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HƯỚNG ĐẠO = SẴN SÀNG 

Năm 1999, tôi được một cố vấn về Thị Trường Chứng Khoán (stock 
market) báo trước chuyện bong bóng dotcom sẽ vỡ vào năm 2000, nên 
tôi đã thoát được nạn khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm sau đó. Điều 
làm tôi hoài nghi là tại sao người ta lại biết trước những điều "dự đoán" 
đó, và cộng hêm lời cảnh báo cho năm 2000 là sự kiện dotcom chỉ là 
"trò chơi" so với cái bong bóng địa ốc sẽ xẩy tới. 

Giống như  95% dân Mỹ, khoảng thời gian 200-2007 tôi đang "hồ hởi" 
kiếm tiền, không nghĩ chuyện có thể tệ như người ta nói.Khi sự kiện 
năm 2008 xẩy ra, tôi mới hết hoài nghi và bắt đầu đặt ra những giả 
thuyết, rồi theo dõi báo chí thường nhật (main stream media như CNN, 
ABC, CBS, Foxnews, etc...) để tìm những "khuôn mẫu" (pattern) tiềm 
ẩn qua những bản tin (cho dùtin tức có chính xác hay không, vì những 
điều họ không nói đến cũng là điều mình muốn biết), quan trọng hơn là 
theo dõi tin tức những nguồn tin không chính thức (nhưng gần đây coi 
như là 
"chính thức" cho 5% dân Mỹ, vì đã dám loan tin những gì họ biết hay 
được tiết lộ bởi những người "bên trong"). 
Nếu nói về phương diện tâm linh, khi biết đời vốn toàn những chuyện 
trầm luân, thay đổi như thế, chúng ta có ba lối đi để chọn lựa: 

1. Cứ sống mặc cho đời đến đâu hay đến đó.

2. Buông xuôi hết tất cả, theo kiểu "lên non tìm động hoa vàng", để lo   cho chính
mình, cho linh hồn (hay tu cho kiếp sau). 

3. Sắp xếp lại cuộc sống, buông bỏ những thứ gọi là ảo vọng, phù phiếm - và nếu
không là gánh nặng  cho người khác, mà còn chuẩn bị để sẵn sàng giúp người khi 
tai họa xẩy đến. 
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Tôi không biết mọi người sẽ chọn cái lối đi nào, nhưng sau bao nhiêu 
năm nói về chuyện này với những người trong gia đình, họ hàng thì  
hầu hết - giống như 95% dân Mỹ - đa số đều chọn con đường #1, mà  
theo sự quan sát và suy luận của tôi, những gì đã & đang xẩy ra ở 
Ferguson, Baltimore sẽ là những hình ảnh điển hình cho những ngày  
sắp tới, khi dân chúng không thể rút tiền từ nhà băng hay ATM, mua 
thực phẩm khi chợ búa không còn mở cửa hay hết hàng hóa (vì phương 
tiện chuyên chở không có, vì bạo động nên không ai dám ra đường, hay 
không có xăng để chạy,v.v...) 
 
Khi một người đã không còn sợ cái chết thì chẳng còn chuyện gì đáng lo 
sợ hay đáng quan tâm, ngoài việc chia sẻ những gì họ còn có trong tay, 
trong tâm ý.  Chúng ta tuổi đã lớn, thời gian chẳng còn là bao nhiêu -  
nhất là những sự kiện đang xẩy ra - nên thay vì phí thì giờ để hơn thua, 
ganh tỵ nhau chỉ vì những chuyện cỏn con, toàn là ảo tưởng, chúng ta 
nên gắn bó, hội ý với nhau để bảo toàn cho thế hệ sắp tới. Chẳng có  
gì đáng gọi là hoang mang hay sợ hãi. Nếu chúng ta đang ở vùng 
Alabama,Florida, Lousiana, So. Carolina.... nơi hàng năm thường có 
những trận giông, bão xẩy đến - hay ở bang Calif. về chuyện động đất  
thì thay vì lo sợ, không làm gì và để mặc cho số mệnh an bài, thì chúng 
ta cũng nên chuẩn bị, phòng hờ - nếu không cho riêng mình thì khi sự 
việc xẩy ra, mình còn có thể giúp ích được cho người khác, nhất là cho 
chính con cháu, họ hàng, bà con láng giềng. 
 
Tuy trong gia đình, nhất là mấy thằng con đã không tin những gì tôi nói, 
tôi vẫn phải chuẩn bị cho chúng nó.  Chuyện này thường khiến tôi liên 
tưởng đến cái biến cố 30/04 năm xưa, mà nhiều người trong họ hàng, 
bạn bè  mãi đến khi đã "va đầu vào tường", khi đó họ mới biết những lời 
tôi nói là đúng mà họ vì không tin nên đã không chuẩn bị. Buồn uời nhất 
là những người thường ngụy biện, bảo rằng tôi chưa từng sống dưới chế 
độ mới nên làm  sao biết? Chuyện ! đâu cần phải nhúng tay vào nước sôi 
thì mới biết nó nóng đến cỡ nào ! 
 
 
Về phần tài chánh, là thứ nhất -  vì không biết trước bao giờ tài khoản  
trong băng của mình "được" mượn đỡ hay bị mất giá trị. Thứ hai là tiền 
để trong quỹ tiết kiệm hay chỉ là chương mục gửi nhà băng (bank 
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account  hay gọi là Checking account) chẳng được bao nhiêu tiền lời, 
bị trừ thuế nữa mà trong  lúc vật giá leo thang (lạm phát) như hiện tại thì 
tiền bỏ trong băng coi như lỗ.  
 
Bởi vậy cho nên thay vì mỗi năm trả tiền thuế đất đai, nhà cửa 2 lần một 
năm (ở WA thì vào tháng 04 & 10), tôi trả hết một lần cho xong. Thí dụ 
như tháng 7 hay tháng 9 này, khi không tiền trong băng bị "mượn tạm" 
30% do đó mình đâm ra thiếu hụt tiền trả thuế đất; hay đồng USD bị mất 
giá 30% - chính phủ sẽ "điều chỉnh" tiền thuế đất - thay vì $1,000  thì 
mình phải trả thành $1,300. Thế là toi/tốn thêm 30% tiền túi ! Mình trả 
trước rồi thì khỏi lo. Để trong băng chi cho phập phồng, lo sợ. 
 
Bây giờ ai còn nợ nhà băng thì nên trả hết càng tốt; không thì cái tiền nợ 
còn lại sẽ bị nhà băng "điều chỉnh" lại theo cái đạo luật "Dodd–Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act" năm 2010 cho phép 
nhà băng tịch thu tài khoản và điều chỉnh lại món nợ để nhà băng không 
bị lỗ ! Giống như cái thí dụ thuế đất trên, nếu còn nợ nhà băng $200K 
mà tiền bị mất giá 30%, còn lâu nhà băng chịu cho mình trả nợ như cũ vì 
làm như thế thì họ lỗ 30% - do đó, tiền nợ còn lại sẽ trở thành $260K, và 
tiền trả nợ hàng tháng nếu không tăng lên thì số năm, tháng còn lại sẽ bị 
kéo dài ra thêm. 
 
Hàng ngày tôi thường xem tin tức về kinh tế, tài chánh nhiều nhất là ở 3 
trang mạng dưới đây để biết diễn biến đã & đang đi tới đâu.Mọi người 
cũng nên theo dõi để chuẩn bị: 
 
http://usawatchdog.com/ 
 
http://www.jsmineset.com/ 
 
http://armstrongeconomics.com/ 
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