓
↑↓
↑↓
Sinh → Tồn → Dịch → Biến → Phát triển → quay trở lại (Sinh)

Vật lý Hiện đại cũng đã tìm ra được những mối quan hệ giữa các dạng
Năng lượng với các đặc tính Vật lý của nó. Vậy nhưng Vật lý Hiện đại vẫn
chưa tổng quát hoá được mô hình quan hệ giữa các dạng Năng lượng và các
tính chất của nó. Đó chính là thiếu sót và sự yếu kém của Vật lý Hiện đại.
Tam Nguyên Luận đã có thể thống nhất được các mối quan hệ giữa
các Năng lượng với các Thuộc tính Vật lý của chúng như mô hình nói trên:
Tam Nguyên Luận cho rằng: Quang năng hay Photon bao giờ cũng
tồn tại một Phổ Năng lượng xác định (không đạt được độ Siêu hẹp Tuyệt đối
tới mức không có Phổ).
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Nhiệt năng sẽ sinh ra các Lượng tử tương ứng của nó là Entropi và
Gradient của nó. Đồng thời, chúng sẽ phối hợp với Phổ Năng lượng của
Quang năng để sinh ra các Số lạ như trong Vật lý Hạt đã tìm ra.
Cơ năng sẽ sinh ra các Spin và Moment Cơ học nói chung: Điều này
hoàn toàn chính xác vì Spin và Moment Cơ học liên quan rất chặt chẽ đến
các Tương tác Cơ học.
Từ Năng sẽ tạo ra các Lượng tử Thuộc tính của nó chính là Moment
Từ, Từ trường...
Cuối cùng, Điện năng sẽ sinh ra các Lượng tử Thuộc tính tương ứng
của nó là các Điện tích.
Đồng thời, Tam Nguyên Luận chứng minh được rằng hợp nhất sự liên
kết giữa các Lượng tử Spin – Moment với Moment Từ và Điện tích sẽ tạo ra
Mật độ Phân bố Vật chất (Mật độ Hạt, Mật độ Vật chất của Vũ trụ).
13.4. Các Lượng tử Qui chiếu

Moment Từ

Điện tích

Entropi – Gradient

Spin – Moment

Phổ Năng lượng

Khối lượng

Founded by Dr Tran Phuc Anh

Không gian

Chiều

Thời gian

Phương

Vật lý Hiện đại cũng
đã từng cho rằng trong Tự
Các số lạ
Mật độ phân bố
nhiên cũng như trong Vũ
trụ không bao giờ có một
Sự vật – Hiện tượng nào
có thể xảy ra trong những
Điều kiện Tuyệt đối mà chỉ
có những Điều kiện Tương
đối mà thôi. Vì thế, Vật lý
Quang → Nhiệt → Cơ → Từ → Điện
Hiện đại phải đưa các Sự
↑↓
↑↓
↑↓
↑↓
↑↓
vật – Hiện tượng cần được
Sinh → Tồn → Dịch → Biến → Phát triển
xem xét vào trong những
điều kiện ‘Môi trường đã
biết’ và được gọi là Hệ Qui
chiếu Tương đối để tham
chiếu các biến đổi của Sự
vật Hiện tượng.
Tuy vậy, những ‘Qui chiếu Tương đối’ đã từng được biết đến cũng chỉ
mang tính ‘tự phát’. Chưa có tính Hệ thống và chưa đầy đủ các Cơ sở Vật lý
của nó. Vì tính thiết thực của Khoa học, Tam Nguyên Luận phải xây dựng
các Tính chất Vật lý Thống nhất cho các Hệ Qui chiếu như mô hình trên đây.
Có bốn Qui chiếu mà trong Vật lý Hiện đại cũng như Cơ học Cổ điển
đã từng xây dựng thì trong đó có một Qui chiếu không được thừa nhận chính
tắc đó chính là Khối lượng.
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Từ trước tới nay, Khối lượng chỉ được coi như là một Tham số của
các bài toán Vật lý. Nhưng thực chất, Tam Nguyên Luận chứng minh rằng
Khối lượng không phải là một Tham số mà nó là một Lượng tử Qui chiếu.

Moment Từ

Điện tích

Entropi - Gradient

Spin – Moment

Phổ Năng lượng

Hữu sinh

Founded by Dr Tran Phuc Anh

Vô sinh

Vũ trụ

Tự nhiên

Vật chất

12.5. Các Lượng tử Biến đổi (Phase)
Một vấn đề cuối cùng đó chính là Ranh giới của các Giai đoạn Phat
triển và Tiến hoá của Vũ trụ,
Các số lạ
Mật độ phân bố
Tự nhiên và Sinh học, tiến tới
là Xã hội Loài người nói
chung cho tới nay cũng chưa
được Khoa học Hiện đại phân
định rõ.
Điều này khiến cho
những
hiểu biết thực tế của
Quang → Nhiệt → Cơ → Từ → Điện
con người về Vật chất thuần
↑↓
↑↓
↑↓
↑↓
↑↓
tuý, Vũ trụ, Thế giới Tự nhiên,
Sinh → Tồn → Dịch → Biến → Phát triển
Giới Vô sinh và cuối cũng là
Giới hữu sinh (các Hệ Sinh
thái) nói chung còn rất mơ hồ.
Cũng chính vì vậy, một
lần nữa, Tam Nguyên Luận
Các biến đổi Vật lý
đưa ra mô hình thống nhất
toàn ‘Thế giới’ được gọi là
Các biến đổi Vật chất – Hoá học
Mô hình Thống nhất Toàn
cầu: Vật chất được coi là Gốc
Các biến đổi Hoá học – Sinh học
của Toàn cầu.
Tiếp đó, Vũ trụ được coi là một Tập hợp Thống nhất của toàn bộ Vật
chất có thể có trên Toàn cầu.
Thế giới Tự nhiên cũng được sinh ra trên nền của Vũ trụ và nó chính
là một Trường Lượng tử của các mối quan hệ phổ biến – chọn lọc giữa các
Lượng tử Vật chất thông qua đó mà gây nên các Quá trình Vận động và
Chuyển động có tính Cơ học đồng thời hình thành nên Hệ của những Biến
đổi Vật lý.
Tiếp đến, các Quá trình Vân động – Chuyển động Cơ học sẽ gây nên
những Biến đổi Hoá học của các Nguyên tố và Vật chất nói chung mà hình
thành nên Thế giới Vô sinh của các Nguyên tố Hoá học thuần tuý.
Cuối cùng, từ những Biến đổi Hoá học thuần tuý sẽ tạo nên những
phát triển nhảy vọt để tạo nên Thế giới Hữu sinh và hình thành nên các Quá
trình Biến đổi Hoá học – Sinh học. Tuy vậy, Khoa học Hiện đại chỉ mới có
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thể nhận thức được Sự sống ở trạng thái hữu hình có thể cảm nhận được
bằng các giác quan và tri giác của con người.
Tam Nguyên Luận cho rằng Sự sống Hữu hình ccũng chỉ mới dừng
lại ở mức độ Tiến hoá Bậc thấp mà thôi. Sự Tiến hoá cao nhất của Sự sống
chính là Sự sống Vô hình: Sự sống mà không thể cảm nhận bằng các tri giác
thông thường của con người.
Hơn nữa, theo mô hình nói trên, Sự sống là giai đoạn phát triển cuối
cùng của Thế giới Tự nhiên, điều đó chứng tỏ rằng không chỉ có Trái đất
mới có thể có Sự sống mà bất kỳ những Thiên thể nào trong Vũ trụ khi đã
đạt được đến giới hạn phát triển cuối cùng của nó thì Sự sống cũng sẽ được
hình thành và phát triển để hoàn thiện nốt các giai đoạn tiến hoá còn lại của
Vật chất và Tự nhiên nói chung.
Cũng chính vì thế, Sự sống ở các Thiên thể khác ngoài Trái đất ở các
giai đoạn phát triển cuối cùng không đơn thuần là những Sự sống như đã
từng được biết đến ở Trái đất mà nó có thể ở dưới những dạng khác đơn giản
hơn (mới đạt được những giai đoạn đầu tiên) hoặc phức tạp hơn (ở những
giai đoạn cuối cùng) và ở bậc cao hơn là dạng Sự sống Vô hình.
Sự hình thành của các Nền Văn minh Cổ đại không thể không có sự
ảnh hưởng của các Nền Văn minh ngoài Trái đất vì nó đã chứng tỏ được một
sự phát triển vượt bậc của nó cũng như đã đạt tới một trình độ nhận thức
tuyệt đối toàn diện, không phiến diện và riêng lẻ như những hiểu biết của
Khoa học Hiện đại ngày nay mới đạt được.
Có thể khi nói đến những vấn đề này sẽ gây không ít hoài nghi đối với
các giới học giả cũng như sẽ có không ít sự phản đối kịch liệt. Bởi vì, nếu
cho rằng Sự sống ngoài Trái đất từng can thiệp vào nền Văn minh Trái đất
thì tại sao bây giờ những sự can thiệp đó không lộ diện hoặc không có một
mối liên hệ nào đó?
Tam Nguyên Luận cho rằng người Trái đất chưa tìm ra được những
phương thức giao tiếp thích hợp. Hơn nữa, sự bất ổn định về Chính trị và An
ninh trên Thế giới cũng có thể là một mối quan ngại lớn cho những Nền Văn
minh khác không muốn can thiệp vào Trái đất. Một điều nữa là xu thế càng
ngày các nền Văn minh phải độc lập nhau, không gây ảnh hưởng lên nhau.
12.6. Các Chu kỳ của 60 Hoa Giáp Tý
Trên thực tế, các giai đoạn nói trên luôn được xảy ra theo những qui
tắc biến đổi phức tạp hơn bởi vì thực chất năm giai đoạn nói trên không bao
giờ có thể được tách bạch một cách rõ ràng.
Ví dụ, sự Hình thành (Sinh) của Vũ trụ không phải chỉ được sinh ra
một lần là có thể chấm dứt mà nó luôn kéo dài.
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Cho đến bây giờ vẫn không thể khẳng định rằng Vũ trụ đã ngừng sự
Sinh của nó hay chưa!?! Tam Nguyên Luận cho rằng Vũ trụ vẫn tiếp tục
được sinh (bởi vì Vũ trụ và Vật chất vẫn liên tục bán rã – sự bán rã cũng
chính là một hình thức Sinh) cũng như chính quá trình Sinh của Vũ trụ cũng
tạo ra đồng thời sự tồn tại của nó (Tồn) cũng như quá trình Sinh cũng bao
gồm luôn sự Vận động (Dịch) của chính nó...
Vậy thì lấy cái gì để nói rằng vào chính thời điểm này Vũ trụ đang
Sinh hay Tồn hay đang trên đà phát triển...!? Năm giai đoạn nói trên chỉ là
những ‘Quá trình con’ luôn xảy ra đồng thời và được tích hợp trong cùng
một Chu trình lớn mà trên thực tế là không thể tách biệt ra được nhưng ở
trong một phạm vi nào đó thì giữa các quá trình nói trên cũng có những
Thăng giáng sao cho lúc thì Vận động có thể nhanh hơn hoặc chậm đi cũng
như có những lúc Vũ trụ biến đổi nhanh hơn nhưng có lúc lại chậm đi...
Những Thăng giáng cục bộ của từng quá trình con này sẽ làm cho
Chu trình lớn của Vũ trụ bị thay đổi theo từng giai đoạn nhất định và đã
được Thống kê cũng như được qui nạp thành một Chu trình Tuần hoàn lớn
được gọi là 60 Hoa Giáp Tý cũng như được liệt kê theo bảng dưới đây:
Chu kỳ Thiên Can
Period 1: Canh
Period 2: Tân
Period 3: Nhâm
Period 4: Quí
Period 5: Giáp
Period 6: Ất
Period 7: Bính
Period 8: Đinh
Period 9: Mậu
Period 10: Kỷ

-

Địa Chi
Tý
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tỵ
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu

Period 11:
Period 12:
Period 13:
Period 14:
Period 15:
Period 16:
Period 17:
Period 18:
Period 19:
Period 20:

-

Tuất
Hợi
Tý
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tỵ
Ngọ
Mùi

-

Kim
Kim
Mộc
Mộc
Thuỷ
Thuỷ
Thổ
Thổ
Hoả
Hoả

-

Thân

-

Mộc

Canh
Tân
Nhâm
Quí
Giáp
Ất
Bính
Đinh
Mậu
Kỷ

Period 21: Canh
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Pos
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Pos
Hoả
….
Thuỷ
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Period 22:
Period 23:
Period 24:
Period 25:
Period 26:
Period 27:
Period 28:
Period 29:
Period 30:

Tân
Nhâm
Quí
Giáp
Ất
Bính
Đinh
Mậu
Kỷ

-

Dậu
Tuất
Hợi
Tý
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tỵ

-

Mộc
Thuỷ
Thuỷ
Kim
Kim
Hoả
Hoả
Mộc
Mộc

Period 31:
Period 32:
Period 33:
Period 34:
Period 35:
Period 36:
Period 37:
Period 38:
Period 39:
Period 40:

Canh
Tân
Nhâm
Quí
Giáp
Ất
Bính
Đinh
Mậu
Kỷ

-

Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Tý
Sửu
Dần
Mão

-

Thổ
Thổ
Kim
Kim
Hoả
Hoả
Thuỷ
Thuỷ
Thổ
Thổ

Period 41:
Period 42:
Period 43:
Period 44:
Period 45:
Period 46:
Period 47:
Period 48:
Period 49:
Period 50:

Canh
Tân
Nhâm
Quí
Giáp
Ất
Bính
Đinh
Mậu
Kỷ

-

Thìn
Tỵ
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Tý
Sửu

-

Kim
Kim
Mộc
Mộc
Thuỷ
Thuỷ
Thổ
Thổ
Hoả
Hoả

Period 51:
Period 52:
Period 53:
Period 54:
Period 55:
Period 56:
Period 57:
Period 58:
Period 59:
Period 60:

Canh
Tân
Nhâm
Quí
Giáp
Ất
Bính
Đinh
Mậu
Kỷ

-

Dần
Mão
Thìn
Tỵ
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi

-

Mộc
Mộc
Thuỷ
Thuỷ
Kim
Kim
Hoả
Hoả
Mộc
Mộc
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Hệ thức liên kết của 60 Hoa Giáp Tý được mô tả như dưới đây:
Gi = Si ∧ Bi ∧ Mi
Trong đó, Gi là Giá trị hợp thành của Chu kỳ thứ i (Period i), Si là Can
(Stems) tương ứng với Chu kỳ thứ i, Bi là Chi tương ứng, Mi là Hành tương
ứng của Ngũ Hành.
Chú ý: Một kết luận quan trọng cũng đã từng được rút ra rằng các
Chi Dương chỉ liên kết với các Can Dương và các Can Âm chỉ liên kết với
các Chi Âm.
Đây chính là Nguyên lý Tương tác Chọn lọc tức là nguyên tắc tương
tác có tính chọn lọc không phổ biến tuyệt đối như Khoa học Hiện đại
(Tương tác Hấp dẫn) vẫn thường quan niệm. Điều này chứng tỏ tầm nhìn
của Phương Đông Cổ đại vượt xa đối với Khoa học Hiện đại.
Tam Nguyên Luận hoàn toàn chứng minh rằng Thời gian và Không
gian hoàn toàn có thể biến đổi – chuyển hoá lẫn nhau và Thời gian cũng như
Không gian (Quĩ đạo) chỉ là hai Lượng tử trong nhóm 12 Lượng tử Cơ bản
của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội... nên nếu xác định được Thời gian thì cũng
có thể xác định được Không gian và ngược lại.
Đồng thời, nếu xác định được Thời gian và Không gian thì cũng có
nghĩa là có thể xác định được mọi qui luật biến đổi của Vũ trụ, Tự nhiên và
Xã hội. Hay nói rõ nghĩa hơn là mọi Sự vật – Hiện tượng xảy ra trong Vũ trụ,
Tự nhiên và Xã hội đều có thể được xác định thông qua các biến đổi của
Thời gian và Không gian.
Đặc biệt, các qui tắc của 60 Hoa Giáp Tý nói trên chính là các qui tắc
Tổng hợp Hạt, Tổng hợp Hạt nhân – Nguyên tử nói chung. Nếu nắm vững
các qui tắc này nó cho phép tiên đoán một cách nhanh chóng các Lý thuyết
Hạt và Hạt nhân – Nguyên tử một cách lợi hại vô cùng...
Tuy vậy, Tam Nguyên Luận cho rằng nên dừng lại tại đây, bởi vì
trong xu thế hiện nay, nhiều Quốc gia có tư tưởng thù địch cũng như có
tham vọng bá chủ Thế giới nếu nắm bắt được những qui tắc này sẽ giúp họ
có thể chế tạo ra các Vũ khí cực mạnh (Bom Lượng tử) có thể có sức công
phá mạnh hơn những loại Vũ khí mạnh nhất hiện có, đe doạ rất nghiêm
trọng đến nền Hoà bình và Trật tự trị an trên toàn Thế giới.
Cũng vì lẽ đó, Tam Nguyên Luận không muốn trình bày về các vấn đề
có liên quan đến Vật lý Hạt, Vật lý Năng lượng cao nhằm hạn chế những bí
mật Khoa học có thể bị lợi dụng cho những mục đích phi Hoà bình mặc dù
rằng Tam Nguyên Luận đã đạt được thành công rất lớn trong những lĩnh vực
này. Có thể nói rằng Tam Nguyên Luận đã có thể thống nhất được toàn bộ
các Lĩnh vực Khoa học Lý thuyết nói chung cũng như đã đưa ra được Lý
thuyết Thống nhất Cấu trúc Hạt và Tổng hợp cũng như Bán rã Hạt...!!!
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C./. Kỷ nguyên Điều khiển Vũ trụ của Nhân loại
Những khám phá của Tam Nguyên Luận đã và đang mở ra một triển
vọng mới để phát huy những ‘Khả năng Tiềm ẩn của Con người’ trong
Công cuộc Nghiên cứu Khám phá Vũ trụ – Chinh phục Tự nhiên cũng như
hướng tới một Kỷ nguyên Điều khiển Vũ trụ trong tương lai của Loài người./.
Hoàn toàn không phải là điều viển vong mà nó sẽ trở thành hiện thực
trong một tương lai gần đây. Trên phương diện Lý thuyết, Tam Nguyên
Luận dự đoán rằng chỉ trong vòng không đầy một trăm năm nữa. con người
sẽ có thể ‘tổng hợp’ được Vật chất Nhân tạo, Sinh học Nhân tạo...
1.

Trường Sinh học
 Bản chất của Trường Sinh học
Trường Sinh học đã từng được nhiều Công trình Nghiên cứu Khoa
học trên Thế giới quan tâm một cách rất nghiêm túc. Trong đó, Giáo sư
Nguyễn Hoàng Phương cũng là một trong những người đạt được những
thành tựu lớn trong Lĩnh vực này.
Vậy nhưng, bản chất của Trường Sinh học là gì thì cho đến nay chưa
có một Công trình nào có thể làm sáng tỏ. Tam Nguyên Luận có thể chứng
minh và khẳng định được rằng Trường Sinh học cũng chính là Trường
Lượng tử giống như Trường Lượng tử Vật lý.
Bởi vì trước hết các thể Sinh học cũng được tạo từ các ‘chất liệu’ Tự
nhiên cho nên cấc Cấu trúc Sinh học phải được tạo bởi những Tổ hợp Tần số
Cộng hưởng thích ứng. Điều thứ hai là các thể Sinh học cũng luôn hấp thụ
Năng lượng Tự nhiên, ví dụ, các loài cây xanh phải hấp thụ ánh sáng Mặt
trời để thực hiện các quá trình Quang hợp nhằm giúp cho các quá trình trao
đổi chất đối với Môi trường và Cấu trúc Sinh học của nó. Hơn nữa, sự phát
triển của cây xanh rất chịu ảnh hưởng của Từ trường của Trái đất, khi quan
sát các vân gỗ của những cây to, nếu cây này mọc một mình thì vân gỗ
thường lệch nhiều về phía Bắc của Trái đất...
Con người cũng cần ‘Quang hợp’ để tạo ra các Tiền tố Vi lượng cho
cơ thể. Không những vậy, Năng lượng Tự nhiên như Nhiệt năng và Quang
năgn cũng rất cần cho con người để giúp con người không bị mất Năng
lượng. Ngoài ra, nhiều Trường phái Yoga của Ấn độ cũng như Thiền học,
Khí công, Công phu... vẫn biết khai mở các Luân xa (tựa như huyệt đạo của
cơ thể) để khai thông với bên ngoài nhằm có thể hấp thụ được nguồn Năng
lượng vô tận của Tự nhiên để bổ sung Năng lượng cho cơ thể khoẻ mạnh
cũng như chống chịu bệnh tật...
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Ngoài ra, nhiều bằng chứng về Y – Sinh học Hiện đại đã cho thấy
rằng các hoạt động bên trong cơ thể đều được điều khiển bằng các xung điện
não. Ngay cả Hệ Tuần hoàn Máu cũng được điều khiển bằng các nhịp xung
điện (được gọi là Điện Tâm)... những hoạt động cơ bắp của cong người cũng
chỉ gây ra các tác động cơ học thuần tuý.
Nói tóm lại, nhiều bằng chứng có thể chứng minh rằng con người nói
riêng và Sinh học nói chung luôn cần có sự tác động trực tiếp của các nguồn
Năng lượng Tự nhiên bên ngoài. Vì thế, Năng lượng mà con người cũng như
của giới Sinh học nói chung cũng phải có cùng bản chất như của Năng lượng
Tự nhiên đó chính là Trường Lượng tử.
Tam Nguyên Luận khẳng định rằng sự khác nhau giữa Sinh học với
các Thực thể Tự nhiên là Tần số Cộng hưởng riêng và Tổ hợp Tần số Cộng
hưởng của chúng khác nhau. Hơn nữa, các Hệ Sinh thái học chính là một
Dây chuyền Cộng hưởng lớn được tạo bởi hàng triệu (thậm chí nhiều hơn)
loài Sinh vật học khác nhau cho nên ở một góc độ nào đó cũng có thể coi
Trường Sinh học là một Trường con trong Trường Lượng tử của Vũ trụ:
Trường Sinh học chiếm một khoảng Tần số xác định trong miền Tần số từ 0
đến ∞ của Vũ trụ và Tự nhiên.
 Ứng dụng của Trường Sinh học
Trường Sinh học cũng đã và đang nhiều nước Trên thế giới đưa vào
nghiên cứu ứng dụng một cách nghiêm túc, ví dụ, chữa bệnh từ xa, thôi miên
để gây mê hoặc để nghiên cứu về Tâm – Sinh lý... trị liệu Vật lý như Khí
công, Thiền để tăng cường sức khoẻ cũng như phòng chống bệnh tật.
Thậm chí, gần đây, Trường Sinh học còn được ứng dụng cho việc
nuôi trồng cây sạch...
Tại sao Trường Sinh học có thể làm được những điều kỳ diệu như
vậy? Bởi vì Trường Sinh học thực chất là nó tạo ra được những ‘Tần số
sạch’ không bị nhiễu loạn, không bị lẫn các Tần số tạp...
Tam Nguyên Luận cho rằng sở dĩ con người hoặc các thể Sinh học nói
chung có thể nhiễm bệnh là do sự sai lệch Tần số Cộng hưởng riêng cũng
như Tổ hợp Tần số Cộng hưởng nên cơ thể không thể duy trì được các mức
Năng lượng cần thiết cho cơ thể dễ dàng bị các nguồn gây bệnh từ bên ngoài
xâm nhập vào hoặc chính sự sai lệch Tần số Cộng hưởng của cơ thể sinh ra
bệnh vì ứng với mỗi Tần số Cộng hưởng cũng như mỗi Tổ hợp Tần số Cộng
hưởng thì nó sẽ xác định nên một định dạng – cấu trúc tương ứng...
Tam Nguyên Luân xây dựng ‘Thuyết Bệnh lý trên cơ sở Tần số Cộng
hưởng và Tổ hợp Tần số Cộng hưởng’ cũng hoàn toàn thống nhất với
‘Thuyết Cân bằng Âm – Dương’ theo Đông Y Cổ truyền là bởi vì Đông Y
Cổ truyền cho rằng con người bị nhiễm bệnh là do cơ thể bị mất Cân bằng
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Âm – Dương mà Tam Nguyên Luận hoàn toàn chứng minh được rằng Âm
hay Dương được tạo ra thực chất là do Phase bị thay đổi mà Phase là do
các Tần số Cộng hưởng cũng như các Tổ hợp Tần số Cộng hưởng gây nên.
Do đó, Đông Y Cổ truyền mới nắm bắt được một cách tương đối về
bản chất của bệnh lý nhưng chưa khám phá tận góc ‘bản chất thật sự’ của
bệnh lý. Tuy vậy, trên cơ sở Y lý của Phương Đông thì Đông Y Cổ truyền
cũng đã đạt được thành quả không tầm thường.
Cũng chính vì thế, khi chữa bệnh từ xa, các Tần số hoặc các Tổ hợp
Tần số Siêu sạch sẽ được nhà Ngoại cảm truyền đến người bệnh thông qua
các phương tiện Truyền thông Đại chúng như Truyền thanh – Truyền hình
hay điện thoại hoặc cao siêu hơn nữa là bằng ‘Thần giao cách cảm’ tức là
chỉ cần dùng ý nghĩ về người bệnh thì lập tức Năng lượng được tạo ra theo
các Tần số – Tổ hợp Tần số Siêu sạch có thể được truyền tới người bệnh để
có thể giúp người bệnh điều chỉnh lại Tần số Cộng hưởng riêng và Tổ hợp
Tần số Cộng hưởng của mình, thanh lọc các Tạp Tần gây nên sự sai lệch
Tần số Năng lượng của cơ thể.
2.
Vật chất Nhân tạo
Từ những khám phá về Vật lý Lượng tử trên cơ sở của Tam Nguyên
Luận, trong tương lai, các Nguyên tố Nhân tạo có thể được tạo ra từ các
nguồn Năng lượng Photon Tự nhiên và được tổng hợp bởi các Nguyên lý Tổ
hợp Tần số Cộng hưởng phù hợp với những điều kiện tồn tại bền vững của
Vật chất Nhân tạo.
Theo những tiên đoán trên phương diện Lý thuyết, Vật chất Nhân tạo
sẽ có độ bền Vật lý tốt hơn so với các Vật chất Tự nhiên bởi vì việc tạo ra
các Tổ hợp Tần số Cộng hưởng theo các phương pháp Nhân tạo có thể ‘lọc
sạch’ được các Sai Tần của các Tần số Cộng hưởng riêng để có thể tạo ra
các Đơn tần tuyệt đối với Sai Tần coi như bằng Không cũng như với các Tổ
hợp Tần số Cộng hưởng Siêu hẹp và Siêu chuẩn để các Vật chất Nhân tạo
không gây ra các tương tác – giao thoa với các Vật chất Tự nhiên (không bị
tác động phá huỷ của Môi trường).
Có thể nói rằng Vật chất Nhân tạo có độ bền vĩnh viễn không hề bị
phá huỷ. Việc tạo ra các Vật chất theo phương pháp Tổ hợp Tần số Cộng
hưởng Nhân tạo sẽ tạo ra các Vật chất vô cùng tinh khiết không bị tạp chất
như các Vật chất Tự nhiên hiện nay.
Các Vật chất Tự nhiên cho dù có được chế luyện sạch đến đâu thì tỷ lệ
tạp chất có trong nó cũng không bao giờ dưới 1%. Sự có mặt của tạp chất
trong các cấu trúc Vật chất sẽ làm cho Vật chất dễ bị phân huỷ do các tác
động hoá học của Môi trường.
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Không những vậy, mạng Tinh thể của Vật chất Tự nhiên thường rất dị
dạng nên liên kết của Vật chất Tự nhiên không bền vững, dễ bị biến dạng và
khi bị biến dạng thì nó khó quay trở lại hình dạng ban đầu.
Đối với Vật chất Nhân tạo thì nó có cấu trúc mạng Tinh thể rất đồng
đều nên liên kết cấu trúc của Vật chất Nhân tạo rất bền vững, ít bị biến dạng,
nếu bị biến dạng thì nó sẽ quay trở về sự định dạng ban đầu sau khi kết thúc
sự tác động lực: Nhờ đó, Vật chất Nhân tạo có thể được gọi là Vật chất
thông minh (có thể nhớ được định dạng ban đầu).
Một hứa hẹn rất lớn đối với Vật chất Nhân tạo là có thể ‘tổng hợp’
được từ Năng lượng Mặt trời là một nguồn Năng lượng vô tận, giúp cho con
người không cần phải khai thác khoáng sản trong lòng đất, là một trong
những nguyên nhân chính gây nên sự suy thoái của các lớp Địa tầng làm cho
Môi trường Sinh thái của Trái đất cũng bị huỷ diệt kéo theo...
3.
Sinh học Nhân tạo
Hoàn toàn tương tự như việc ‘tổng hợp’ Vật chất Nhân tạo, các Cấu
trúc Sinh học cũng như các loài Động – Thực vật, thậm chí cả con người
cũng có thể được ‘tổng hợp’ từ nguồn Năng lượng của Mặt trời thông qua
việc tạo ra các Tổ hợp Tần số Cộng hưởng cho nguồn Năng lượng thu được
từ Mặt trời.
Bởi vì Tam Nguyên Luận cũng đã chứng minh được rằng Vật chất
hay một cơ thể Sinh học bất kỳ chỉ khác nhau về các Tần số Cộng hưởng
riêng thành phần và Tổ hợp Tần số cộng hưởng hợp thành của chúng còn
Năng lượng thì hoàn toàn có thể chung nhau.
Việc tạo ra các thể Sinh học Nhân tạo cũng cho phép có thể tạo ra các
thể Sinh học rất ‘sạch’ không bị các dịch bệnh đi kèm, ít bị biến dị cấu trúc
như các thể Sinh học Tự nhiên...
Bên cạnh đó, nhờ không bị dị dạng về cấu trúc cũng như không tạo ra
những khuẩn dịch mà khả năng sinh trưởng của các thể Sinh học Nhân tạo
rất cao, chất lượng và sản lượng cũng rất cao.
Thực tế, Tam Nguyên Luận chứng minh được rằng vì các thể Sinh
học Tự nhiên được tạo bởi các Tổ hợp Tần số Cộng hưởng không chặt (Phổ
Cộng hưởng có độ tạp lớn) cũng như các Tần số Cộng hưởng riêng luôn có
độ Sai Tần lớn nên nó dễ dàng bị cộng hưởng với những Tần số ngoại sai
của các Dịch bệnh, khuẩn – trùng... mà vì thế các thể Sinh học dễ dàng bị
nhiễm bệnh hoặc tự bản thân nó gây ra các mầm bệnh...
Nếu tạo ra các Tổ hợp Tần số Cộng hưởng cực hẹp cho các thể Sinh
học Nhân tạo thì các thể Sinh học Nhân tạo sẽ đạt được độ ‘tinh khiết’ cực
cao, nó không chấp nhận các Tần số ngoại sai do các mầm bệnh gây ra. Khi
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đó, nghiễm nhiên các mầm bệnh không có cơ hội hình thành cũng như càng
không có điều kiện phát triển.
Điều đó có nghĩa là Tam Nguyên Luận cho rằng các mầm bệnh phát
triển trên các thể Sinh học không chỉ thuần tuý là sống bám trên cơ thể của
các thể Sinh học để hấp thụ dưỡng chất hoặc ăn hại các cấu trúc của các thể
Sinh học mà nó phải tuân theo thủ chặt chẽ những nguyên tắc của Tổ hợp
Tần số Cộng hưởng.
Bởi thực chất, các mầm bệnh và thể Sinh học mà nó đang ký sinh
cũng hợp nhau thành một Dây chuyền Cộng hưởng. Tức là bất kỳ một nhóm
các thực thể Sinh học nào mà có thể được tồn tại cùng nhau, cộng sinh cùng
nhau hoặc sống bám vào nhau... thì đó chính là một Dây chuyền Cộng
hưởng. Ví dụ, loại cây cam cũng có một số loài sâu bệnh đặc trưng của nó và
loại sâu này chỉ ăn lá cam mà không ăn những thứ lá cây khác: Loài sâu ăn
lá cam và cây cam chính là hai ‘phần tử’ của Dây chuyền Cộng hưởng.
Sở dĩ lá cam bị loài sâu này sinh sôi phát triển và phá hoại là vì Tổ
hợp Tần số Cộng hưởng của cây cam tương thích với Tổ hợp Tần số Cộng
hưởng của loài sâu ăn lá cam...
Trên thực tế, có thể là giữa Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của loài sâu ăn
lá cam chưa hẳn là đã trùng hợp với Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của cây
cam nhưng vì Phổ Cộng hưởng của cây cam không chặt, Sai Tần của Phổ
Cộng hưởng khá rộng nên nó dễ dàng chấp nhận sự sai lệch Phổ Cộng
hưởng và Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của loài sâu gây bệnh của nó.
Vì thế, nếu ‘bóp hẹp’ được Phổ Cộng hưởng của cây cam thì chắc
chắn rằng loài sâu gây bệnh của nó khó có cơ hội để phát triển trên cây cam.
Từ đó cho thấy rằng, nếu có thể tạo ra các Tổ hợp Tần số Cộng hưởng Nhân
tạo để có thể tạo ra Cây cam Nhân tạo thì có thể tạo ra được một giống cây
trồng với Phổ Cộng hưởng rất sạch không chấp nhận dung sai để có thể loại
trừ được các mầm bệnh của nó.
4.
Khả năng tàng hình
Trên Thế giới cũng đã từng có một vài trường hợp rất hạn hữu về khả
năng tàng hình của con người, điều này có phải là sự huyễn hoặc hay không?
Tam Nguyên Luận hoàn toàn có căn cứ để chứng minh là thực bởi vì Tam
Nguyên Luận chứng minh được rằng con người luôn được tạo bởi hai Tổ
hợp Tần số Cộng hưởng vừa hoạt động có tính độc lập nhưng lại vừa có tính
đồng bộ thống nhất gồm một Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của Cấu trúc Sinh
học thuần tuỳ của cơ thể con người (được gọi là Tổ hợp Tần số Cộng hưởng
Sinh học) và một Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của Ý thức của con người
(được gọi là Tổ hợp Tần số Cộng hưởng Ý thức).
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Trong đó, Tổ hợp Tần số Cộng hưởng của Ý thức con người (được
giới Tâm linh học gọi là Linh hồn, nghe có vẻ đáng sợ quá) có thể điều
khiển được sự hợp thành của Tổ hợp Tần số Cộng hưởng Sinh học của cơ
thể. Vì thế, nhiều nhà ngoại cảm, Khí công hay các Thiền sư cũng như
những Pháp thuật sư có thể dùng Ý muốn của mình để chế ngự hay điều
chỉnh – điều hành sự phát triển của cơ thể theo ý muốn của mình cũng như
điều trị bệnh lý, chống chữa bệnh cho bản thân cũng như cho người khác
theo suy nghĩ của mình.
Trên cơ sở đó, con người cũng có thể làm thay đổi hình dạng của
mình vào bất kỳ lúc nào nếu biết cách làm thay đổi Tần số Cộng hưởng và
Tổ hợp Tần số Cộng hưởng Sinh học của mình. Khi đó, chỉ cần dùng Ý nghĩ
để điều khiển Tổ hợp Cộng hưởng Ý thức làm thay đổi Tổ hợp Tần số Cộng
hưởng Sinh học thì ngay lập tức hình dạng con người bị thay đổi hoặc thậm
chí thoát biến thành Photon để có thể truyền tới một nơi nào đó.
Khi đến nơi cong người lại dùng Ý nghĩ để điều khiển Tổ hợp Tần số
Cộng hưởng Ý thức tái tạo lại Tổ hợp Tần số Cộng hưởng Sinh học để tái
tạo lại hình dáng ban đầu của con người. Đây là điều có thể đã từng được
người Cổ đại biết đến và vẫn được truyền bá bí mật trong một số Trường
phái Yoga, Thiền sư, Pháp công...
5.
Điều khiển Vũ trụ
Những khả năng nói trên cũng chính là một trong những mục đích
hướng tới của con người trong Phạm trù Điều khiển Vũ trụ. Nếu tổng hợp
được Vật chất Nhân tạo thì đó cũng là một thành quả vĩ đại của Công cuộc
Điều khiển Vũ trụ của con người.
Đó chính là cơ sở khoa học rất xác đáng của Tam Nguyên Luận về
khả năng ‘Điều khiển Vũ trụ’ của con người. Vũ trụ là gì? Vũ trụ chính là
một Dây chuyền Cộng hưởng Lượng tử khổng lồ. Nếu làm thay đổi được
các Tần số Cộng hưởng riêng của các Lượng tử cũng như thay đổi được Tổ
hợp Tần số Cộng hưởng của Vũ trụ hoặc của một Dây chuyền con hợp thành
thì có thể làm thay đổi được Cấu trúc Vũ trụ hay trật tự vận động – biến đổi
của Vũ trụ...
Những truyền thuyết trong dân gian về những Pháp sư hay Phù thuỷ
có khả năng ‘hô mưa – gọi gió’ cũng đã phần nào chứng tỏ những khả năng
kỳ diệu của con người là có thật. Tam Nguyên Luận hoàn toàn có thể chứng
minh được bằng Lý thuyết rằng để có thể ‘hô mưa – gọi gió’ hay có thể tạo
ra bất kỳ một ‘pháp công’ nào thì con người đều cần phải tập trung Tinh
thần và Tư tưởng cao độ để có thể đạt được khả năng Cộng hưởng Siêu hẹp
cho mục đích mà mình cần phải hướng tới: Với khả năng Cộng hưởng càng
Siêu hẹp thì Biên độ Năng lượng Cộng hưởng sẽ càng tăng vọt rất mạnh...
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Với Biên độ Cộng hưởng càng mạnh thì thì Công năng mà con người
dự định cho mục đích cần hướng tới sẽ càng mạnh nên con người có thể điều
khiển hay chi phối Tự nhiên cũng như Vũ trụ bằng Ý nghĩ (vì Ý nghĩ của
con người thực ra là một Phép Tập trung Năng lượng thông qua sự điều
chỉnh Cộng hưởng hướng tới độ Siêu hẹp).
Có nghĩa là, sở dĩ Năng lượng của Tự nhiên và Vũ trụ rất mạnh là
cũng nhờ vào khả năng tự Cộng hưởng của nó nên nếu con người có thể tập
trung được suy nghĩ để có thể hướng tới khả năng Cộng hưởng Siêu hẹp thì
con người cũng có thể tạo được một Năng lượng tương đương với của Tự
nhiên và Vũ trụ...
Nếu có thể điều khiển được Vũ trụ, con người có thể làm thay đổi
được trật tự của Tự nhiên... Cũng chính vì thế, đây là một điều rất nguy hiểm,
nếu không hiểu biết rõ về qui luật của Tự nhiên và Vũ trụ thì con người dễ
gây nên những biến đổi ngược lại với xu thế của Tự nhiên và cũng có nghĩa
là sẽ làm cho Tự nhiên cũng như Vũ trụ suy thoái nhanh hơn.
Có rất nhiều bằng chứng để Tam Nguyên Luận có thể khẳng định
được rằng Phương Đông Cổ đại đã có thể khám phá được đến tận những bí
mật cuối cùng của Vũ trụ và Tự nhiên. Tuy vậy, hiểu biết toàn diện về Vũ
trụ và Tự nhiên là cả một Hệ thống Tư duy – Kiến thức vô cùng khổng lồ
khiến cho con người khó có thể vận dụng một cách linh hoạt và hợp lý.
Cũng chính vì vậy, người Phương Đông Cổ đại đã nhận thấy rằng Qui
luật Tất yếu của Tự nhiên là Suy thoái hay nói cách khác là sự phát triển của
Tự nhiên theo như chúng ta hiểu thì đó cũng chính là sự suy thoái đồng thời
của nó: Nếu càng làm cho Tự nhiên hay Xã hội phát triển nhanh chừng nào
thì cũng sẽ làm cho nó nhanh đến ngày tàn lụi của nó.
Tự tưởng này đã làm cho Phương Đông Cổ đại phải tự dừng lại trước
những Khám phá Vĩ đại của mình và quan điểm của Phương Đông Cổ đại là
duy trì và bảo tồn cũng như phát huy những gì mà Thiên nhiên đã ban cho
con người: Phương Đông Cổ đại không can thiệp quá sâu vào các Cấu trúc
Sinh học cũng như Cấu trúc Vật chất Tự nhiên mặc dù hiểu biết của Phương
Đông Cổ đại vượt quá những gì mà chúng ta có thể tưởng bởi Phương Đông
Cổ đại cho rằng sự can thiệp này sẽ làm phá vỡ những Dây chuyền Cộng
hưởng của Vũ trụ và Tự nhiên sẽ dẫn đến sự đốt cháy giai đoạn làm cho Vũ
trụ và Tự nhiên bị suy thoái một cách nhanh chóng...
6.

Những khả năng tiềm ẩn của con người
• Lịch sử của Nền Văn minh Nhân loại
Qua nhiều nghiên cứu rất công phu và nghiêm túc, Tam Nguyên Luận
đã có thể chứng minh được rằng Nền Văn minh của Nhân loại được hình
thành và phát triển ở Phương Đông từ rất sớm. Có thể nói rằng ngay từ khi
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con người vừa mới được thoát thai khỏi loài vượn thì cũng chính là lúc mà
Nền Văn minh cũng bắt đầu được hình thành.
Những nghiên cứu mới đây đã cho rằng, con người cũng đã bắt đầu
bước những bước đi đầu tiên trên mặt đất thay cho việc leo trèo trên cây ít
nhất cũng đã cách đây hơn 60 vạn năm thì cũng là lúc mà con người bắt đầu
hình thành ngôn ngữ và cũng là lúc mà Văn minh của con người chính thức
được khai sinh.
• Các ‘dạng thái’ của Khoa học Cổ đại
Thời kỳ tiền sử, Nền Văn minh của Nhân loại không phải ở dạng
Khoa học chính thống như bây giờ mà nó ở dạng rất thần bí như các pháp
thuật – phép phù thuỷ, tục thờ cúng và Tôn giáo cũng được hình thành: Có
thể nói rằng các Tôn giáo chính là những ‘Tổ chức Khoa học’ đầu tiên của
loài người.
Bởi vì ngay từ thời xa xưa, con người cũng đã có một số khả năng rất
đặc biệt là họ có thể giao lưu được với những nguồn thông tin rất bí ẩn ngoài
Vũ trụ như những giấc mơ tiên tri, những lời sấm truyền hay thậm chí họ có
thể đối thoại trực tiếp được với những nhân vật vô hình nào đó bên ngoài Vũ
trụ và họ đã ghi nhận được những thông tin rất kỳ lạ và những thông tin này
trở thành những Tiền sử của Khoa học Nhân loại.
Có lẽ cũng chính vì thế mà ngày xưa cũng như ngày nay vẫn có rất
nhiều Ẩn sỹ là những người luôn mai danh ẩn tích ở trên núi cao hoang vắng
để tìm và nghe những thông tin phát ra từ Vũ trụ, nhờ đó, họ có một sự hiểu
biết hết sức kỳ lạ. Những người sống trong một thành phố văn minh và được
ăn học tử tế cũng không thể địch lại họ.
Những hiện tượng người chết đi sống lại có những khả năng kỳ lạ
cũng như có những hiểu biết khác người là một trong những bằng chứng về
điều này: Nhiều người có thể đối thoại với những người đã chết cũng như có
thể nhìn thấy được những người đã chết là những khả năng rất đặc biệt
nhưng cũng rất có thực của con người.
• Trải nghiệm của bản thân
Ngay chính bản thân tác giả cũng là một trong những người có khả
năng này: Vào những thời điểm yên tĩnh tác giả vẫn bất ngờ bắt được những
âm thanh lạ phát ra từ Vũ trụ và thậm chí tác giả cũng đã từng đối thoại
được với những âm thanh đó (với một nhân vật vô hình của Vũ trụ).
Cũng như, thông qua rất nhiều giấc mơ kỳ lạ mà chính tác giả đã thu
hoạch được một khối lượng tri thức rất quí giá để sáng lập Tam Nguyên
Luận. Tam Nguyên Luận được hình thành và phát triển trên cơ sở của nhiều
giấc mơ kỳ lạ và đã trở thành một Học thuyết có tầm cỡ, nó xứng đáng là
một Nền Văn minh mới của Nhân loại.
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Không những thế, rất nhiều lúc tác giả cũng có thể đối thoại được với
những người đã chết trong quá khứ rất lâu, thậm chí hàng trăm năm trước
đây vì ngôn ngữ của họ rất kỳ lạ...
Đó là những điều rất đặc biệt mà chính tác giả đã tự nghiệm lại, cũng
chính vì thế, đôi lúc tác giả cũng có ý tưởng muốn lên núi để chính mình
được nghe những sấm truyền từ Vũ trụ. Bởi trong điều kiện tĩnh lặng như
vậy sẽ có thể thu được các tín hiệu từ Vũ trụ một cách chính xác và dễ dàng
hơn, ít bị nhiễu xạ cũng như ít bị chi phối – phân tâm...
Nói tóm lại, con người vẫn đang tiềm tàng rất nhiều khả năng rất kỳ lạ
mà Tam Nguyên Luận cũng đã có được những khám phá và có thể chứng
minh bằng Khoa học thực thụ. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều điều mà ngay cả
chính tác giả cũng không dám tin đó là sự thật, vậy nhưng, nó vẫn tồn tại
hiện hữu với những điều kỳ lạ khó có thể tả được bằng lời...
• Những khả năng kỳ lạ của con người
o Ý thức và Vô thức của con người
Từ việc trải nghiệm của chính bản thân cũng như từ những huyền
thoại của những nhân vật có thật trong Lịch sử, ví dụ, nhà Vật lý Thiên tài
Isac Newton từng phát kiến ra Định luật Vạn vật Hấp dẫn hay còn gọi là
Định luật Quả táo rơi là nhờ một giấc mơ...
Hay nhiều áng thơ văn bất hủ của nhiều Văn nhân và Đại Thi hào nổi
tiếng trên Thế giới có được là nhờ vào những ‘cảm hứng sáng tác’ mà những
cảm hứng này không phải bắt nguồn từ Ý thức và trí tuệ của con người mà
nó giống như là ‘bản năng sáng tác’ thuộc về khả năng cảm nhận và sáng tác
của Vô thức mà bản thân các nhà sáng tác không tự làm chủ được khả năng
sáng tác của mình:
Hoàn toàn có thể khẳng định được rằng những Tác phẩm Nghệ thuật,
Văn học, Khoa học hoàn thiện và có giá trị nhất của con người có thể có
được từ trước tới nay đều là những sản phẩm của miền Vô thức trong Não
bộ của con người tạo ra mà con người không tự làm chủ được nó.
Như vậy, những miền Vô thức của Não bộ của con người đã có những
khả năng rất đặc biệt có thể giao tiếp được với những thông tin từ bên ngoài
Vũ trụ và Tự nhiên tác động vào để tự xử lý không hề thông qua Ý thức của
chính con người và sau khi hoàn thiện thì nó mới tạo ra mối liên hệ giữa Vô
thức và Ý thức thông qua các ‘mạch cảm hứng sáng tác’ hay qua những giấc
mơ hoặc cũng có thể thông qua những đối thoại trực tiếp từ Vũ trụ, Tự
nhiên...
Bởi vì, con người cũng chính là Vũ trụ và Vũ trụ cũng chính là con
người (như trên đã từng chứng minh rằng Vũ trụ được tạo ra bởi một Lượng
tử duy nhất, lúc thì nó xuất hiện – tương tác với người này và lúc thì ở người
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khác cũng như lúc khác thì nó lại xuất hiện và tương tác với một Thiên thể
hay một Hạt Cơ bản bất kỳ nào đó...). Cho nên, việc con người có thể giao
tiếp trực tiếp với Vũ trụ là một khả năng hoàn toàn có thực.
Tam Nguyên Luận chứng minh được rằng Vô thức và Ý thức hoàn
toàn ngược Phase nhau. Mặt khác, Ý thức hoạt động theo Trục Thời gian
Thực (theo Thời gian mà Đồng hồ qui định) còn Vô thức hoạt động theo
Trục Thời gian Vĩnh cửu (có Hệ số Giãn dài Thời gian rất lớn) nên mặc dù
trong những lúc con người đang ngủ có thể có được những giấc mơ có cảm
giác như nó xảy ra rất dài.
Ví dụ, có những người nằm mơ thấy rằng minh được sinh ra từ lúc bé
cho đến lúc trưởng thành và lập nghiệp, sinh con đẻ cái rồi cho tới lúc chết
đi, có nghĩa là một giấc mơ có thể cho mình thấy được cả một quãng đời kéo
dài tới hàng chục năm thế nhưng Thời gian Thực xảy ra giấc mơ chỉ trong
một đêm và thậm chí là không xảy ra trong suốt đêm mà chỉ là một vài tích
tắc đồng hồ nào đó.
o Bản năng bẩm sinh
Thực chất, bản năng cũng là một dạng của Vô thức cho nên nói đúng
nghĩa thì nó cũng chính là Vô thức của con người.
Đây chính là những bằng chứng hùng hồn nhất không thể chối cãi
được về những khả năng đặc biệt của con người mà ngay cả chính con người
cũng không tự làm chủ được mình:
Thật vậy, ví dụ, con người khi mới sinh ra mặc dù không có ai dạy dỗ
nhưng bản năng đầu tiên của con người đó là biết bú sữa mẹ vào những lúc
đói, không những vậy nhiều đứa trẻ khoảng vài tháng tuổi đã có khả năng tự
nhận biết đâu là mẹ nó. Tiếp đó, nhiều bản năng ‘sơ sinh’ hay còn gọi là
những bản năng bẩm sinh khác dần dần hình thành và phát triển cũng như
mất dần đi.
Đó chính là những khả năng nhạy cảm với Thời tiết – Khí hậu: Nhiều
nghiên cứu cho thấy rằng ở những đưa trẻ dưới 13 tuổi thường rất nhạy cảm
với những thay đổi của môi trường: Trẻ thường hay khóc vào những lúc trở
trời hoặc có những Thiên tai sắp xảy ra.
Đặc biệt, nếu những nơi nào có các ảnh hưởng không tốt về Môi
trường (như người xưa vẫn thường gọi là tà khí, âm khí hay là Phong Thuỷ
không tốt) thì trẻ ngủ không yên giấc hoặc nó tự trở mình sang những vị trí
tốt nhất có thể tránh được tà khí tác động...
o Bản năng do rèn luyện và học tập
Khi con người lớn lên thì có nhiều bản năng được rèn luyện và học
tập mà được tạo ra nhưng khi ‘phát huy tác dụng’ thì cũng không do con
người tự làm chủ mà hoàn toàn do Vô thức điều khiển.
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Thật vậy, ví dụ, một người chơi Tennis khi nhìn thấy quả Tennis bay
về phía mình thì thời gian mà quả Tennis bay tới rất ngắn không đủ để cho
người chơi Tennis kịp phán đoán là mình cần phải đón như thế nào thế
nhưng tay của người chơi Tennis đã kịp vung vợt để đón bóng cũng như
đánh trả quả bóng về phía đối phương.
Như vậy, phản ứng đón và đánh trả quả bóng về phía đối phương
hoàn toàn không phải là sự phản ứng của Ý thức (thời gian để ‘khai triển’
một kế sách và thực thi theo Ý theo thức rất chậm) mà là do Vô thức tự làm
chủ (thời gian xử lý thông tin, ra lệnh và thực hiện mệnh lệnh theo Vô thức
cực kỳ ngắn hay nói cách khác là Trục Thời gian của Vô thức có độ giãn dài
hơn nên khả năng xử lý và thực hiện của Vô thức chính xác và linh hoạt hơn
cũng như khả năng làm chủ tình huống của Vô thức cao hơn so với Ý thức).
o Sự đối nghịch giữa Vô thức và Ý thức
Đến đây, Tam Nguyên Luận đã có thể chứng minh được rằng Ý thức
và Vô thức hoạt động ngược Phase và xung đối lẫn nhau: Khi Ý thức càng
phát triển thì Vô thức càng bị suy yếu. Ngược lại, khi Vô thức càng mạnh thì
các hoạt động vềg Ý thức (Tư duy theo Ý thức) càng kém đi.
Cũng chính vì thế mà nhiều loại động vật bậc thấp có những khả năng
dự đoán được Thời tiết và Thiên tai để có thể di trú đến nơi an toàn trước khi
tai hoạ có thể ập đến.
Ví dụ, các loài chim Én, Ngỗng trời... có thể dự đoán trước được Mùa
Đông có khắc nghiệt hay không để quyết định có nên đi trú Đông hay là ở
lại. Cũng như có các loài côn trùng như Bọ dừa và loài Gấu cũng có thể biết
trước được những Mùa Đông lạnh kéo dài hay không để quyết định nơi ngủ
đông của mình...
Nhiều loại động vật khác như Rắn, Rết và đặc biệt là Voi có thể biết
trước được những trận động đật hoặc núi lửa phun trào trước đó vài tuần đến
một tháng để có thể gọi bầy đi tìm nơi tránh nạn.
Nói tóm lại, rất nhiều bằng chứng để chứng tỏ rằng các loại động vật
bậc thấp có những bản năng Vô thức đặc biệt hơn con người. Vì chúng
không có Ý thức nên ‘Tạo hoá’ phải trang bị cho chúng những khả năng đặc
biệt để có thể tự phòng vệ trước những biến cố của Tự nhiên.
Con người có thể vì tự cho rằng có trí tuệ thông minh để có thể có
những phát minh và sáng chế rất đáng tự hào thì lại trở thành vô cùng yếu
đuối thậm chí bất lực trước những Tai hoạ của Thiên nhiên giáng xuống đầu
cũng như khi trí tuệ của con người càng phát triển thì con người càng mất đi
khả năng kế thừa những bản năng ‘trời phú’ từ các động vật bậc thấp.
Đó là điều hết sức đáng tiếc nhưng đó lại chính là qui luật cân bằng
của Tự nhiên (xem Phần 6 và Phần 5 – Quyển 2).
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Cũng chính vì thế những nhà Ngoại cảm đặc biệt thường không phải
là các nhà Khoa học mà thường là những người có trình độ hiểu biết rất thấp.
Tức là Tam Nguyên Luận chứng minh được rằng những khả năng đặc biệt
có thể tự phát đối với rất nhiều người có trình độ thấp.
Còn đối với những nhà Khoa học thường rất ít khả năng tự phát được
những khả năng đặc biệt mà thông thường muốn có được những khả năng
này thì phải được học một cách bài bản. Và cũng có một điều đặc biệt rằng
nếu cả hai người cùng học về ngoại cảm thì bao giờ người có trình độ thấp
vẫn ‘đắc đạo’ tức là vẫn có kết quả tốt hơn là người có trình độ học vấn cao:
Tất nhiên là cũng có thể lý giải một cách thuần tuý rằng vì người có
học vấn cao thường ít chuyên tâm để rèn luyện về Ngoại cảm nên kết quả
không được mỹ mãn như ý muốn, nhưng đây chỉ mới nêu được một khía
cạnh khách quan mà thôi chứ không lý giải được bản chất của vấn đề. Bởi vì,
cũng có rất nhiều nhà Khoa học đã ý thức được rằng Ngoại cảm là một vấn
đề Khoa học cần phải được tìm hiểu và nghiên cứu một cách nghiêm túc và
nhiều nhà Khoa học cũng đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để thực
hiện rất công phu nhưng rốt cuộc thì kết quả vẫn trái mong đợi...
Rất nhiều phương pháp để tạo ra cho mình những khả năng đặc biệt
đó là bằng cách tập Khí công - Nội công, Thiền, luyện Yoga... các kết quả
thu được là rất nhiều người cùng luyện theo cùng một phương pháp và cùng
thời gian nhưng mỗi người cũng đều có một kết quả khác nhau cũng như
một người đều đạt được một khả năng đặc biệt riêng mà không ai giống ai.
Đó cũng chính là điều rất đặc biệt.
o Các hiện tượng Thần đồng
Thần đồng là một hiện tượng của những đứa trẻ dưới 13 tuổi có những
khả năng thông minh cũng như tài giỏi một cách kỳ lạ khiến cho mọi người
xung quanh cũng như cả Thế giới phải kinh ngạc.
Vậy thực chất bản chất của ‘Hiện tượng Thần đồng’ là gì? Điều này
cũng đã từng nhiều công trình nghiên cứu trên Thế giới quan tâm rất nghiêm
túc nhưng cho đến nay vẫn chưa có được một lời giải nào cho câu hỏi đó.
Tam Nguyên Luận vẫn rất đĩnh đạc và dễ dàng trả lời được những câu
hỏi đó một cách dơn giản: Hiện tượng Thần đồng là do sự đảo Phase của
Chu kỳ hoạt động của Vô thức.
Tức là, đối với những người bình thường thì Ý thức hoạt động vào
những lúc bình thường và lúc con người rất trạng kiện còn Vô thức hoạt
động lúc con người ngủ hoặc vào lúc trí lực bị suy kiệt:
Khả năng Tư duy cũng như nhận thức của cong người rất hạn chế vì Ý
thức chỉ được thực hiện bởi cá nhân của mỗi người. Ngược lại, Vô thức lại
có thể liên kết cá nhân con người với toàn Vũ trụ cũng như với nhiều người
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khác mà chính bản thân chúng ta cũng không thể biết được điều này. Nhờ
vậy, Vô thức có thể vay – mượn được Suy nghĩ và Tư duy của người khác
cũng như có thể nhận được nhiều nguồn thông tin đặc biệt từ ngoài Vũc trụ...
cho nên khả năng hoạt động của Vô thức rất mạnh. Điều đó có nghĩa rằng
những điều mà đứa trẻ có thể làm được thực chất không phải là tự bản thân
nó có thể làm được mà là nhờ sự vay – mượn Tư suy – Suy nghĩ và Năng
lực hoạt động từ bên ngoài mới có thể làm được.
Từ đó, hiện tượng Thần đồng là một hiện tượng vay – mượn Tư duy
và Suy nghĩ từ nhiều ‘Vĩ nhân’ hoặc từ ngoài Vũ trụ của một đứa trẻ và do
sự đảo ngược Phase hoạt động của Vô thức hoặc Vô thức có tính trội có thể
hoạt động cùng phase với Ý thức hoặc thường xuyên liên hệ được với Ý
thức nên nó tạo ra một Tư duy cũng như những khả năng ‘Siêu nhân’ cho
một đứa trẻ.
Cũng chính vì thế, trên Thế giới cũng đã từng thừa nhận rằng mặc dù
hiện tượng Thần đồng tuy là rất đặc biệt nhưng không phải là hiếm nhưng
người ta không thể đào tạo một Thần đồng đang có những khả năng đặc biệt
thành một con người hoàn thiện hơn mà ngược lại nếu càng được đào tạo
một cách cẩn thận và kỹ lưỡng chừng nào thì những khả năng đặc biệt đó lại
dễ bị mất đi: Hiếm những Thần đồng duy trì được khả năng ‘Siêu nhân’ của
mình cho đến lúc lớn.
Vì khi càng lớn thì Ý thức càng phát triển và nó sẽ càng làm cho Vô
thức bị giảm năng lực hoạt động làm cho con người mất dần đi những khả
năng đặc biệt vốn có từ các động vật bậc thấp
• Khoa học ứng dụng về Ý thức – Vô thức
o Nguyên tắc chung
Từ những trình bày nói trên cho thấy rằng Vô thức là một kho báu vô
cùng quí giá cho mỗi một con người trong chúng ta cũng như cho toàn Nhân
loại trên Thế giới.
Nếu khai thác được triệt để những khả năng tiềm tàng của Vô thức thì
không biết được Tư duy – Suy nghĩ – Hành động – Năng lực của con người
sẽ đạt được những điều kỳ diệu như thế nào!?!
Ngay từ thời xa xưa, rất nhiều Trường phái Cổ đại của Phương Đông
cũng đã biết cách khai thác kho báu này bằng các phương pháp luyện Yoga,
Khí công, Thiền, Tĩnh tâm Pháp...
Các Trường phái nói trên đều có chung một nguyên tắc thống nhất
như nhau là buông lỏng ý nghĩ để cho trí não của con người hoàn toàn thư
giãn tuyệt đối và chìm dần vào trạng thái ‘trống rỗng’ của Não bộ. Khi Não
bộ được thư giãn tuyệt đối (trong trạng thái trống rỗng) thì Vô thức bắt đầu
phát huy năng lực hoạt động của nó:
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Trong trạng thái Vô thức, nếu có một tác động ‘nhiễu loạn’ nào đó
bên ngoài tác động vào các cơ quan cảm giác của con người thì Vô thức của
con người sẽ được ‘dẫn dắt’ bởi sự tác động đó và sự nhận thức theo Vô
thức của con người được định hình bởi sự tác động nói trên.
Vậy nên, nhận thức của con người có được khi luyện tuy rằng cùng
một phương pháp giống nhau nhưng nơi mà người ngồi luyện sẽ chịu những
tác động khác nhau từ bên ngoài nên nó cũng sẽ tạo ra cho mỗi người luyện
một ‘Thế giới quan’ khác nhau và sự khác nhau này sẽ giúp cho mỗi người
hình thành nên một khả năng đặc biệt riêng, không ai giống ai.
o Các điều kiện khi luyện tập
Nơi mà người ngồi luyện cần phải càng yên tĩnh chừng nào thì càng
tốt chừng đó: Nếu không yên tĩnh thì trước tiên những tác động bên ngoài
thường xuyên gây ảnh hưởng làm phân tán tư tưởng của người ngồi luyện
nên trí não của người luyện không bao giờ có thể được thả lỏng tuyệt đối
làm cho Vô thức không thể đạt được cực đại.
Nếu trong điều kiện có quá nhiều tác động mà Vô thức vẫn có thể phát
huy được thì nó sẽ trở nên rất nguy hiểm đối với người luyện (như người
xưa vẫn thường nói là sẽ bị ‘tẩu hoả nhập ma’) vì khi đó con người sẽ phải
xâm nhập vào quá nhiều ‘Thế giới quan’ khác nhau nên khi đó con người
không thể lựa chọn được cho mình đâu là ‘Thế giới quan’ cần chọn (mỗi
một tác động từ bên ngoài đều gây ra cho người luyện một Thế giới quan
khác nhau).
Dưới sự dẫn dắt của đồng thời quá nhiều ‘Thế giới quan’ thì người
luyện dễ dàng bị rơi vào trạng thái ‘chìm’ của Ý thức (hoặc người luyện
không thể quay về được trạng thái bình thường sau khi luyện làm cho con
người bị mất trí hoặc nguy hiểm hơn là sẽ xảy ra tình trạng ‘hồn thoát xác’
có nghĩa là sẽ chết).
o Các kết quả
Như trên đã trình bày, những kết quả mà con người đạt được sau khi
luyện vô cùng đa dạng: Người thì có thể đạt được khả năng Tư duy tột đỉnh,
người thì có khả năng đạt được sức khoẻ dồi dào, người thì có được những
khả năng tiên tri (Dự đoán trước được nhiều điều)...
Bản thân tác giả cũng đã tự luyện được cho mình khả năng ‘khai mở
và liên thông’ Ý thức với Vô thức để đạt được một trình độ nhận thức đủ để
hoàn thành Tam Nguyên Luận cũng như những khả năng đặc biệt khác.
Những phương pháp tập luyện này sẽ được trình bày đầy đủ cũng như
cụ thể hơn ở Quyển 18 – Các Pháp thuật đặc biệt của con người và Phương
pháp tập luyện. Trong đó, Trí tuệ của con người cũng chính là một Pháp
thuật đỉnh cao nhất trong tất cả các Pháp thuật mà con người có thể có.
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7.

Xu hướng phát triển
• Pháp thuật của con người
Với khả năng dự đoán của Tam Nguyên Luận, Thế giới đang tiến dần
vào một Kỷ nguyên ‘Pháp thuật hoá’ cuộc sống của con người. Thật vậy,
những phương tiện thiết bị máy móc hiện đại đang ngày một được tinh vi
hoá và được điều khiển bằng các Card, thậm chí bằng cách nhận giọng nói
của chủ nhân.
Xưa kia, những câu chuyện cổ tích vẫn thường truyền tụng những Phù
thuỷ hoặc các Đạo sĩ có thể niệm thần chú để mở cửa hoặc để làm một điều
gì đó thì ngày nay con người cũng đã tiến dần đến ‘biên giới của những câu
thần chú hiện đại’, con người cũng có thể đọc những mật khẩu để có thể
điều khiển được những Hệ thống máy móc tinh vi hiện đại.
• Nguyên tắc của Pháp thuật
Tam Nguyên Luận có thể chứng minh được rằng trong Tự nhiên cũng
luôn tồn tại những ‘Cơ quan Thiên tạo’ tức là những Cơ quan do Tự nhiên
tạo ra có thể ‘hiểu’ được những câu lệnh (tức là những câu niệm thần chú)
nào đó hoặc có thể ‘hiểu’ được những ‘đạo bùa’ nào đó. Nếu có những câu
thần chú hoặc có các đạo bùa tác dụng vào thì các Cơ quan này cũng sẽ có
thể thực hiện được những chức năng nào đó theo yêu cầu của con người.
Bởi vì nếu con người có thể tạo ra những Thiết bị Thông minh hiểu
được ý muốn – điều khiển của con người thì trong Tự nhiên cũng vốn đã và
đang tồn tại sẵn những Cơ quan Thiên tạo cũng thông minh không thua kém,
chỉ có điều là con người chưa khám phá được những qui tắc điều khiển các
Cơ quan này.
Người Cổ đại đã sớm phát hiện được những bí mật này và họ đã tạo ra
những bùa chú cũng như những câu thần chú để điều khiển chúng. Thực ra,
những câu thần chú hay những đạo bùa cũng chỉ là những Bộ Mã hoá điều
khiển để thay cho những lệnh điều khiển thông thường đối với các Cơ quan
Thiên tạo mà thôi.
Cũng chính vì thế, không phải bất kỳ đạo bùa hay câu thần chú nào
cũng có thể có hiệu lực với bất kỳ một Cơ quan Thiên tạo nào mà mỗi một
Cơ quan Thiên tạo đều phải có một đạo bùa hoặc một câu thần chú tương
ứng. Có hoang tưởng quá không?
Chỉ có con người mới chưa hiểu một cách thấu đạo về Tự nhiên và Vũ
trụ còn bản thân Vũ trụ và Tự nhiên chính là một Cỗ máy khổng lồ và cũng
cực kỳ thông minh.
Thật vậy, cho đến nay, qua rất nhiều khám phá Khoa học nhưng con
người vẫn chưa thể tạo ra được những cơ cấu giống như Tự nhiên và Vũ trụ
đã tạo ra. Ví dụ, con người có thể tạo ra máy bay là một cơ cấu bay được,
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tuy rằng nó có ưu thế hơn hẳn về trọng tải và về tốc độ nhưng về khả năng
linh hoạt thì không bao giờ bằng được các loại chim...
Con người cũng đã chế tạo được tàu thuỷ, tàu ngầm để đi lại được
dưới biển và đại dương nhưng vẫn không sánh được sự linh hoạt của các loài
cá... Tất cả đều chứng tỏ rằng Vũ trụ và Tự nhiên luôn có thể tạo ra những
cơ cấu tinh vi gấp bao nhiêu lần... không thể so sánh được nếu so với những
sáng tạo của con người.
• Đấng sáng tạo Vũ trụ
Con người đã không thể đuổi kịp những ‘Sáng tạo Tự nhiên’ của Vũ
trụ và Tự nhiên thì có chắc gì con người có trí thông minh bằng Vũ trụ và
Tự nhiên? Nếu vậy, có thể khẳng định rằng những Cơ quan Tự nhiên do Tự
nhiên và Vũ trụ tạo ra luôn tồn tại trong Tự nhiên cũng có được những cơ
cấu điều khiển tự động hết sức tinh vi nhưng cũng rất đơn giản mà cho đến
nay con người vẫn chưa thể khám phá được.
Con người cũng chính là một Cơ quan Thiên tạo mà bản thân con
người cũng chưa tự khám phá cũng như tự chế ngự bản thân mình vậy thì
những ham muốn chế ngự Vũ trụ và Tự nhiên có quá xa với đối với con
người hay không?
Thực ra, con người hiện đại chịu ảnh hưởng rất lớn của Tư duy Khoa
học Cụ thể của Phương Tây nên tầm nhận thức bị hạn chế và không thể nhận
thức được tầm vĩ dại của chính bản thân mình cũng như càng không nhận
thức và chế ngự được các Cơ quan Thiên tạo.
Trong lúc đó, Phương Đông Cổ đại đã biết chế ngự và điều khiển
được những cơ cấu đó: Chứng tỏ rằng Văn minh Cổ xưa của Phương Đông
quá là một Pho Tri thức khổng lồ của Nhân loại. Với những thành quả Khoa
học mà Tam Nguyên Luận đã đạt được, Tam Nguyên Luận đã phát giác ra
một điều rằng Vũ trụ chính là một ‘Đấng sáng tạo’ đã tạo ra tất cả những gì
mà con người có thể nhận thức cũng như không thể nhận thức được.
Đấng sáng tạo Vũ trụ là một ‘Bậc Siêu phàm’ được hợp bởi sự thống
nhất của tất cả trí tuệ của Loài người: Mỗi một con người chỉ là một Lượng
tử Trí tuệ của Đấng sáng tạo và chỉ có Đấng sáng tạo mới có thể thống nhất
cũng như phát huy được toàn bộ Tư duy của con người. Tức là Đấng sáng
tạo thực ra cũng chỉ là một Thể thống nhất của tất cả Tư duy và Trí tuệ của
Loài người. Đồng thời, Tam Nguyên Luận cũng chứng minh được rằng thực
chất nguồn gốc của các Tôn giáo cũng chỉ là một vì Vũ trụ chỉ có một Đấng
sáng tạo mà thôi.
• Nguyên nhân kìm hãm
Cũng như trên đã trình bày, Phương Đông không phát huy hết tiềm
lực của mình vì hai lý do chính: Không muốn phát triển quá nhanh vì như
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thế nó đồng thời sẽ làm cho con người sớm đến chỗ diệt vong. Điều nữa là
do Phương Đông có một Nền Văn minh quá đồ sộ mà nó đang gây nên một
sức ỳ quá nặng.
Tạm thời con người chưa thể bật lên được nhưng nếu có thể vượt qua
được thì Phương Đông sẽ trỗi dậy với một kình lực như vũ bão mà không
sức mạnh nào có thể cản phá được. Đó chính là cả một Tiềm năng Vĩ đại của
Phương Đông và cũng chính là Xu thế Tương lai đầy triển vọng lớn của
Phương Đông!!!
• Sự khuyến nghị
Để có thể phát huy được khả năng sáng tạo và sức mạnh Tư duy của
con người mà không gây nên những hậu quả suy thoái cho Tự nhiên và Vũ
trụ nói chung, những ứng dụng của con người cần phải tạo ra các Chu trình
khép kín như mô tả rút gọn ở hình bên đây:
Mọi qui trình ứng dụng bất kỳ của con người đều phải được xây
dựng thành một Chu trình khép kín bao gồm:

Chế biến

Môi trường

Môi trường → Nuôi trồng (khai thác) → Chế biến (gia công – sản
xuất) → Tiêu dùng (kinh doanh – vận chuyển...) → Xử lý các chất thải →
Môi trường.
Như vậy, trong từng giai đoạn có thể
Nuôi trồng
có các Sản phẩm phụ để có thể ‘nối tắt’ trực
tiếp theo các tuyến phản xạ được biểu thị
bằng các mũi tên một chiều đứt nét...
Ví dụ, trong Môi trường Tự nhiên có
thể có những Sản phẩm có thể được khai thác
trực tiếp mà không cần phải thông qua nuôi
Xử lý thải Tiêu dùng
trồng như Hải sản, Lâm sản... khi đó nó có
Chu trình khép kín của những
ứng dụng của con người giúp cho Tự
thể được ‘phản xạ’ trực tiếp từ Môi trường
nhiên không bị mất cân bằng
đến khâu Chế biến (gia công – sản xuất...).
Hoặc từ Nuôi trồng có thể trực tiếp
chuyển đến người Tiêu dùng mà không cần qua Chế biến. Tương tự, từ khấu
Chế biến có thể có nhiều ‘Sản phẩm’ không thể chuyển cho người Tiêu dùng
mà cần phải chuyển đến khâu Xử lý thải.
Khâu Xử lý thải là khâu cuối cùng của toàn bộ Dây chuyền khép kín,
đây là khâu cần phải được xử lý hết sức thận trọng để những thành phẩm
cuối cùng của nó đưa ra Môi trường là phải đảm bảo được các vấn đề Sinh
thái – không gây ô nhiễm và độc hại cho Môi trường. Đặc biệt là không gây
mất cân bằng Năng lượng – Tương tác của Môi trường... Bên cạnh đó,
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khâu Xử lý thải cũng có thể tạo ra những Sản phẩm phụ vụ cho Nuôi trồng
như Phân bón, khí đốt cho nên nó có thể được chuyển đến khâu Nuôi trồng...
Nói tóm lại, trên đây là mô hình có tính tổng quát cho sự khép kín của
toàn bộ một Dây chuyền ứng dụng trong Thực tế cuộc sống của con người
và Xã hội nói chung:
Để bất kỳ một Ứng dụng nào của con người không gây nên sự phá
hoại và làm suy thoái Môi trường cũng như tạo ra sự mất Cân bằng của Tự
nhiên thì Tam Nguyên Luận khuyến cáo phải thành lập những Tổ chức kiểm
định tính khép kín của Dự án một cách chặt chẽ.
Những Nhà Đầu tư cũng như các Chủ Dự án – Công trình phải chứng
minh được tính khép kín của toàn bộ Dây chuyền – Dự án – Công trình bao
gồm mọi sự Cân bằng về Khối lượng – Năng lượng – Tương tác – Hoá học
và Sinh học (Sinh thái học) mà họ sẽ đưa vào khai thác ứng dụng phục vụ
cho Cộng đồng Xã hội cũng như cho chính bản thân cá nhân họ.
Mỗi một khi toàn bộ Chu trình ứng dụng của con người được khép kín
thì Chu trình này sẽ không gây mất cân bằng cho Môi trường và Tự nhiên
cũng như Vũ trụ nói chung.

博士 陈 副 映

78

Q16

Q15

Q12

Q11

Founded by Dr Tran Phuc Anh

Q6

Q5

Q2

Q1

• Những báo động đỏ
Hiện nay, Tam Nguyên Luận không thể chứng minh được tính khép
kín của các Công trình Thuỷ điện, Nhiệt điện, khai thác Khoáng sản...Ví dụ,
sự tiết chế dòng chảy của các con sông lớn (thác, ghềnh...) để tạo ra Công
năng cho các máy
Q
Q1
Q
Q
1
phát điện sẽ dẫn đến
Vận tốc chảy của các
con sông bị thay đổi
nên tốc độ cân bằng
Tương tác Trọng
Q1
Q1
Q2
Q
Q1
Q1
Q
Q
trường
và
các
Trường Tương tác
khác cũng bị thay đổi theo cũng như các hệ thức cân bằng Năng lượng
(Động năng) của Trái đất bị thay đổi nên nó sẽ gây nên những biến thái rất
lớn cho Thời tiết – Khí hậu của Khu vực và cho toàn Trái đất.
Việc khai thác Khoáng sản trong lòng đất cũng gây nên những biến
thái trầm trọng cho Môi trường Sinh thái nói riêng và cho cả Thời tiết – Khí
hậu nói chung.
Thật vậy, các hầm mỏ được khai thác không bao giờ có thể được hoàn
nguyên trở lại như ban đầu sẽ gây nên các ‘Tập hợp Rỗng’ cho các Cấu trúc
Địa tầng: Làm đứt liên kết của các Trường Tương tác Vật lý – Sinh học nói
chung cũng như là đứt sự kết nối giữa các Dây chuyền Cộng hưởng Tự
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nhiên và các Dây chuyền Cộng hưởng Sinh thái... mà như đã được trình bày
và chứng minh ở các Phần trước (Phần 8 – Quyển 2) Tam Nguyên Luận
chứng minh rằng Vũ trụ và Tự nhiên là một Hệ thống Dây chuyền Cộng
hưởng khổng lồ liên kết liên tiếp lên nhau.
Trong đó, Sinh thái học cũng chỉ là một Dây chuyền con hay nói đúng
hơn là một đoạn xích liên kết trong toàn bộ Dây chuyền Khổng lồ đó của Vũ
trụ và Tự nhiên.
• Những hậu quả
Trên cơ sở đó, các ‘mắt xích’ trong Dây chuyền vừa Tương tác – Kích
thích và vừa phải Đồng bộ Phase lẫn nhau. Nếu một ‘mắt xích’ nào đó bị đứt
thì các ‘mắt xích’ còn lại vẫn phải được nối lại với nhau theo ‘bản tính tất
yếu’ của Vũ trụ – Tự nhiên để có thể khép kín các Chu trình Tương tác và
trao đổi Năng lượng cũng như tiếp tục kích thích lẫn nhau.
Điều nguy hiểm nhất là khi có một số ‘mắt xích’ bị đứt thì Vũ trụ và
Tự nhiên chỉ có thể tự nối lại với nhau trên cơ sở những ‘mắt xích’ còn lại
nhưng không thể xác định được sự Đồng bộ Phase giữa chúng.
Ví dụ, theo Chuỗi liên kết như hình mô tả trên đây thì các Lượng tử
có Phase Âm phải liên kết so le với các Lượng tử có Phase Dương. Nhưng
khi có một Lượng tử nào đó bị đứt, chẳng hạn là đứt mất một Lượng tử Âm
thì khi đó Chuỗi sẽ bị ngắt ra và bị nối lại bởi hai Lượng tử Dương liên tiếp
làm cho Phase giữa đoạn trước và đoạn sau của Chuỗi tại chỗ bị đứt sẽ bị
thay đổi đối nghịch nhau.
Sự nghịch Phase do quá trình tự nối liền của các Dây chuyền Cộng
hưởng sau khi bị đứt cũng sẽ khiến cho sự Tương tác và Kích thích giữa
chúng bị ngược Phase: Dĩ nhiên đáng lẽ các Dây chuyền còn lại phải được
phát triển nhờ có sự Đồng bộ Phase thì nay sẽ bị suy thoái vì bị Kích thích
và Tương tác ngược Phase... Đó chính là điều khiến cho Tam Nguyên Luận
rất lo ngại và tiên liệu một Tương lai đáng sợ đang giáng xuống Loài người.
Lời kết của Quyển 2
Tam Nguyên Luận xứng đáng là một Học thuyết có tầm cỡ, có thể
thống nhất toàn bộ mọi Lý thuyết Khoa học trên Thế giới cũng như có thể
thay thế cho Nền Khoa học Hiện đại của Thế giới với 108 định luật và 180
định lý cơ bản (toàn bộ Tam Nguyên Luận có hơn 300 định luật và gần 1000
định lý) cho mọi ứng dụng – vận dụng có tính Lý thuyết và Thực tiễn!!!
Thành quả lớn nhất của Tam Nguyên Luận đạt được đó chính là đã
xây dựng được thành công Lý thuyết Lượng tử Toàn phần và Thống nhất
giữa Vũ trụ, Tự nhiên cũng như Xã hội.
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