
Xã hội học : Tham nhũng – Phần III 

V. NÂNG CAO NĂNG LỰC CON NGƯỜI 

1. Khắc phục sự chênh lệch giữa năng lực và nhu cầu bằng việc nâng cao 

năng lực con người 

Việc khắc phục hiện tượng mất năng lực của xã hội mới chỉ là bước đầu tạo điều 

kiện để con người lấy lại các bản năng thông thường trong đời sống để có năng lực 

trở lại chứ chưa đủ để chống tham nhũng. Nếu chỉ nhìn tham nhũng như một hiện 

tượng xã hội mà không phân tích đời sống tinh thần của từng cá nhân, mâu thuẫn 

trong từng cá nhân thì sẽ không thể giải quyết được bài toán tham nhũng. Chúng ta 

cần phải lưu ý về sự khác nhau về mức độ giữa hiện tượng tham nhũng trên quy 

mô xã hội và hiện tượng tham nhũng cá biệt, hay nói cách khác là phân biệt hai 

trạng thái không tương thích của năng lực. Cần phải quan sát song song cả hai 

hiện tượng này, một cái là phạm trù bên ngoài đời sống xã hội, một cái là phạm trù 

bên trong của mỗi cá nhân. Như đã phân tích ở phần đầu, sự không tương thích 

giữa năng lực và nhu cầu cũng dẫn đến tham nhũng và chính nó cũng là một biểu 

hiện của sự không tương thích của năng lực. Tuy nhiên sự không tương thích này 

lại ở một mức độ khác mà để giải quyết nó con người buộc phải luôn luôn nâng 

cao năng lực của mình. 

Nếu như gọi tham nhũng do sự mất mát năng lực trên qui mô xã hội là sự dối trá 

do không đủ khả năng cung cấp những dịch vụ trung thực thì tham nhũng xảy ra 

trong trường hợp thứ hai không chỉ là sự dối trá thông thường mà còn là sự mất 

đạo đức. Sự mất đạo đức trong điều kiện chênh lệch giữa năng lực và nhu cầu 

khác rất xa so với sự mất đạo đức ở tầng của sự thiếu hụt năng lực của xã hội. Mất 

đạo đức ở tầng chênh lệch giữa năng lực và nhu cầu này là kết quả việc không có 

tinh thần trách nhiệm, không nhận thức được về sự công bằng mà con người cần 



phải có để trở thành một kẻ lương thiện. Anh có được địa vị quan trọng, anh muốn 

duy trì địa vị ấy để hưởng thụ những lợi ích do nó mang lại nhưng năng lực của 

anh lại không tương thích với địa vị ấy thì đấy là không công bằng, không lương 

thiện. Lương thiện chính là sự xác lập cân bằng giữa năng lực và nhu cầu của mỗi 

cá nhân. Nếu không xác lập được quy trình để tìm kiếm sự cân bằng trong mỗi 

hành vi của đời sống hàng ngày thì con người không thể lương thiện được.  

Về bản chất hiện tượng tham nhũng này cũng vẫn là sự thiếu hụt năng lực nhưng ở 

mức độ cao hơn, tức là người ta đã không dịch chuyển được tinh thần trách nhiệm 

cho phù hợp với những yêu cầu của cương vị mà xã hội trao cho. Vì vậy, vấn đề 

đặt ra là khi con người đã có thể lấy lại được các bản năng thông thường để có thể 

có năng lực trở lại rồi thì con người phải tiếp tục nâng cao năng lực để tránh nguy 

cơ không tương thích của năng lực ở các cấp độ khác. Đây là nhiệm vụ của từng 

cá nhân, đồng thời cũng là nhiệm vụ của toàn xã hội. Để xác lập sự cân bằng 

giữa năng lực và nhu cầu, mỗi một cá nhân cần phải nâng cao năng lực của 

mình nhằm tạo ra sự tương thích giữa khả năng cống hiến với nhu cầu hưởng 

thụ. Ví dụ một người không có năng lực làm bộ trưởng mà vẫn làm thì đấy là 

tham nhũng. Có hai cách để giải quyết vấn đề này. Nếu không để cho anh ta làm 

bộ trưởng nữa thì đó là công việc của xã hội, nhưng để cho anh ta tự quyết định 

không làm bộ trưởng nữa thì đó là kết quả của sự tu dưỡng của bản thân anh ta. 

Giải quyết hiện tượng này không chỉ là nhiệm vụ của các cá nhân mà còn là nhiệm 

vụ của xã hội, bởi vì sự hấp dẫn khách quan của quyền lực là một hiện tượng có 

thật, con người không dễ từ chối quyền lực, từ chối cương vị cao, từ chối hưởng 

thụ. Cho nên xã hội cũng phải xác lập được tính phù hợp giữa năng lực và 

nhiệm vụ để có thể có những lựa chọn đúng đắn khi giao cương vị và nhiệm 

vụ cho bất kỳ một cá nhân nào.  

2. Bảo vệ sự đa dạng tinh thần - điều kiện cơ bản để con người duy trì và 

nâng cao năng lực 



Giải quyết sự mất cân đối về năng lực luôn luôn là bảo vệ sự đa dạng tinh thần của 

con người. Đa dạng tinh thần là một khái niệm đã được nhắc đến rất nhiều lần 

trong các nghiên cứu của tôi về con người. Tôi luôn luôn kêu gọi sự đa dạng tinh 

thần bởi vì đấy chính là vườn ươm của các khả năng khác nhau để đến lúc nào đó, 

mỗi khả năng đều có cơ hội của mình, hay nói khác là con người luôn luôn có các 

khả năng thích hợp với từng cơ hội. Đấy chính là sức mạnh của khái niệm đa dạng 

tinh thần. Chúng ta bảo vệ sự đa dạng sinh học của đời sống tự nhiên như thế 

nào thì chúng ta cũng phải bảo vệ một cách nghiêm ngặt như vậy đối với sự 

đa dạng của đời sống tinh thần, bởi vì đời sống tinh thần cũng là biểu hiện 

của tự nhiên. Tôi đã từng nói về việc các sự vật khách quan bên ngoài đều có ảnh 

ở trong đời sống tinh thần của con người. Con người càng giao du, càng từng trải 

thì cái miền chứa đựng các ảnh của nó càng phong phú. Sự đa dạng tinh thần phản 

ánh sự tôn trọng sự đa dạng tự nhiên, nó làm tăng thêm sự đa dạng của những vật 

thể sống trong đời sống tự nhiên. Bất kỳ một ý đồ nào, bằng bất kỳ công cụ tư 

tưởng nào muốn biến đời sống tinh thần của con người thành đơn nhất đều không 

nhân đạo trên tất cả các ý nghĩa và đó là chống lại sự phát triển. 

Việc chăm sóc, việc duy trì, việc phát triển sự đa dạng tinh thần của con 

người là một bài toán có chất lượng cách mạng đối với việc duy trì và phát 

triển sự sống. Người ta không thể lắp ghép vào tâm hồn con người những năng 

lực mà nó chưa bao giờ có ý niệm. Làm kiểu gì cũng không thành công mà lại rất 

tốn kém và mất thời gian. Không ai thuận lợi như nước Mỹ để giáo dục năng lực 

cả, nhưng không phải tất cả những kẻ di cư từ các nước chậm phát triển đến Mỹ 

đều có năng lực, họ có thể có một chút kỹ năng nhưng những kỹ năng ấy không 

tương thích với ai cả, và họ vẫn là kẻ vất vưởng về mặt tinh thần. Bởi vì trong 

miền tinh thần của họ không có sự đa dạng, nó tạo ra được sự phát triển của các 

năng lực từ nó mà nó nhập khẩu những thứ không thuộc về nó. Không bao giờ con 

người có những năng lực có giá trị tạo ra sự duyên dáng, sự tương thích của nó với 



mọi tình huống cuộc sống nếu như năng lực ấy không được hình thành một cách 

cội rễ từ chính miền tinh thần của nó. 

Để bảo vệ sự đa dạng tinh thần chúng ta không thể thiếu điều kiện tự do và dân 

chủ. Thứ nhất, chúng ta cần phải tạo ra một xã hội tự do. Chỉ có xã hội tự do mới 

tạo ra nhiều cơ hội va đập, sự va đập làm cho mỗi một cá thể thức tỉnh về sự 

không tương thích của các khả năng của mình. Nếu không có những cơ hội va đập, 

con người sẽ thiếu năng lực để nhận biết, để đánh giá, để so sánh hay nói cách 

khác, con ngưòi thiếu kinh nghiệm hành động. Sự thiếu tự do của con người tạo ra 

sự thiếu hụt các năng lực phù hợp với đòi hỏi của thời đại và làm cho con người 

không phát hiện ra sự chậm phát triển của năng lực của mình. Tôi đã có kết luận 

rằng "Không có sự phát triển nào đi trước tự do". Khi xã hội không tự do thì xã 

hội không thể hình dung ra sự phát triển đúng đắn của mình, vì thế nên con người 

mới đòi hỏi tự do. Tự do không còn là quyền chính trị mà là quyền phát triển. 

Mọi năng lực đều hội tụ đến khái niệm tự do, và chỉ có tự do mới giải quyết được 

vấn đề mất mát hay là không tương thích giữa năng lực và đòi hỏi phát triển ở mọi 

cấp độ. Không ai dạy con người chuẩn bị các năng lực được, trường học cũng vẫn 

là bộ phận hướng dẫn, trường học không thể dạy được bởi vì năng lực sản xuất, 

năng lực lao động trong thời đại của chúng ta là năng lực sáng tạo chứ không phải 

là năng lực lặp lại các yếu tố được hướng dẫn. Cho nên, tự do sinh ra sự phát triển 

hiện đại là bởi vì tự do tạo ra năng lực sáng tạo - năng lực lao động của thời hiện 

đại. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu để sử dụng một cách hợp lý nhất toàn bộ 

nguồn năng lực sống của nhân loại bắt buộc con người phải sáng tạo. Và sáng tạo 

chính là sự hướng dẫn quan trọng nhất cho chất lượng của sự cạnh tranh. Thứ hai, 

cần phải có một thể chế dân chủ. Cũng có những con người tự đào tạo mình, tự 

đầu tư cho mình theo những khuynh hướng tự do nhưng ở một thể chế không dân 

chủ thì trạng thái tự do ấy chỉ là trạng thái nhất thời. Hôm nay người ta cho phép 

nó tồn tại nhưng một tháng sau có thể người ta không cho nữa. Tức là các trạng 

thái, các không gian quyền trong một xã hội phi dân chủ là không ổn định. Sự 



không ổn định ấy tạo ra sự lệch pha nào đó trong nhận thức, trong việc cấu tạo 

kinh nghiệm của con người. Cho nên cần phải có dân chủ để đảm bảo cho tự do ổn 

định.  

Tất cả các chính sách mà thực thể con người là đối tượng đều sai. Khi nói đến con 

người là phải nói đến năng lực bởi vì năng lực của con người tạo ra những giá trị 

của nó. Xã hội có nghĩa vụ sửa chữa các khuyết tật của con người và hỗ trợ con 

người để nó đạt được trạng thái sung mãn nhất về năng lực. Để đạt được mục đích 

đó, việc đầu tiên cần phải làm là dạy con người nhận thức về các tất yếu, phổ biến 

cho con người về các tất yếu để hỗ trợ nó nhận thức, gợi ý về các tất yếu trong 

tương lai để cho con người vượt qua các tất yếu. Đấy chính là mở rộng khái niệm 

tự do. Mở rộng khái niệm tự do là một trong những công việc cực kỳ quan trọng 

đối với sự phát triển của xã hội.  

V. CHỐNG THAM NHŨNG LÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN 

1. Sự dịch chuyển của các dòng năng lực trong thời đại toàn cầu hoá - Cơ hội 

của các nước chậm phát triển 

Giải quyết bài toán tham nhũng ở các nước chậm phát triển về bản chất chính là 

giải quyết vấn đề phát triển, bởi vì sự chậm phát triển diễn ra trên tất cả các khía 

cạnh, các thành tố cấu tạo ra xã hội. Sự chậm phát triển về năng lực chính trị, năng 

lực kinh tế, năng lực văn hoá và năng lực tổ chức giáo dục tạo ra sự không phù 

hợp của các loại năng lực. Việc cung cấp năng lực một cách dối trá hay sự không 

tạo ra các giá trị gia tăng của năng lực đến lượt nó lại kéo lùi sự phát triển của xã 

hội. Rõ ràng xã hội không những không tăng trưởng được về mặt vật chất vì nó 

không sản sinh ra các giá trị gia tăng mà nó còn xuống cấp về mặt tinh thần vì nó 

tạo ra sự mất tín nhiệm và tôn trọng lẫn nhau, mất danh dự và nhất là mất phương 

hướng về tương lai. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, toàn cầu hoá là cơ hội, là 

vận may cho các nước chậm phát triển để giải quyết vấn đề này. 



Quan sát diễn biến của thế giới có thể thấy các dòng dịch chuyển năng lực sống 

đang hàng ngày diễn ra trên toàn thế giới. Trong thời đại toàn cầu hoá, con người 

có thể dịch chuyển một cách vật lý đến các quốc gia khác, đấy là các dòng di dân. 

Các dòng di dân chính là sự thoát ra khỏi sự ràng buộc của các quốc gia của các 

lực lượng con người. Các dòng di không phải là kết quả của sự bành trướng của 

nhà nước mà là kết quả của sức ép toàn cầu. Làm ăn ở đâu dễ hơn thì người ta đến 

đấy, làm ăn ở đâu ít thuế hơn thì người ta chuyển tiền đến đấy. Các dòng di dân 

này chính là các dòng năng lực, các nguồn năng lực, bởi vì con người không phải 

là những khái niệm sinh học thuần túy, con người là tập hợp của các nguồn năng 

lực. Ví dụ, tài chính là một nguồn năng lực thuộc về con người. Con người có thể 

ngồi đây nhưng tiền bạc, tài sản của họ ở New York, và do đó tâm hồn của họ 

cũng theo sang New York. Sự dịch chuyển của tài sản con người chính là biểu 

hiện hiện đại của sự dịch chuyển con người. Cho nên nếu không xây dựng những 

sự hướng dẫn chính trị tốt ở một khu vực, thì mất mát năng lực không chỉ là mất 

mát năng lực sản xuất, còn mất mát tất cả các năng lực con người khác bằng cách 

chuyển những năng lực thuộc về con người ra bên ngoài, ra những không gian có 

điều kiện chính trị tốt hơn. Nói cách khác là sự hướng dẫn chính trị một cách 

không đúng đắn ở trong một không gian chính là sự hướng dẫn chính trị để người 

ta thoát ra khỏi không gian ấy.  

2. Tạo ra sự hấp dẫn chính trị đối với các dòng năng lực - Lối thoát cho các 

quốc gia chậm phát triển 

Lối thoát cho các quốc gia chậm phát triển trong điều kiện toàn cầu hoá để bù đắp 

cho sự thiếu hụt năng lực chính là tạo ra sự hấp dẫn chính trị để thu hút các dòng 

năng lực. Sự phát triển năng lực chính là sự hấp dẫn các nguồn năng lực khác nhau 

tụ họp về một vùng lãnh thổ và khả năng khai thác hết các nguồn năng lực ấy. 

Chúng ta có con người, nhưng con người không có vốn, con người không có công 

nghệ, con người không có được những năng lực tương thích với thời đại, những 



con người ấy trở thành các vật không còn sự sống xét về các quan điểm kinh tế 

hoặc quan điểm phát triển. Vì vậy nhiệm vụ của những nước chậm phát triển là 

phải tạo ra được sự hấp dẫn về mặt chính trị để những phần thiếu hụt của năng lực 

du nhập vào. Ví dụ, chúng ta có cả nghìn ngôi chùa, ngôi nào cũng vắng cả, nhưng 

nếu như chúng ta hấp dẫn chính trị thì chúng ta sẽ thu hút được khách du lịch, và 

như vậy năng lực văn hoá, tức là những ngôi chùa mà chúng ta có có thể trở thành 

chỗ khai thác lợi ích.  

Các nước chậm phát triển hơn ai hết cần phải nhận thức được rằng, sự dịch chuyển 

tự do các dòng năng lực trên phạm vi toàn cầu chính là lý tưởng của sự phát triển 

chính trị trên toàn thế giới, và đấy chính là tiền đề của lý thuyết tiết kiệm năng 

lượng sống toàn cầu. Dòng vốn sẽ đổ vào chỗ nào mà ở đấy người ta khai thác một 

cách hữu ích nhất, tức là tiết kiệm nhất. Sự tiết kiệm trên quy mô toàn cầu chính là 

tạo ra tự do dịch chuyển của tất cả các dòng năng lực. Trong sự dịch chuyển tự do 

của các dòng năng lực có những dòng năng lực đi vào, có những dòng đi ra. Ví dụ, 

xuất khẩu chuyên gia, xuất khẩu lao động là năng lực đi ra. Đối với những dân tộc 

đông dân thì sự dịch chuyển đi ra của các dòng nhân lực trở thành một nhu cầu và 

nó là biểu hiện lành mạnh. Nếu xã hội đầu tư để cho dòng dịch chuyển đi ra của 

các nguồn nhân lực ấy trở thành dòng dịch chuyển nhân lực cao cấp thì sẽ thu 

được hiệu quả kinh tế lớn hơn. Xuất khẩu lao động đơn giản là sự đi ra tự nhiên, 

nhưng sự xuất khẩu chuyên gia là sự đi ra không tự nhiên, là sự đi ra có đầu tư. 

Vậy thì men theo các quy luật vận hành của đời sống tự nhiên mà xã hội phải đầu 

tư để tạo ra sức hấp dẫn của các dòng năng lực. Không ai lôi kéo hay thu hút một 

dòng năng lực không có giá trị, vì thế các dòng năng lực phải được đầu tư để trở 

nên hấp dẫn, ngược lại, các không gian chính trị cũng phải có khả năng hấp dẫn 

các dòng năng lực ấy. Do đó, chúng ta phải xây dựng các không gian chính trị 

phù hợp với đòi hỏi của nhu cầu phát triển khách quan của từng vùng lãnh 

thổ, nói cách khác là phải đồng nhất các vùng lãnh thổ với các không gian 

chính trị hợp lý. Các dòng năng lực dịch chuyển giữa các không gian chính trị, 



cho nên, nhìn các dòng dịch chuyển ấy chúng ta có thể đo được sự phát triển hay 

không phát triển của các không gian chính trị. Luận thuyết Tự do là nguồn gốc của 

sự phát triển được khẳng định rất rõ trong những diễn biến toàn cầu này. Nếu 

không có tự do thì không có sự dịch chuyển linh hoạt của các dòng năng lực, nếu 

không có tự do thì các dòng năng lực không được thâm nhập bởi sẽ không có đủ 

các yếu tố hiện đại để cho các dòng năng lực ấy trở nên hấp dẫn. Sự hấp dẫn của 

các dòng năng lực là kết quả của sự đầu tư xã hội, còn sự hấp dẫn về chính trị để 

tạo ra sức hút đối với các dòng năng lực là nhiệm vụ của nhà nước. Ở đây tôi cho 

rằng hấp dẫn chính trị gồm tất cả mọi yếu tố. Hệ thống tòa án tốt là hấp dẫn chính 

trị, hệ thống luật pháp tốt là sự hấp dẫn chính trị, hệ thống trí tuệ tốt là sự hấp dẫn 

về chính trị, hệ thống giáo dục tốt là sự hấp dẫn về chính trị. Hấp dẫn về chính trị 

là tất cả các chất lượng hiện có của các nguồn năng lực là tốt và có triển vọng,  

Cần phải nói rõ hơn là động cơ hay là mục tiêu của sự hấp dẫn về chính trị không 

chỉ đơn thuần là tạo ra sự hấp dẫn các nguồn năng lực. Hạt nhân của nghiên cứu 

phát triển là con người, là hạnh phúc của con người. Chúng ta có thể lấy ví dụ 

về Trung Quốc. Đấy là sự hấp dẫn chính trị đủ để thu hút các dòng năng lực của 

thế giới. Tuy nhiên, sự dịch chuyển của các dòng năng lực trong trường hợp này 

chỉ nói lên sự hấp dẫn chính trị đủ để có sự tăng trưởng nhanh chứ chưa phải là sự 

phát triển thực sự vì nó không đủ cho hạnh phúc của con người. Nếu mục tiêu của 

sự phát triển là hạnh phúc của con người thì sự hấp dẫn chính trị mới có triển 

vọng.  

3. Cân bằng với thế giới hay để cho thế giới cân bằng mình? 

Vấn đề mà các nước đang phát triển đặt ra trước sự dịch chuyển toàn cầu là phải 

làm như thế nào để không bị thua thiệt trong các mối quan hệ phát triển khác. Tôi 

cho rằng chúng ta không thể làm gì quá sức mình được. Chúng ta vẫn đang loay 

hoay xem phải làm gì để cân bằng với thế giới. Chúng ta chẳng có cách gì để cân 

bằng với thế giới ngay được, hay nói cách khác là chúng ta cần để cho thế giới cân 



bằng mình. Trong quá trình tự cân bằng của thế giới, các năng lực, nhất là năng 

lực chính trị sẽ đến một cách tự nhiên với những tốc độ khác nhau. Thế giới sẽ lôi 

các dòng dân cư của các nước đang phát triển ra bên ngoài bằng lao động đơn giản 

và trả về cho chúng ta những năng lực lớn hơn, khoảng 3-5% số lượng quay trở về 

là những ông chủ. Điều đó đã diễn ra hai, ba chục năm nay. Như thế có phải là thế 

giới cân bằng các nước đang phát triển không? Thế giới luôn luôn tự cân bằng, 

nếu chúng ta không đủ năng lực để cân bằng với thế giới thì hãy để thế giới cân 

bằng mình. Chống lại quá trình đấy là không khôn ngoan và kết quả là làm xuất 

hiện chủ nghĩa khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố là tiêu diệt người khác và tự tiêu 

diệt mình một cách rất vô ích. Người ta vẫn nói rằng, hãy điều chỉnh thế giới để 

cho bọn khủng bố không ném bom nữa, đấy là lập luận ngây thơ bởi vì ai điều 

chỉnh nổi thế giới ấy? Ở trạng thái khác, người ta bảo rằng chúng ta phải tăng 

cường sức mạnh để tự cân bằng với thế giới, nhưng các nước chậm phát triển liệu 

có đủ khả năng để cân bằng với thế giới không và bằng cách nào? Tôi cho rằng 

mọi ý nghĩ chủ quan muốn cân bằng hay điều chỉnh thế giới đều sẽ thất bại bởi vì 

chỉ có tự do mới tạo ra được một sự tự cân bằng tốt nhất trên phạm vi toàn cầu. Tự 

do chính là sự dịch chuyển không bị ngăn chặn của tất cả các dòng năng lực 

để tạo ra tính hữu ích cao nhất, tính hiệu quả cao nhất của khái niệm năng 

lực. 

Có một lần tôi đi công tác ở Bà Rịa, trên đường về cái ô tô mà chúng tôi đi đâm 

vào một người. Người đó văng đi 47m nhưng không chết mà chỉ bị gãy tay. Bác sĩ 

giải thích sở dĩ anh ta không chết là vì lúc đó anh ta say và văng đi như một hòn 

gạch. Giống như hiện tượng sinh học ấy, gượng lại sự cân bằng của thế giới đối 

với mình trong trạng thái mình không phát triển chính là hiện tượng không say 

trong quá trình dịch chuyển. Nếu không chủ động được thì phải bị động hay nói 

đúng hơn là thư giãn một cách tuyệt đối. Chúng ta vẫn kêu gọi phải phát huy nội 

lực nhưng 90% các hành vi tăng cường hay phát huy nội lực ấy là làm lãng phí các 

nguồn năng lượng sống. Khi công nghiệp hóa xong thì chúng ta mang tất cả các 



nhà máy xi măng lò đứng đã lạc hậu ở nước khác về, chúng ta mang tất cả các nhà 

máy đường đã lạc hậu về và chúng ta tạo ra cái gọi là "nội lực second-hand". Điều 

đó có nghĩa là quốc gia bán được những công nghệ second-hand kia đã chuyển 

hóa những năng lực lạc hậu của họ và thu về năng lượng cho sự phát triển mới, đó 

chính là tiền của chúng ta. Cho nên, cần phải coi toàn cầu hóa là quá trình thư giãn 

toàn xã hội, toàn cầu để các dòng năng lực và các dòng năng lượng sống tự cân 

bằng tạo ra sự phát triển tự nhiên. Cải cách chính là dẹp bỏ tất cả các vật cản đối 

với sự dịch chuyển tự do của các dòng năng lượng.  

Ở đây cần phải nói rõ hơn về trạng thái thư giãn tuyệt đối. Thư giãn tuyệt đối 

không có nghĩa là trở nên thụ động. Tất cả các nhà cầm quyền đều cầm quyền 

bằng các lực lượng có sẵn, sự thâm nhập của các nguồn năng lực và năng lượng 

làm lạc hậu, hay làm mất giá trị của các năng lực cầm quyền cũ, do đó, họ luôn có 

những phản ứng dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau đối với quá trình toàn 

cầu hoá, không phải chỉ ở những nước đang phát triển mà cả những nước tiên tiến. 

Chống toàn cầu hóa có cả ở Mỹ. Ví dụ, vấn đề về cá ba sa là chống toàn cầu hóa. 

Người ta sử dụng các trò chơi chính trị để chống lại toàn cầu hóa ở nước Mỹ. 

Nhưng cái phản ứng ấy không phải là phản ứng tiêu cực, đấy là phản ứng tất nhiên 

của một cơ thể sống. Vì thế, khi nói rằng phải thư giãn tuyệt đối để thế giới cân 

bằng mình có nghĩa là khuyến khích sự khôn ngoan chính trị chứ không phải là sự 

thụ động chính trị. Trong đời sống hàng ngày, để đạt được sự thư giãn, con người 

đã nghĩ ra một môn rèn luyện đó là Thiền. Con người vẫn luyện Thiền nhưng 

không có bao nhiêu người thành công về sự thư giãn tuyệt đối cả, nhưng giảm bớt 

được sự chống cự một cách vô ích chính là tiết kiệm, đó chính là sự thư giãn có ý 

thức. Sự thư giãn một cách có ý thức để tạo ra sự dịch chuyển êm thuận của 

các dòng năng lượng và năng lực chính là bản chất của cải cách, đặc biệt là 

cải cách chính trị. Việc chống lại khuynh hướng toàn cầu hóa của các nhà cầm 

quyền hay các thể lực chiếm giữ quyền lợi là bảo vệ các yếu tố bảo thủ, định kiến. 

Họ quên mất cái thay thế những gì họ đang giữ sẽ phù hợp với xu hướng phát 



triển, tức là có triển vọng hơn. Triển vọng chính là một trong những lối thoát tinh 

thần mà nhân loại cần có. Không nhận thức được triển vọng, con người không 

dám hy sinh những quyền lợi trước mắt. Không dám hy sinh quyền lợi trước mắt 

thì không thể phát triển được. Phát triển là thuận theo những khuynh hướng tự 

nhiên của cuộc sống.  
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