
- 1 - 

 

 

 

Bí Mật  Các Kim Tự Tháp 
 

                                        Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 
 
Cách đây vài ngàn năm, không biết từ ngàn năm nào, có một nhóm rất đông người 
hành tinh lạc xuống trẩn gian (trái đất), họ sống rãi rác khăp bề mặt trái đất gần 
đường xích đạo và để lại những dấu ấn của họ cho chúng ta đến tận ngày nay, các 
Kim Tự Tháp. 
 
Với trình độ kiến trúc tuyệt hão, họ xây dựng những Kim Tự Tháp thật cao nếu ở đất 
bằng (Ai Cập) hay những Kim Tự  Tháp nhỏ hơn nhưng ở trên núi cao, có cái đã 
hoàn tất có cái còn đang xây dang dỡ, trong mục đích làm một vi trí cư ngụ (?) để hy 
vọng có thể trở về lại cố hương, không biết họ có trở về cố hương được hay không 
được nhưng vì họ được sanh ra từ máy sinh vô tính, không có giới tính, tuy  trường 
thọ, nhưng theo thời gian họ phải chết mà chẳng có hậu duệ do đó họ đã để lại cho 
loài người chúng ta nhiều câu hỏi. 
Những ngàn năm sau con người dần dần phát triển đã sử dụng những Kim Tự Tháp 
làm những tụ điểm phát triển lễ nghi tôn giáo hay lăng mộ vua chúa để đến bây giờ 
các nhà khảo cổ vẫn chưa xác định được các Kim Tự Thâp là do tổ tiên con người 
hay do ngươi hành tinh làm ra. 
Nay nhân nền văn minh Phương Tây có những bước đột phá về khoa thiên văn và 
tin học chúng ta thử đem ra những lý thuyết và những lời nói của các kỳ nhân dị sĩ 
Phương Đông (họ không có những dụng cụ quan sát vũ trụ như khoa thiên văn 
Phương Tây nhưng lại có những não bộ hòa dồng cùng vũ trụ) để kết hợp và so 
sánh với thành quả của nền văn minh Phương Tây xem thử câu chuyện trên có thể 
có hay không có nhằm chấm dứt một vân đề mà chúng ta cho là bí mật suốt mấy 
ngàn năm nay. 
 
1.- Có hay không có người hành tinh và nền kiến trúc tuyệt hảo : 
Những Kỳ Nhân Dị SĨ Phương Đông có con mắt thứ 3 có thể nhin sang thế giới kia 
là Đức Phật Thích Ca, ngài nói về thế giới đó như sau: 
Cõi Trời là một vùng đất được hình thành bằng những kim loại quí. Không ruồi muổi 
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sâu bọ. Thực vật và động vật thường phát sáng (phim Avatar). Loài người tại đó 
không có giới tính được sanh ra từ hoa sen hồ thúc bảo (máy sinh vô tính, phim 
Matrix), là loài sống trường thọ với nền văn minh hình thành cách đây 167 triệu năm, 
khi muốn ăn mặc thì tự tưởng mà có (teleport?) đồ ăn và áo quần. Họ có một cuộc 
sống không khổ đau, có thần túc, thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ (có thể là dĩa bay, vô 
tuyến truyền hình, điện thoại). Ngoài ra, họ còn có một nền kiến trúc tuyệt hão. 
Tin học của Phương Tây cho chúng ta thấy được hình ảnh người hành tinh cao 
chừng 1 mét, đôi mắt to, đầu hơi dài, không giới tính. 
Khoa khảo cổ Phương Tây cho chúng ta biết nền kiến trúc của loài người  hiện nay 
chưa đủ trình độ để xây dựng những Kim Tự Tháp và chẳng có nghệ nhân nào ngảy 
nay đủ khả năng đẽo những tảng đá thành những pho tượng nhìn ra biển "nhớ cố 
hương" buồn ngàn năm như ở đảo Phục Sinh. 
Nên chuyện những KIm Tự Tháp do người hành tinh xây dựng từ chục ngàn năm 
trước là chuyện chúng ta có thể tin là có thể xảy ra. 
 
2.- Có hay không có chuyện người hành tinh lạc xuống  trần gian (trái đất): 
Chuyện này nếu có xãy ra thì cũng đã nhiều ngàn năm qua chúng ta không thể xác 
nhận được, chúng ta chỉ đủ khả năng dựa vào các lý thuyết và lời nói của các Kỳ 
Nhân Dị SĨ Phương Đông kết hợp với thành quả của khoa học Phương Tây để định 
lại hình thể và vị trí từng vật thể trong vũ trụ để  chứng minh với những hình thể và 
vị trí từng vật thể như thế thì chuyện này có thể xảy. 
 
a.- Hinh thể Thiên Hà: 
Thuyết Âm Dương : Thuyết Âm Dương Phương Đông cho rằng vạn vật từ vô cực 
sanh hữu cực rồi phải sanh lưỡng nghi (Âm Dương) mới sanh được Tứ Tượng. 
Thiên Hà là một vật trong vạn vật nên không thể nằm ngoài thuyết Âm Dương. 
Như thế, những Thiên Hà thành hình đã lâu, hàng tỷ năm, như thiên hà trong đó có 
chúng ta đang sống hiện nay đã sanh lưỡng nghi, hay là đã sanh Âm Dương. 
Ngân Hà mà ta nhìn thấy hằng đêm trêm bầu trời không thể gọi là thiên hà mà nó 
chỉ là một nữa của thiên hà, nửa còn lại ta không biết nó ở đâu vì ta không thể nhìn 
thấy. 
Tốm lại, thiên hà là một vật đã sanh Âm Dương nên có thể cho là một vật kép, gồm 
hai Ngân Hà, gọi là Ngân Hà Âm và Ngân Hà Dương. Vật to lớn hiện nay ta nhìn 
thấy trên bầu trời hằng đêm là Ngân Hả Dương. Vật to lớn giống Ngân Hà Dương 
gọi là Ngân Hà Âm hiện ở đâu mà ta không thể thấy dù ta biết là có nó (theo thuyết 
Âm Dương). 
Thành quả khoa học Phương Tây : Khi quan sát vũ trụ các khoa học gia đã thấy 
được trong mỗi tâm các thiên hà đêu có một lỗ đen hút các vật thể chung quanh đẩy 
ra sau lỗ đen. Các khoa học gia Phương Tây chưa có lời giải thích các vật thể bị hút 
sẽ đi về dâu vì không thể quan sát sau lỗ đen. Tại tâm của Ngân Hà Dương ( mà lâu 
nay ta lầm tưởng là Thiên Hà) cũng có một Lỗ Đen. 
Khi quan sát vũ trụ các khoa học gia còn phát hiện trong vũ trụ còn có nhiều sao mới 
(Nova), tại đó các vật chất không biết từ đâu tuôn trào ra vô hạn và hướng về một 
phía. 
 
Một bên các vật chất bị hút không biết sẽ đi về đâu, một bên các vật chất không biết 
từ đâu tuôn trào ra như vô hạn và hướng về một phía.   
Từ thuyết Âm Dương của Phương Đông và thành quả quan sát của khoa thiên văn 
Phương Tây ta có thể suy ra rằng Lỗ Đen và Sao Mới là cánh cửa chuyển đổi vật 
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chất qua lại giữa phần không thấy được (Ngân Hà Âm) và phần thấy được (Ngân 
Hà Dương) của thiên hà. 
 
Ngân Hà mà chúng ta quan sát được hằng đêm là Ngân Hà Dương, là một phần 
của thiên hà, nên Lỗ Đen nằm ở tâm Ngân Hà Dương và Sao Mới nằm sau lỗ đen 
(chắc chắn là có nó) còn gọi là cánh cửa chuyển đổi vật chất qua về giữa Ngân Hà 
Âm và Ngân Hà Dương hay giữa Cõi Trời và Cõi Trần Gian. 
Như thế hình thể Thiên Hà là một vật kép tựa như hai bánh xe nằm song song bên 
nhau quay ngược chiều nhau trên một trục là Lỗ Đen và Sao Mới. Hai bánh xe đó là 
Ngân Hà Âm và Ngân Hà Dương hay còn gọi là Cõi Trời và Cõi Trần Gian. 
Hiện nay, các khoa học gia Phương Tây nhìn vào các hiện tượng xãy ra trong vũ trụ 
để đưa ra thuyết "vũ trụ song song". Phải chăng là Cõi Trời và Cõi Trần Gian đang 
nằm song song sinh ra nhiều hiện tượng làm các khoa học gia Phương Tây có 
thuyết "vũ trụ song song"       
                   
b.- Vị Trí Trái Đất trong vũ trụ: 
Hằng đêm, khi ta quan sát vòng sao trắng như sửa ở trên đầu mình (Ngân Hà 
Dương) ta sẽ thấy nó nằm bên cạnh (sideline) chúng ta (Trái Đất). 
Đúng vậy, Trái Đất nằm trong Thái Dương Hệ, Thái Dương Hệ lại nằm trong chòm 
sao Sagitarius, một chòm sao nhỏ hơn Ngân Hà Dương đến 10.000 lần đang bị 
Ngân Hà Dương "nuốt" trong 2 tỷ năm qua vẫn chưa hoàn tất. 
Như thế, Trái Đất nằm ngoài Ngân Hà Dương, có thể nó đang nằm đúng vào vòng 
quay của Ngân Hà Âm, nên chuyện lực quay Ngân Hà Âm đụng vào Trái Đất là 
chuyện có thể xãy ra. 
 
c.-Các hiện tượng liên quan đến lực quay của Ngân Hà Âm đang xãy ra trên Trái 
Đất : 
Nhờ Tin Học phát triển nên chúng biết được trong trái đất có nhiều hiện tượng liên 
quan đến lực quay của Ngân Hà Âm đang xãy ra như hiện tượng nhiều phi cơ và 
tàu thuyền mất tích không để lại dấu vết trong vùng Tam Giác Quỉ hay những vùng 
khác trên các đại dương. Hiện tượng những con tàu ma trôi trên dạt trên các vùng 
biển đồ đạt con nguyên người biến mất không thấy. Hiện tượng 600 lính Anh mất 
tích trong thế chiến thứ 2 khi đi qua ngọn đồi trong một đám mây vv... 
Các hiện tượng được người Phương Tây liệt vào loại bí mật vì không thể giải thích 
được. Họ không thể giải thích được là do họ không biết từ thuyết Âm Dương ở 
Phương Đông cho chúng ta biết được Ngân Hà ta nhìn thấy hằng đêm không phải là 
một thiên hà mà chỉ 1/2 thiên hà gọi là Ngân Hà Dương, nửa còn lại cũng to lớn như 
Ngân Hà Dương gọi là Ngân Hà Âm nằm song song quay ngược chiều tạo ra vùng 
thời gian khác (chiều thứ tư, chiều không-thời- gian) nên ta không thể thấy được nó. 
Lực quay của Ngân Hà Âm quét trúng phần nào của trái đất (vì nằm bên vòng quay 
của Ngân Hà Âm) hút theo các vật thể nằm trên phần ấy của trái đất sinh ra các hiện 
tượng kể trên mà các khoa học gia Phương gọi là bí mật vì không thể giải thích 
được. 
 
d.- Một hướng đi của các nhà thám hiểm hiện nay: 
Lực quay của Ngân Hà Âm quét trúng phần nào trái đất kéo theo các vật thể trên 
phần ấy của trái đất, lực quay Ngân Hà Âm quét quá sâu vào trái đất có để lại người 
của Ngân Hà Âm (người hành tinh) lại trái đất hay không. Nếu có thì câu chuyện 
người hành tinh lạc xuống trần gian vào chục ngàn năm  trước như đề cập ở đầu 
bài viết này có thể xảy ra. 
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Trong những năm gần đây chúng ta thấy rất nhiều hiện tượng lạ xãy ra trên bầu trời, 
phải chăng đó là lực quay của Ngân Hà Âm quá ngắn quét qua bầu trời chưa đụng 
được trái đất nên chỉ sanh ra hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. Sẽ có những lực quây 
dài hơn của Ngân Hà Âm quét trúng trái đất, ngày đó không xa lắm và đã có báo 
trước qua câu sấm truyền: 
                  Cửa Trời Rộng Mở Dưới Đời Thượng Ngươn (2048) 
Bắc Cực và Nam Cực không còn là vị trí hấp dẫn các nhà thám hiểm vì chúng ta biết 
được một vùng đất mới hấp dẫn hơn : Ngân Hà Âm hay còn gọi là Cõi Trời. 
Các nhà thám hiển hiện nay nên dọn dẹp lại bên trong các Kim Tự Tháp làm chổ cư 
ngụ  chờ lực quay của Ngân Hà Âm hay của Cõi Trời đến hút đi. Tôi không biết chắc 
chắn lắm điều này sẽ xẩy ra hay không xãy ra nhưng cứ thử xem nếu muốn lên Cõi 
Trời.       
 

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 

_____________________________________________________________ 
tb.- Nếu muốn lên Ngân Hà Âm hay Cõi Trời bằng cách khác xin đọc sách "Phản 
Thế Giới, vùng đất hứa của thần tiên" của cùng tác giả bài viết này nằm trên các 
trang mạng, chú ý trang 110 và 165. 
      . 
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