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Phải chăng là có một không gian khác với không gian 

chúng ta đang sống hay một vũ trụ song song. Nhà vật lý 

người Nga Henry Silanov rất nổi tiếng khắp thế giới, được 

nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới mời dạy. ông 

đã chế tạo ra một thiết bị có khả năng chụp lại các hình ảnh 

trong quá khứ. Trong thế giới song song, có thể có một bản 

sao chính mình. Henry đã sử dụng máy ảnh để chụp ngai 

vàng vủa các đời Nga Hoàng. Tình cờ ông đã chụp được 

hình ảnh vua Peter đại đế từng đã ngồi trên ngai vàng này. 

Trong bộ sưu tập, ông đã chụp được những bức ảnh ở các 

thời điểm khác nhau trong quá khứ. Bí quyết để chụp được 

những hình ảnh đó là ông đã cải tiến các bộ phận trong máy 

ảnh. Thông thường thiết bị trong máy ảnh ngăn không cho 

tia cực tím đi qua. Henry lại cải tiến để cho phép máy ảnh 

có thể ghi lại những thứ ở ngoài giải quang phổ. Mà mắt 

người không nhìn thấy được. ông đã làm cho hệ thống lăng 

kính cho phép tia cực tím xuyên qua một cách hoàn hảo. 

Các nhà khoa học giải thích, Henry đang sống ở hiện tại ở 

không gian này nhưng chụp được nhứng bức ảnh quá khứ 
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trong không gian khác. Điều này gợi ý là quá khứ và hiện 

tại có thể đồng thời tồn tại, nói một cách khác là khái niệm 

về thời gian: hôm qua, hôm nay, ngày mai chỉ là ảo giác, 

còn thực tế là rất có thể là hôm qua, ngày mai cùng thời tồn 

tại với hôm nay, và không gian khác cùng hiện hữu.  

Nhà vật lý Albert Einstein từng nói: “sự khác biệt 

giữa quá khứ, hiện tại, và tương lai chỉ là ảo tưởng dai dẳng 

và ngoan cố.” 

Báo mộng 

Báo mộng là thông điệp đến từ không gian khác. Kí 

ức con người là biểu hiện của nguyên thần (phần hồn của 

con người). không chết và luân chuyển để tái sinh ở các 

kiếp sau. Sau đây là vài câu chuyện về báo mộng:  

Báo mộng một thảm họa xảy ra tại ngôi làng Aberfan, 

miền nam xứ Wales. 

 

Thảm kịch Aberfan năm 1966 - một ví dụ quan trọng  

về khả năng tiên đoán qua giấc mơ 

Buổi sáng 10-1966, sau đợt mưa lớn kéo dài, ½ triệu 

tấn chất thải từ mỏ than đá trôn vùi trường tiểu học 

Pantglas của làng giết chết 150 học sinh và giáo viên. 
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Trước đó có 22 người đã mơ thấy ngôi làng này bị xóa sổ. 

1 phụ nữ mơ thấy một nhóm trẻ bị kẹt trong một căn phòng 

hình chữ nhật, cuối phòng có nhiều thanh gỗ lớn chặn 

ngang khiến bọn trẻ không thể chèo qua. Một người khác 

mơ thấy 2 tháng trước (sự việc xảy ra) là ngôi nhà trên đồi 

bị lở đất và bị cuốn trôi, mà nạn nhân hầu hết là trẻ em. 

Phóng viên mỹ Samson, sau một ngày làm việc vất vả 

nằm ngủ quên trên ghế sofa. Một hai giờ sau thức dậy, anh 

mơ thấy núi lửa Kratatoa, gần đảo Java phun mạnh, dung 

nham đó cuốn bao nhiêu người ra biển. Anh ghi vội nội 

dung giấc mơ, ghi thêm hai chữ “quan trọng” rồi ra về. khi 

bà chủ bút đến thấy liền cho đăng ngay và mấy chục tờ báo 

đăng theo. Samson bị sa thải vì cho là đăng tin thất thiệt vì 

không có gì xảy ra trong 2-3 ngày. Tuy nhiên, chỉ mấy 

ngày sau, núi lửa Kratatoa hoạt động mạnh làm cho nhiều 

người thiệt mạng. 

Lý giải về hiện tượng báo mộng 

Một người khi sinh thời có rất nhiều nguyện vọng 

phải làm, thì sau khi qua đời mà chưa làm xong các nguyện 

vọng đó thì linh hồn người chết có thể thông qua một 

phương thức đặc biệt để liên hệ với người than hầu nhắn 

gửi vài sự việc. phần lớn các nạn nhân tử vong không tự 

nhiên như mất tích, bị tai nạn, bị sát hại thì báo mộng nhiều 

nhất cho người nhà. Hoạt động của con người của con 

người bao gồm hoạt động trong thực tại với sự tham gia 

của linh hồn và thể xác. Linh hồn điều khiển than thể đưa 

ra các hành vi. Hoạt động ở trong mộng xảy ra ở không 

gian vô hình khác mà nhân tố là các thành phần sinh mệnh 

vô hình, đưa tin tức vào đại não đưa báo mộng: mộng là 

biểu hiện hoạt động của con người ở không gian khác. 
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Trong giấc mơ, người ta đã nhận ra các giác quan trong 

người đã tham gia vào: nghe, ngủi, nếm, nhìn, chạm.  

Hiện nay, người ta biết thêm được nhiều điều về giấc 

mơ bởi vì người ta đã chụp được bộ não trong khi người ta 

đang ngủ. Người Hy Lạp và La Mã tin rằng giấc mơ là 

thông điệp từ các vị thần. Các bộ lạc Châu Mỹ và văn minh 

Mexico bao gồm văn minh Ma-ya tin rằng giấc mơ là từ thế 

giới khác bên cạnh thế giới chúng ta mà chúng ta ghé thăm 

khi đang ngủ.  

Giấc mơ tiên tri 

Đây là một hiện thực nào đó mà chỉ khi nó xẩy ra rồi 

thì người ta mới nhận thức được, phàn lớn về cái chết hay 

về một thảm họa. Những giấc mơ đó không giúp được mấy 

các an bài số phận. 

 

Empress Alexandra in her wedding dress, 1894 

1. Alexandra Feodorovna, hoàng hậu Nga, sinh ra tại 

Đức, lớn lên ở Anh, theo đạo Tin Lành, sau bà thành hoàng 

hậu Nga. Bà được truyền tụng là một người vợ, người mẹ 
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gương mẫu. Bà tự tắm rửa và luôn luôn chăm sóc con cái. 

Bà dạy dỗ các con học tập khi rảnh rỗi, khi thêu thùa, vẽ 

tranh, đặc biệt là các bức tranh về phong cảnh nước Nga. 

Trong đệ nhị thế chiến, bà cùng 2 công chúa nhận 

việc tại các bệnh viện quân đội như những y tá bình 

thường. Trước khi kết hôn với Nga Hoàng Nikolai II, một 

đêm bà mơ thấy người chồng tương lai của mình mặc chiếc 

áo dài trắng muốt, đầu đội vương miện, xunh quanh có biết 

bao người hầu hạ. Nhà vua ngồi trên 1 chiếc xe ngựa và tự 

diều khiển, Nhưng mot lan, những con ngựa không nghe 

theo lệnh của vua, lồng lên xông thẳng vào những người 

bên đường khiến nhiều người chết, kéo theo những vết máu 

dài. Nga hoàng không thể dừng xe lại. Bỗng có 2 người 

đứng ra ngừng xe lại: 1 người gái trẻ mang chiếc khăn voan 

và 1 người đàn ông mặt rỗ, có râu quai nón, mặc chiếc áo 

vải thô. Về sau, bà gặp lại cô gái trong giấc mơ, cô là Anna 

Taneeva, tức vị phu nhân, thân cận của bà. Còn người đàn 

ông là Grigori Rasputi, cũng là thân cận của bà. Giấc mơ là 

điềm báo cho lễ đăng quang chết chóc của Sa hoàng ngày 

5-18-1896 trong vụ hoảng loạn trong cánh đồng Khodynka 

tại Moscow đúng ngày lễ đăng quang Nga hoàng. Người ta 

tổ chức tiệc liên hoan trên cánh đồng Khodynka. Dân 

chúng được thông báo là sẽ nhận được 1 quà có giá trị. 

Nhưng đột nhiên lại có tin đồn là không có đủ quà để chia 

hết cho mọi người; số người tham dự buổi liên hoan quá 

đông, khoảng 500,000 người. Tuy số cảnh sát khoảng gần 

2000 người nhưng vì sự chen lấn không nhượng bộ của 

người tham gia. Họ chà đạp lên nhau, khiến khoảng 1400 

người chết và 1300 người bị thương. Món quà quí giá mà 

người ta đồn chỉ là: 1 ổ bánh mì, bánh quy gừng, một ít xúc 

xích và 1 vạt bia. Triều đại Sa hoàng vô cùng khủng hoảng. 

Rồi Nga thua trận chiến Nga-Nhật 1904-1905, bị mất nhiều 
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Hoàng hậu Nga Alexandra Fedorovna 

 

đất. Rồi Nga-Đức thế chiến I 1914. Nga hoàng tổng động 

viên. Quân Nga thảm bại khi quân Nga tham chiến cùng 

Anh, Pháp chống Đức-Hung-Áo. Nga bị kiệt quệ, nhiều 

thực phẩm khan hiếm trầm trọng. Phẫn uất dâng lên trong 

các gia đình quân nhân tử nạn. Đình công liên miên khiến 

Nga hoàng phải thoái vị 2-1917, nhường quyền cho chính 

phủ lâm thời. Ông và gia đình bị giam lỏng tại cung điện 

Alexander rồi được chuyển đến dinh tổng đốc tại Tobilsk, 

sau đó đến Iphatiev 

tại Yekaterinburg. 

Trong thời gian này, 

hoàng hậu tiết lộ cho 

thái y, người bạn sau 

này chết cùng Nga 

hoàng về giấc mơ là 

bà và Nga hoàng bị 

một vật sắc nhọn 

hơn cả thanh kiếm 

đâm vào người. Vật 

sắc này giết chết cả 

gia đình, các người 

thân cận nhất cùng 

nhau mò mẫm trong 

1 căn phòng kín như 

bưng. Giấc mơ ứng nghiệm đêm ngày 17-7-1918, những 

người Bolshevik đã bắn chết toàn bộ gia đình Nga hoàng để 

ngăn quân Bạch vệ cướp được Sa hoàng. 

2. Tổng thống Abraham Lincoln: tổng thống kể lại 

cho bạn nghe về một giấc mơ trong đó ông nghe thấy 

những tiếng động của đám tang trong căn phòng phía Tây 

trong nhà Trắng. Ông cũng thấy trong căn phòng đó có 1 

cái xác quấn vải niệm, với nhiều lính gác xung quanh. 
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Khuôn mặt được che kín. Khi tổng thống hỏi các người lính 

canh gác “xác chết”: “ai đó?” thì một lính gác trả lời: “tổng 

thống.” Một tuần lễ sau, tổng thống bị ám sát. 

3. Tổng thống Kennedy: ngày 5-8-1968, nhà tâm 

linh Alan Vaughan gửi thư tới chuyên gia về giấc mơ 

Stanley Kripner, hỏi về giấc mơ ông thấy một người da đỏ 

bắn chết Robert Kennedy và Vaughan cũng mơ thấy cảnh 

bảo vệ tổng thống. Nhưng trước khi nhận được lời cảnh báo 

thì ngày 5-6-1968, Kennedy bị ám sát. 

4. Năm 1912 (Tàu Titanic): một số người mơ thấy 

tàu Titanic bị đắm: trong đó có ông John, một người buôn 

bán nổi tiếng người Anh, đã phải chật vật mới mua được vé 

tàu. Trước khi tàu khởi hành 10 ngày, trong 2 đêm liền, ông 

đều mơ thấy cùng 1 cơn ác mộng về tàu Titanic bị chìm, 

trong đó nhiều người bị rơi xuống biển với những tiếng kêu 

gào thảm thiết. John bị ám ảnh và hủy bỏ chuyến đi nên 

thoát chết.  

Đọc các giấc mơ trên, chúng ta phải tin là thật? 

Giới khoa học giải thích những giấc mơ của tiên tri như 

thế nào? 

Vũ trụ có nhiều chiều không gian, các không gian đô 

co thời gian khác nhau. Khi ta đi vào một chiều không gian 

khác có thời gian chuyển nhanh hơn không gian chúng ta 

đang sống thì người ta có thể nhìn thấy trước những sự kiện 

xảy đến ở không gian này. 

 Xin tạm chấm dứt và sẽ tiếp tục trong trong một dịp 

khác.  

Nguyễn Văn Hiền 

Th. 7/2019 


