TESLA

Người thứ nhất là Leonardo da Vinci, được biết đến với những tác phẩm nghệ thuật vĩ
đại, những phác thảo về máy bay, về giải phẫu sinh lý người ở ... thế kỷ XVI. Người thứ
hai là một nhà khoa học với những phát minh, những ý tưởng mà chúng ta mới được
sử dụng gần đây (mạng Internet), người đó là Nikola Tesla. Ông bị coi là nhà bác học
điên, một kẻ lập dị với những ý tưởng bị coi là điên rồ thời đó.
Người đàn ông sinh năm 1856 này đã từng đề xuất ý tưởng về những tên lửa, ngư lôi,
thiết bị bay điều khiển bằng vô tuyến, máy bay phản lực, tàu có đệm không khí từ
những năm cuối thế kỷ XIX. Vì ý tưởng vượt thời đại quá xa, còn công nghệ thì không
theo kịp, ông bị coi là nhà bác học điên.

Khả năng tiên tri của Nikola Tesla
Tesla là một người có trí tuệ phi thường, nắm vững 8 ngoại ngữ và rất am hiểu thơ ca,
âm nhạc. Nhà Văn Julian Koffman từng nhận xét: “Năng lượng tâm lý của Tesla thật
đáng sợ. Nó dường như ngân lên trông về xa xôi. Ông ấy có đôi mắt nhìn thấu tương
lai. Những người gần gũi với ông biết rất rõ tài tiên tri của ông”.

• Vào

năm 1900, ông đã ngăn cản bạn bè của mình đừng ra về trên một chuyến tàu
hỏa, vì ông cảm nhận chuyến tàu đó sẽ có chuyện chẳng lành. Quả thật, chuyến tàu
hôm ấy đã bị tai nạn, và bạn bè ông đã thoát nạn.
• Năm 1912, Tesla đã thuyết phục hai người bạn của ông từ bỏ chuyến du lịch trên con
tàu Titanic vượt đại dương. Người thứ nhất là John Timman Morgan. Ông này tuyệt đối
tin tưởng vào linh cảm của Tesla nên đã trả lại vé và thoát chết. Người thứ hai là John
Jeff Baxter, một nhà bảo trợ và bạn lâu năm của Tesla. Ông này không nghe lời khuyên
nên đã chết trong vụ đắm tàu đó.
• Trước

đó vài năm Tesla tiên đoán: Đại Chiến Thế giới lần thứ I sẽ bùng nổ, kéo dài 4
năm và kết thúc vào Tháng 12/1918. Thực tế đã diễn ra đúng như thế, chỉ sai lệch thời
điểm kết thúc Thế Chiến I khoảng 5, 6 ngày.
• Sau

khi Thế Chiến I kết thúc, Tesla tiên đoán, hòa bình sẽ kéo dài 20 năm, sau đó sẽ
xảy ra Đại Chiến Thế giới lần thứ II. Thực tế cũng diễn ra đúng dự đoán.

Khả năng thâm nhập vào thế giới khác của Nikola
Tesla
Cuộc đời của Tesla cho đến lúc nhắm mắt là sống với các ý tưởng tràn ra như thác đổ.
Hơn 300 phát minh, đa phần là đi trước thời đại nhưng tên tuổi của ông mới chỉ được
cả thế giới ghi nhận trong vòng 20 năm trở lại đây.
Vậy làm thế nào mà Tesla có thể dễ dàng có được một số lượng khổng lồ những ý
tưởng phát minh độc đáo như vậy. Vậy mà ông lại nói: “Tôi không phải tác giả của
những ý tưởng đó", điều này làm cho mọi người thực sự bị sốc!
Trong cuốn phim “Nikola Tesla” của Đài truyền hình Nga RTR, đã được dịch ra tiếng
Việt và phát trên kênh VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam, Tesla đã kể lại: “...Một trạng
thái hạnh phúc tuyệt đối. Các ý nghĩ cứ tràn ra như một dòng chảy khiến tôi phải cố
gắng lắm mới kịp ghi lại chúng...”
Tesla đã dần dần học làm quen với trạng thái đó. Từ thế giới ấy, ông đã có thể đưa ra
các mô hình phát minh của mình mà không sử dụng đến các kiến thức về toán học,
không cần đến các phương trình.
Giáo sư Tiến sĩ Y khoa Nina Sviderskaia nói: “Chính bằng cách đó, khi ở trong trạng
thái bị biến đổi của nhận thức, Tesla có thể thu nhận được những tri thức mà ở trong
trạng thái bình thường không thể có được. Nhờ vào khả năng dễ dàng trở lại trạng thái
bình thường, ông có thể ghi lại tất cả và truyền đạt lại cho những người khác”.
Hoàn toàn không thể giải thích nổi nguồn kiến thức của Tesla về những hiện tượng lạ
lùng chưa được ai nghiên cứu.

Điều quan trọng nhất Tesla tiết lộ
Tesla nói: “Bộ não của tôi chỉ là một cỗ máy tiếp nhận, trong vũ trụ có một trung tâm cốt
lõi mà từ đó chúng ta nhận được tri thức, sức mạnh và niềm cảm hứng. Tôi chưa thâm
nhập được vào những bí mật của trung tâm này, nhưng tôi biết nó tồn tại”
Vậy cái trung tâm cốt lõi ấy là gì? Liệu có phải là Đấng Sáng Tạo?
Dmitrii Strelkov, Tiến sĩ Khoa học, Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, nói: “Nhiều
người tin vào một Đấng Tối Thượng. Đối với một số người thì đó là Chúa Jesus, hay
đại loại như vậy. Đối với một số khác thì đó là một trí tuệ, một sức mạnh siêu nhiên nào
đó mà biết tất cả mọi điều, hiểu tất cả mọi việc, giúp cho những người cố gắng sống
trong công bằng, giúp đỡ họ trong những tình huống khó khăn và giúp đỡ trong khoa
học”.
Yuri Mayurin, Tiến sĩ Toán-Lý của Nga nói: “Phương pháp sáng tạo của Tesla buộc
chúng ta phải nghĩ rằng có tồn tại một ngân hàng số liệu toàn cầu nào đó, mà bây giờ
được gọi là trường năng lượng thông tin vũ trụ. Và Tesla biết cách mở nguồn đó, rút ra
từ nơi đó những thông tin cần thiết, và ông luôn mơ ước để mọi người đều có thể tiếp
cận được với nó...”
Tesla tin rằng khi con người chết đi, thể chất linh hồn của người đó không chết, thậm
chí ông còn chế tạo ra một thiết bị đặc biệt cho việc này. Hiện vẫn còn lưu giữ những
bức thư của một người bạn thân của Tesla, nhà vật lý nổi tiếng người Anh, ngài William
Crookes. Trong một bức thư, Crooked cảm ơn Tesla vì đã tặng cho minh cuộn nam
châm điện tần số cao. Việc này đã tạo điều kiện cho những người gọi hồn tiếp xúc dễ
dàng hơn với các linh hồn cũng như cho phép điều chỉnh cân bằng trạng thái tâm lý của
những người gọi hồn sau những cuộc gọi hồn đó.
Nicolai Never Skii, Tiến sĩ Toán-Lý, Viện Hàn lâm Khoa học Nga nói: “Ngày nay đã xác
định được rằng các hạt cơ bản có thể tuân theo sự chỉ dẫn trong ý thức của con người.
Điều đó không được ghi trong các định luật vật lý đã biết, nhưng đã được chứng minh
bằng khá nhiều thực nghiệm”.
Từ lâu Max Planck, cha đẻ của Thuyết lượng tử, cũng khẳng định không thể giải thích
được ý thức. Ông nói: “Tôi coi ý thức là nền tảng căn bản... Chúng ta không thể biết
được những gì đằng sau ý thức. Mọi thứ chúng ta bàn đến, mọi thứ mà ta coi là đang
tồn tại, đều do ý thức mặc nhận”.

Elon Musk khẳng định vị thế cho cái tên Nikola Tesla
Khi Internet ra đời, công nghệ vô tuyến phát triển, công nghệ không dây đang đi đến
thời đại 5G. Bây giờ loài người mới sửng sốt phát hiện ra rằng cách đây 100 năm đã có
một con người nói về những điều này, và kẻ đó bị coi là người điên. Trong hối hận, họ

đi đòi công bằng cho ông, nhằm đưa tên tuổi Tesla trở lại với công chúng và sống mãi
với nhân loại.

Elon Musk đã quyết định đầu tư vào Tesla Motors 6,35 triệu đô la trong lần rót vốn đầu
tiên, cuối cùng ông đã thành công và biến cái tên Nikola Tesla trở thành bất tử. (Ảnh:
tổng hợp)
Vào ngày 1/7/2003, tại thung lũng Silicon huyền thoại có hai người đàn ông tên là
Eberhard và Tarpenning cùng một người bạn thứ 3 là hàng xóm Ian Wright đã thành
lập một công ty. Họ thống nhất đặt cho nó cái tên là Tesla Motors. Họ chọn cái tên đó là
để mục đích vinh danh nhà khoa học bị lãng quên vừa tìm lại được chỗ đứng trong lịch
sử: Nikola Tesla, theo Business Insider.
Và cũng như Tesla, những gì họ có trong tay chỉ là những ý tưởng, bản phác thảo. Cho
đến một ngày định mệnh của tháng 4/2004, có một triệu phú trẻ gốc Nam Phi với tầm
nhìn cũng điên không kém Tesla đã quyết định đầu tư vào Tesla Motors 6,35 triệu đô la
trong lần rót vốn đầu tiên. Người đàn ông đó đã nắm lấy con thuyền non trẻ này. Với vị
trí CEO, anh đổ mồ hôi, công sức, và rót cả tài sản bản thân nhằm đưa con thuyền ấy
vượt qua giông tố, từng bước từng bước đi qua chướng ngại công nghệ đến chướng
ngại con người, chính phủ. Cuối cùng cũng đến hồi chiến thắng. Cùng với Tesla, ông
trở thành người giàu nhất thế giới. Tên người đàn ông đó là Elon Musk.
Vào ngày 6/2/2018, hãng SpaceX của Elon Musk phóng thành công tên lửa Heavy
Falcon cùng chiếc xe điện mang tên Tesla ra ngoài vũ trụ với ước mơ về cuộc sống

trên sao Hỏa. Hẳn Nikola Tesla đã rất vui mừng khi hoài bão của mình đã được thế hệ
sau thừa hưởng và phát triển. Một ý tưởng về việc ra ngoài vũ trụ được coi là “điên rồ”
vào thế kỷ XIX, giờ đây đã trở thành một bước tiến lớn của nhân loại cũng như làm
hiện thực hóa ý tưởng và đem tên tuổi của Nikola Tesla trở lại với thế kỷ XXI, theo
cafef.
78 năm từ sau ngày Nikola Tesla mất trong tủi nhục, sự xa lánh, và sự nghèo đói,
những hậu bối thần tượng ông giờ đã đòi lại cho ông sự công bằng, tự tôn, lòng thành
kính. Từ đêm dài lãng quên, giờ đây họ đã biến cái tên Nikola Tesla trở thành bất tử.

