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   Nhiệm vụ bắt buộc cho bất kỳ dự định tương lai nào của Nhân loại  
 
“ Loài Người nên chỉ đạo Tương lai như thế nào ?” cũng có thể được hiểu là : Chúng 
ta muốn có một Tương lai như thế nào ? Dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều biện pháp được đề 
xuất , và cũng dễ hiểu là sẽ có rất nhiều ý kiến mâu thuẫn , đối lập với nhau do chúng 
được hình thành từ những quan điểm và tư tưởng cá nhân hoàn toàn khác biệt . 
 
Tuy nhiên , thuyết Tuyệt đối ( TTĐ 2011 ) chỉ ra rằng :  
Trong cùng một Thể trạng hay Sự kiện , tuyệt đối sẽ luôn có cùng một yếu tố cơ bản 
chung .  
Do đó , cho dù Nhân loại có nghĩ ra bao nhiêu biện pháp để chỉ đạo tương lai đi chăng 
nữa – thì cũng luôn luôn sẽ phải có cùng chung một mục tiêu cốt lõi . 
 
Mục tiêu cốt lõi đó – hay cụ thể hơn là : nhiệm vụ bắt buộc đó – là gì ? 
 
Lý giải về Vật lý và Vũ trụ học của thuyết Tuyệt đối cho vấn đề này như sau : 
 

1. Về ý nghĩa Vật lý :                                                                                           
Tất cả mọi thứ , tuyệt đối luôn luôn có Giới hạn , mỗi Giới hạn tạo thành một 
Thể trạng , mỗi Thể trạng đơn lẻ đều phụ thuộc và luôn tương tác với môi 
trường xung quanh nó , và cùng với những Thể trạng kề cận tạo thành một 
Giới hạn lớn hơn : gọi là một Tập hợp của các Thể trạng , Giá trị của mỗi Tập 
hợp đó phụ thuộc vào Tố chất của các Thể trạng bên trong nó – đó là bản chất 
tuyệt đối của Không gian cũng như của bất kỳ Cá thể nào – theo TTĐ . 2011 . 

2. Trong quy mô Vũ trụ :                                                                                    
Hãy coi như Trái đất của chúng ta là một Thể trạng , còn Hệ Mặt trời là một 
Giới hạn của Tập hợp  các Thể trạng bao gồm cả Trái đất . Điều đó có nghĩa là 
: Trái đất của chúng ta sẽ luôn tương tác với các thành phần khác trong Hệ 
Mặt trời , cũng như hoàn toàn phụ thuộc vào chúng và ngược lại – dĩ nhiên là 
cuộc sống trên Trái đất cũng như vậy . Hay cụ thể hơn là : Thời gian tồn tại 
của mỗi một Thể trạng ( ngoài khả năng của chính bản thân nó ) thì hoàn toàn 
phụ thuộc vào Môi trường chứa đựng nó – cho dù là Trái đất hay Hệ Mặt trời 
cũng như vậy .  

 
Từ những lý giải nêu trên , chúng ta có thể nhận thấy rằng : Thời gian để tồn tại của 
bất kỳ một Thể trạng nào ( mỗi một con người trong chúng ta cũng là một Thể trạng )  
là hoàn toàn phụ thuộc Giá trị ( hay Khả năng ) của chính nó và Không gian chứa 
đựng Thể trạng đó – đó chính là yếu tố cốt lõi của Sự sống – và đó dĩ nhiên sẽ là :  
Nhiệm vụ bắt buộc cho bất kỳ dự định tương lai nào của Nhân loại – nếu chúng ta 
muốn tới được Tương lai , thì điều quan trọng nhất là : chúng ta phải vẫn còn đang 
sống – Mà nếu muốn có nhiều cơ hội ( hay Thời gian ) để sống thì điều quan trọng 
bậc nhất là chúng ta phải dựa vào nhiều vùng Không gian khác nhau . 
Vì vậy , việc phát triển đời sống Nhân loại ra ngoài khuôn khổ của Trái đất có thể 
được gọi là :  
                                      Nhiệm vụ Không gian & Thời gian . 



Tại sao chúng ta nên coi Nhiệm vụ Không – Thời gian là tiêu chí định hướng chủ yếu 
của bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai của Nhân loại ? 
 
Nếu không làm theo xu hướng đó thì tương lai của Nhân loại sẽ như thế nào ? 
 
Cho dù là sau đây khoảng 3.5 tỷ năm nữa Mặt trời mới tắt ( dựa vào những dự đoán 
rất lạc quan và không đủ cơ sở vững chắc ) thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc :  
Nhân loại sẽ được Tương lai biết đến cũng giống như : chúng ta đã từng biết về loài 
Khủng long trong Quá khứ - đó là chưa kể đến rất nhiều những nguy cơ tuyệt chủng 
khác mà chúng ta đã có thừa thông tin cũng như bằng chứng rõ ràng để tin cậy , như : 
Dịch bệnh , Thiên tai hay Chiến tranh … 
 
Vấn đề cấp thiết nhất được đặt ra là :  

1. Nhân loại có thể kiến tạo những môi trường sống tương tự như trên Trái đất tại 
các vùng không gian ngoài hệ Mặt trời ?  

2. Hoặc chúng ta có thể cải tạo thể chất của Con người cho phù hợp với mọi loại 
môi trường trong Vũ trụ ? 

 
Cả hai phương án nêu trên đều có thể đáp ứng được mong muốn về một tương lai 
Vĩnh cửu của chúng ta . 
Nhưng phương án 1 là khả thi hơn , bởi vì chúng ta đã có sẵn bản mẫu của Tạo hóa  
là Sinh quyển của Trái đất , và nguồn gốc của thuyết Tuyệt đối chính là dựa vào việc  
tìm ra bản chất tuyệt đối của Môi trường sống , với tuyên bố khẳng định : 
Cho dù là được hình thành từ sự Tự phát ngẫu nhiên hay là được Kiến tạo có chủ ý 
thì : với cùng một Kết quả ,tuyệt đối sẽ phải có cùng một Nguyên lý thực hiện .  
 
Nghĩa là : TTD2011 có thể cung cấp công thức và biện pháp để kiến tạo nên những 
môi trường sống nhân tạo tại bất kỳ nơi nào trong Vũ trụ , dựa vào sự hướng dẫn của 
Tạo hóa . Hoặc giống như chúng ta vẫn thường nghe thấy : “ theo lời dạy của Chúa 
Trời ” – trong trường hợp này , cương vị của tôi sẽ chỉ giống như là một người phiên 
dịch .        
Còn phương án 2 thì có lẽ phải chờ đến khi có thật nhiều thành công của các phương 
án 1 tại nhiều vùng không gian khác nhau để làm căn cứ xác định cụ thể . 
 
Do đó , chúng ta có thể kết luận rằng :  
Biện pháp của Tự nhiên chính là chuẩn mực tuyệt đối ! 
 
Hiện tại , có thể những điều đó vẫn chỉ là một mơ ước xa vời và rất mong manh của 
chúng ta , bởi vì chúng ta cần phải giải quyết trước những vấn đề cho một Tương lai ở 
gần hơn để có thể tập trung toàn bộ sức mạnh của Nhân loại cho tương lai của mỗi 
một Con người trong chúng ta . 
Tuy nhiên , để toàn bộ Nhân loại có thể cùng nhau đồng tâm hiệp lực vì một sự 
nghiệp chung thì chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề đặc thù nhất của Loài người :  
Sự bất đồng trong Tư duy .  
Đó là : những mâu thuẫn “sinh tử” trong nội bộ của Nhân loại – hay chính xác hơn là 
một yêu cầu cơ bản nhất : làm thế nào để Nhân loại có thể hòa đồng trong Tương lai ? 
 
Với tiêu đề là : Một lý thuyết cuối cùng cho Tất cả ! Chúng ta hoàn toàn có thể dựa 
vào Thuyết Tuyệt đối 2011 để tìm ra một giải pháp chung cho tất cả mọi người . 
 



    Giải pháp tổng thể cho mọi vấn đề trong Tương lai của chúng ta 
 
Nhân loại có bao nhiêu vấn đề về tương lai ? 
 
Công thức để tạm tính là : lấy số người ( Ng) của Nhân loại nhân với thời gian nhân 
loại đã sống ( Tg – đơn vị tính là : ngày ) rồi nhân tiếp với hằng số c ( tốc độ của ánh 
sáng ) là được . 
                                      Cụ thể là  :   Pr (problem) =  Ng x Tg x C     
 
Đó có thể là một công thức mơ hồ nên sẽ không có kết quả chính xác được , do thiếu 
số liệu cụ thể về Ng và Tg , nhưng chắc chắn sẽ là một đáp số rất lớn . 
Sở dĩ chúng ta không cần biết kết quả cụ thể là bởi vì : là một lý thuyết có thể giải 
quyết cho tất cả nên Giải pháp tổng thể của Thuyết Tuyệt đối có khả năng xử lý bất 
kỳ mọi số lượng của mọi vấn đề .  
 
Giải pháp tổng thể dựa vào thuyết Tuyệt đối dĩ nhiên sẽ chú trọng vào bản chất tuyệt 
đối của vấn đề cần được giải quyết .  
Như đã nêu ở phần trước , vấn đề chủ đạo của Nhân loại cũng như mọi dạng sống 
khác chính là : Mục tiêu Không – Thời gian !  
Để có thể đến được tương lai , chắc chắn là chúng ta cần phải mở rộng Không gian  
để tăng cường khả năng và kéo dài Thời gian cho Sự sống . 
Nhưng đó chỉ là vấn đề chung cho mọi dạng của sự sống , riêng với Nhân loại  
vấn đề cốt lõi là ở sự khác biệt với các dạng sống khác : đó là Trí tuệ ! 
 
Chính là do khả năng tư duy rất phát triển của chúng ta đã sinh ra vấn đề rắc rối cho 
nội bộ Nhân loại : đó là vấn đề về hệ Tư tưởng hay Quan điểm tư duy của mỗi cá 
nhân .  
Nghĩa là : Bản chất tuyệt đối của vấn đề cần giải quyết của Nhân loại là :  
Nguyên nhân gây ra xung đột trong nội bộ Nhân loại : mà điều đó lại phụ thuộc vào 
Tính chất cơ bản của cá thể - hay có thể hiểu một cách đơn giản hơn là : Nhu cầu 
riêng hay cụ thể hơn là : Mục đích cá nhân của mỗi một con người trong chúng ta . 
 
Mục đích cá nhân không hoàn toàn là vô giới hạn Nhưng nó biến chuyển không 
ngừng nên rất khó để có thể xác định .  
Rất may là nó lại phụ thuộc chủ yếu vào Môi trường chứa đựng nó , nên vấn đề mà 
chúng ta tuyệt đối phải giải quyết chính là : Môi trường sống - hay tổng thể về Xã hội 
- của toàn bộ Nhân loại . 
 
Liệu Nhân loại có cần phải có : Một điểm chung thống nhất trong Tư duy ?  
 
Bởi vì : khi Quan điểm tư duy của chúng ta là hoàn toàn khác nhau thì tiêu chí để xây 
dựng một Tương lai chuẩn mực chắc chắn là cũng sẽ rất khác biệt – nếu chưa muốn 
nói là : có thể còn triệt tiêu lẫn nhau .  
 
Vậy , điểm chung Tuyệt đối cho Tư duy của Nhân loại sẽ là như thế nào ? 
 
Đó nhất định phải là một tiêu chí để sống mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể 
phủ nhận hay nghi ngờ . 
Dựa vào quan điểm của thuyết Tuyệt đối :  
Với những Thể trạng cùng loại ,tuyệt đối luôn phải có một điểm chung về căn bản !  



Nghĩa là : với loại Thể trạng có Tư duy như Con người : tuyệt đối sẽ có một điểm 
chung thống nhất trong Tư duy của các cá thể với nhau – điều đó cũng giống như việc 
chúng ta cùng thống nhất với nhau về cách gọi tên cho một Sự vật hay Sự việc nào đó 
chẳng hạn . 
« Điểm chung trong Tư duy » của chúng ta cũng vậy , đó sẽ là quan điểm mà một 
nhóm người – hoặc mở rộng nhất – là cả Nhân loại cùng công nhận . 
Thuyết Tuyệt đối tuyên bố rằng :  
tất cả đều là Giá trị Tuyệt đối trong Không gian và theo Thời gian !  
Và điều đó cũng có nghĩa là : không có bất cứ điều gì có thể được gọi là : Giá trị 
Tuyệt đối chung cho tất cả . 
Nhưng cũng từ kết luận đó , chúng ta sẽ nhận thấy rằng : Giá trị Tuyệt đối chung cho 
Tất cả chính là : Sự Tùy định !  
( Giải nghĩa rõ hơn cho Sự Tùy định là : Tất cả được định đoạt tùy theo sự tổng hợp 
của các quyết định riêng rẽ . ) 
Do đó : Sự Tùy định cũng chính là nguyên lý Tuyệt đối trong mối quan hệ tương tác 
của Tất cả mọi thứ với nhau . 
Với vấn đề «  Điểm chung trong Tư duy  » của Nhân loại cũng vậy – đó sẽ là quan 
điểm mà chúng ta phải cùng thống nhất bằng tư duy với nhau – nó cũng giống như 
việc : chúng ta phải cùng thống nhất trong việc lựa chọn xem:thứ nào có thể ăn được ,  
còn thứ nào thì không nên ăn vậy .  
 
Nếu như vậy , chúng ta sẽ phải làm gì để xác định được : Như thế nào là Điểm chung 
trong Tư duy của Nhân loại cho Tương lai ? 
Nguyên tắc căn bản của thuyết Tuyệt đối là việc Định nghĩa cho vấn đề , nghĩa là : 
việc đầu tiên chúng ta phải làm là định nghĩa cho  « Điểm chung về Tương lai » đó –  
trước khi tiến hành bất cứ việc gì liên quan đến nó – thì mới có thể áp dụng được . 
 
Vậy , kế hoạch nào sẽ phù hợp cho toàn thể Nhân loại trong Tương lai ? 
 
Ngoài nhiệm vụ Không – Thời gian như đã nêu ở phần trước , điều rất dễ nhận thấy là 
chúng ta sẽ phải xây dựng một mô hình xã hội có thể đảm bảo cho mọi nhu cầu cá 
nhân của Nhân loại – việc đó cũng giống như một khu vườn có cả Hoa thơm và Cỏ 
dại hay một khu rừng có cả Thực phẩm và những thứ Độc hại , cũng như một Sinh 
quyển ( mà chúng ta đang sống ) luôn có cùng Tình yêu và Thù hận hay Thiên đường 
và Địa ngục ....và đó là điều bắt buộc mà chúng ta tuyệt đối sẽ phải chấp nhận để thực 
hiện – bởi vì : thuyết Tuyệt đối đã chứng minh rằng :  
tuyệt đối là không thể có bất cứ thứ gì là giá trị ( tiêu chuẩn ) cho tất cả ,  
và thực tế cuộc sống cũng khẳng định như thế : ăn vào miệng ( những thứ ta cho là 
ngon ) thì sẽ phải thải ra ( những thứ ta cho là bẩn ) , không có những khái niệm về 
Khổ đau thì làm sao định nghĩa được đâu là Hạnh phúc . 
 
Rất may mắn là , trong đời sống hàng ngày chúng ta vẫn thường chia tách riêng Hoa 
thơm và Cỏ Dại cũng như chẳng ai muốn để lẫn Thực phẩm với Độc hại ... ,và đó 
cũng chính là nguyên tắc chủ đạo để đề xuất cho việc « chỉ đạo » Tương lai mà tôi 
muốn đề cập tới trong chủ đề này : 
 
Mục tiêu là : tăng cường Không – Thời gian : để tăng cơ hội sống cho Nhân loại 
Biện pháp là : theo nguyên lý của Tự nhiên : như Tạo hóa đã làm ra Con người 
Mô hình là : phân chia tùy theo Lựa chọn : để đa dạng khả năng phát triển 
Nguyên tắc quyết định cho tất cả : phải là Tuyệt đối : để không còn rắc rối vì u tối .  



 
Hoặc có thể nói như một công thức : 
 
Để có được thành công tuyệt đối , phải làm theo đường lối Tự nhiên        
Muốn tương lai như ước mơ tiên , tuyệt nhiên phải tìm ra Chân lý . 
 
Tôi tin tưởng viết ra những điều này còn là vì tôi cảm nhận thấy :  
có vẻ như những Thế lực Tự nhiên và các Đấng Quyền năng Siêu linh cũng đã 
làm như thế ! 
                                                                                     Ngày 14 tháng Tư năm 2014  
 
                                                                                                        Hải.CaoHoàng 
 


