
10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, TX 77036 * Tel.: 713-777-4900, 713-777-2012, 713-777-8438, 713-777-VIET * Fax: 713-777-4848
Website: thevietnampost.com * E-mail: info@thevietnampost.com 

Section B-2Phaùt Haønh Ngaøy Thöù Saùu

The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post
Entertainment

TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa 

taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu 

taïi University of Rochester, Vanderbilt 

vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu

Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả
Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid
Before After

Before After

3100 Wilcrest Dr. Suite 130, Houston, TX 77042

Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:
Chaân naëng, moûi ñau, nhöùc, 
teâ buoát, söng, khoâ, ngöùa, 
gheû lôû, chaûy maùu, nhieãm truøng

Chuoät ruùt, chaân khoâng yeân

Caûm giaùc chaâm chít ôû chaân 
nhö coù kieán boø

Veát thöông khoâng laønh

Da chaân ñoåi maøu

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP  
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SOLD

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. HOLLY NGO

Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

405-2040/1608

TÌM HIEÅU

Sóng tử thần trong truyền 
thuyết là có thật và các nhà khoa học 
phải vào cuộc để tìm ra cách dự 
đoán chúng

Từng được coi là một huyền thoại hàng hải, 
những con sóng cao chót vót, xuất hiện bất 
ngờ từ hư không có thể gây ra hậu quả 

nghiêm trọng cho các chuyến tàu trên biển. Hiện các nhà 
khoa học đang nghiên cứu các cách thức để dự đoán trước 
khi chúng gây hại.

Năm 1826, thuyền trưởng Jules Dumont d'Urville, 
một nhà khoa học và sĩ quan hải quân người Pháp, đã bị 
cuốn vào một cơn bão hỗn loạn khi băng qua Ấn Độ 
Dương. Từ con tàu Astrolabe của mình, vị thuyền trưởng 
trông thấy một bức tường nước khổng lồ cao hơn 24 mét đe 
dọa đến thủy thủ đoàn.

Sau biến cố, thuyền trưởng Jules mất đi một trong 
những thuyền viên và mang về đất liền một câu chuyện 
khó tin. Dù có sự hỗ trợ của ba nhân chứng khác nhưng câu 
chuyện về con sóng khổng lồ giữa biển khơi vẫn gây khó 
tin đến mức bị coi là giả tưởng.

Bức tranh mô tả lại sự kiện đụng độ của thuyền 
thưởng Jules với con sóng sát thủ

Các nhà khoa học thời đó tin rằng sóng chỉ có thể 
cao tới khoảng 9 mét, vì vậy một số ít báo cáo từ thế kỷ 19 
về những con sóng lớn bất thường phần lớn được coi là 
huyền thoại hàng hải.

Mãi sau này, các nhà khoa học mới nhận ra rằng 
những lời kể này rất hiếm vì các thủy thủ từng có trải 
nghiệm đối đầu với những con sóng sát thủ này đều không 
may mắn như thuyền trưởng Jules. Đa số họ sẽ có ít cơ hội 
sống sót hoặc giữ được trí óc minh mẫn sau khi bị những 
con sóng dữ dội như vậy tấn công.

Sóng sát thủ là có thật
Ngày nay, sóng sát thủ được định nghĩa là con sóng 

cao gấp đôi so với các con sóng xung quanh nó. Những 
khối phồng khổng lồ này có thể xuất hiện đột ngột và 
dường như không biết đến từ đâu.

Với các cạnh dốc và một rãnh sâu bên dưới, chúng 
giống như một bức tường nước nhô lên khỏi biển. Chúng 

có thể xuất hiện trong các cơn bão với biển động nhưng 
cũng đã được báo cáo ở vùng nước lặng, đó là một lý do 
khiến chúng rất khó dự đoán.

Các nhà khoa học đã công nhận những con sóng sát 
thủ là hiện tượng có thật từ giữa những năm 1990. Tuy 
nhiên, việc giữ an toàn cho những người đi biển khỏi 
chúng vẫn là một thách thức lớn. 

Mặc dù chúng tương đối hiếm, nhưng những con 
sóng dữ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và thiệt hại về 
nhân mạng nếu chúng va vào một con tàu ngoài biển. 
Trong sự bao la của đại dương, sự tương tác của nhiều 
nguồn lực đã dẫn đến việc tạo nên những con sóng bất hảo.

Khi công nghệ đóng tàu phát triển trong thế kỷ 20, 
số lượng nhân chứng sống sót sau những con sóng sát thủ 
ngày càng tăng. Vào tháng 4 năm 1966, một tàu du lịch của 
Ý mang tên Michelangelo đã gặp một con sóng cao 24 mét 
nhô cao cách biệt so với những con sóng xung quanh. Con 
tàu bị thiệt hại đáng kể và ba người bị chết đuối, nhưng hầu 
hết những người trên tàu đã cập bờ an toàn.

Thủy thủ đoàn trên tàu MS München, một tàu 
container của Đức, không may mắn như vậy. Vào tháng 12 
năm 1978, con tàu rời thành phố cảng Bremerhaven của 
Đức đến Savannah, Georgia, chở đầy hàng thép và thủy 
thủ đoàn 28 người. 

Con tàu đã một đi không trở lại. Một xuồng cứu 
sinh được gắn vào con tàu cách mặt nước khoảng 20 mét 
đã được trục vớt, nhưng dường như nó đã bị xé toạc khỏi 
trụ gắn, điều này chỉ có thể được gây ra do một con sóng 
cao hơn mức 20 mét.

Những nghi ngờ của giới khoa học về những con 
sóng khổng lồ bí ẩn này vẫn chưa được xua tan hoàn toàn 
cho đến năm 1995, khi một cơn sóng bất hảo ập vào giàn 
khoan dầu Draupner, một giàn khí đốt tự nhiên ở Biển Bắc 
ngoài khơi bờ biển Na Uy. Đỉnh của sóng, được đo bằng 
máy dò laze trên giàn giáo của giàn khoan, cao hơn bề mặt 
tận 26 mét.

Kể từ đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng 
không giống như sóng thần, sóng sát thủ là những con sóng 
lớn được tạo ra bởi sự dịch chuyển đột ngột của nước từ 
một sự kiện như động đất hoặc lở đất. Chúng được hình 
thành do sự kết hợp ngẫu nhiên của các chuyển động của 
sóng trong đại dương.

Đi tìm lời giải cho sóng sát thủ
Hai lý thuyết toán học chính đã xuất hiện để giải 

thích các chuyển động của sóng tạo ra sóng sát thủ: Phép 
cộng tuyến tính và hội tụ phi tuyến tính.

Phép cộng tuyến tính giả định rằng các cơn sóng di 
chuyển qua đại dương với tốc độ khác nhau và khi chúng 
chồng lên nhau, chúng có thể mạnh lên thành một làn sóng 
sát thủ. Nhưng trong tự nhiên, việc hình thành sóng sát thủ 
còn dựa trên vô vàn yếu tố khác nhau.

Để bù đắp cho những quan sát hạn chế về loại sóng 
này, các nhà khoa học dựa vào các bể chứa sóng. 

Các hoạt động tái tạo trong phòng thí nghiệm mô 

phỏng được gần như những gì diễn ra trên bề mặt đại 
dương. Những thí nghiệm này thậm chí có thể tính đến 
dòng chảy và gió, mặc dù các cài đặt được kiểm soát có 
những hạn chế riêng.

Khi nước bị mắc kẹt trong một kênh hẹp chẳng hạn 
như bể chứa sóng, thì việc hình thành và quan sát các sóng 
lớn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, những thí nghiệm 
này vẫn còn hạn chế vì sóng thí nghiệm không có khả năng 
lan truyền đa hướng như trên biển

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc 
gia đang phát triển một hệ thống có thể dự báo các khu vực 
tiềm ẩn nguy cơ của đại dương mỗi giờ bằng cách sử dụng 
một chương trình có tên WAVEWATCH III. 

Phiên bản mới nhất, được sử dụng công thức xác 
suất mà Fedele đã phát triển để dự đoán các điều kiện khắc 
nghiệt trong đại dương tại một địa điểm và thời gian cụ thể.

Đây là một công cụ hữu ích để giúp những người đi 
biển tránh khỏi những vùng biển nguy hiểm, nhưng nó có 
vẻ vẫn chưa đủ để bảo vệ họ khỏi một cơn sóng nguy hiểm 
xuất hiện bất thường.

Tìm ra công thức chung dành cho người đi biển
Gần đây hơn, các nhà toán học đã kết hợp dữ liệu 

trong thế giới thực thu thập được từ các phao quan trắc với 
các mô hình thống kê để tìm hiểu nguyên nhân hình thành 
những con sóng khổng lồ này. Công việc của họ mang đến 
hy vọng con người có thể dự đoán được những con sóng 
sát thủ trước khi chúng tấn công.

Dự đoán trước được sự xuất hiện sóng sát thủ sẽ 
giảm thiểu được thiệt hại khi đụng độ chúng.

Một trường phái toán học cho biết điều gì gây ra 
sóng sát thủ không quan trọng, bởi vẫn có thể dự đoán 
chúng khá chính xác bằng cách sử dụng khung thống kê 
cho các trường hợp hiếm gặp được gọi là lý thuyết độ lệch 
lớn.

Ý tưởng đằng sau phương pháp này là mô hình hóa 
cách hiệu quả nhất mà một làn sóng khổng lồ có thể hình 
thành, sau đó sử dụng mô hình để lập biểu đồ về con đường 
phát triển của một làn sóng cụ thể.

Lý thuyết này tạo ra các hiệu ứng tuyến tính và phi 
tuyến tùy thuộc vào tình huống, đó là lý do tại sao những 
người ủng hộ nó coi nó là một lý thuyết thống nhất và có 
thể được sử dụng để dự đoán sóng sát thủ trong các điều 
kiện đại dương khác nhau.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm lý 
thuyết này trong các kênh sóng, đo kết quả dựa trên các 
quan sát sóng thời gian thực và phát hiện ra rằng phương 
pháp này có thể dự đoán sóng giả trong cả hai môi trường 
một cách đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, một vấn đề là việc tính toán theo công 
thức biểu đồ là một kỹ thuật giải toán khó. Các thuỷ thủ 
trên biển không phải ai cũng có đủ thời gian để thu thập dữ 
liệu cũng như đủ trình độ để giải ra công thức một cách 
nhanh chóng. ■ 

CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi
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NEW

830-2020/1588

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân ñöôøng 930 S 

Mason Rd. Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng toát, good 

location, roäng treân 3,000 SF.

930 S Mason Rd

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng goïi soá
281-769-3679

SÖÙC KHOEÛ

NEW

835-2021/1589

Caàn Baùn Xe

Caàn tieàn veà Vietnam, baùn xe Mercedes Benz 

GLE 350 4Matic, 2017, chaïy ñöôïc 36K miles. 

Saïch, giöõ kyõ, maøu ñen, giaù môùi $65K, baùn gaáp 

$35K

77072

Xin lieân laïc Khaùnh: 713-885-1777

Bảy lợi ích của việc từ bỏ 
chocolate trong một tháng

Việc tiêu thụ nhiều chocolate có thể gây ra 
mụn trứng cá, béo phì, huyết áp cao và 
bệnh tiểu đường.

Theo nghiên cứu, người Mỹ trung bình ảng ăn kho
4,3 kg chocolate mỗi năm, đứng ở vị trí thứ 9 trong 10 quốc 
gia tiêu dùng chocolate hàng đầu thế giới. Theo Eat This 
Not That, trung bình, mỗi người Thụy Sĩ thưởng thức gần 9 
kg chocolate/năm.

Một số loại chocolate có thể tác động tiêu cực đến 
sức khỏe con người. Ví dụ, chocolate đen có lợi cho sức 
khỏe khi thưởng thức vừa phải. Các loại khác, chẳng hạn 
chocolate trắng, sữa chứa nhiều chất béo và đường, bạn 
không nên ăn nhiều.

Ngay cả chocolate đen tốt cho sức khỏe, bạn cũng 
không nên tiêu thụ quá mức. Theo Eat This Not That, việc 
ngừng ăn chocolate có thể mang lại hiệu quả cho cả tinh 
thần và thể chất.

Ít thay đổi tâm trạng hơn
Chuyên gia dinh dưỡng Jay Cowin giải thích: “Khi 

bạn loại bỏ đường khỏi chế độ ăn uống, bạn đang loại bỏ 
một trong những nguyên nhân chính gây ra tâm trạng thất 
thường và cáu kỉnh”.

Cowin giải thích đường là một chất độc có thể làm 
cạn kiệt năng lượng, đồng thời tàn phá lượng đường trong 
máu. Ông nói thêm: “Ăn nhiều chocolate có thể dẫn đến 
thay đổi tâm trạng, cảm giác thèm ăn và các hành vi không 
lành mạnh khác”.

Ảnh minh họa
Có thể giảm cân
Hãy loại bỏ chocolate khỏi chế độ ăn uống của bạn, 

ngay cả khi chỉ trong một tháng. Điều này giúp cắt giảm 
lượng calo và đường, sau đó dẫn đến giảm cân.

Cowin cho biết: “Đường bổ sung thường ẩn trong 
thực phẩm và đồ uống nên rất khó để theo dõi lượng đường 
bạn đang ăn mỗi ngày”.

Bớt ợ chua
Theo nghiên cứu, gần 1/3 người Mỹ có thể bị trào 

ngược axit hàng tuần. Khi chúng ta nghĩ đến chứng ợ nóng 
hoặc trào ngược axit, hình ảnh của nước sốt cà chua, rượu 
và đồ chiên rán có thể xuất hiện trong đầu. Nhưng bạn có 
biết chocolate cũng là thủ phạm?

Chuyên gia dinh dưỡng Danielle McAvoy chia sẻ: 
“Chocolate là thực phẩm có tính axit, có thể gây ra hoặc 
làm trầm trọng thêm các triệu chứng ợ nóng hay trào 
ngược axit”.

Do đó, để cải thiện sức khỏe cải thiện, bạn nên lập 
thói quen từ bỏ ăn chocolate càng sớm càng tốt.

Ngủ ngon hơn

Nếu bạn thưởng thức chocolate vào cuối ngày, bạn 
có thể thấy khi ngủ vào ban đêm. Điều này là do chocolate 
chứa caffeine, giúp bạn duy trì trạng thái tỉnh táo.

McAvoy chỉ ra bổ sung caffeine ở mức độ vừa phải 
không sao. Nhưng nếu bạn là người hay uống cà phê vào 
buổi sáng, ăn chocolate vào buổi chiều hoặc tối có thể làm 
gián đoạn giấc ngủ.

McAvoy cho biết thêm: “Caffeine cũng góp phần 
gây lo lắng. Vì vậy, giảm lượng tiêu thụ có thể giúp bạn 
cảm thấy thư thái hơn”.

Nhận thức về cảm xúc tăng lên
Bằng cách tránh ăn chocolate trong một tháng, bạn 

có thể phát triển nhận thức về cảm xúc, giúp cải thiện tinh 
thần ăn uống.

Bác sĩ sức khỏe chuyển hóa và béo phì Sylvia 
Gonsahn-Bollie, huấn luyện viên lối sống cá nhân hóa, 
CEO của EmbraceYOU Weight & Wellness, cho biết: 
“Khi tôi từ bỏ chocolate trong một tháng, tôi cảm nhận 
được cảm xúc của mình đang tốt lên. Nhận thức về cảm 
xúc này đã giúp cải thiện việc ăn uống của tôi”.

Tiến sĩ Gonsahn-Bollie cũng nói cô cảm thấy “sự 
kết nối và rõ ràng hơn” khi cô không sử dụng thức ăn để 
“xoa dịu” cảm xúc của mình.

Giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ
Theo một nghiên cứu năm 2018, người ta phát hiện 

chế độ ăn uống nhiều đường có thể khiến bạn có nguy cơ 
mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn.

Bằng cách giảm lượng chocolate, bạn có thể giúp 
giảm nguy cơ mắc bệnh này, đồng thời giảm nguy cơ mắc 
cả bệnh tiểu đường và béo phì.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch
Trong một nghiên cứu năm 2014 của JAMA 

Internal Medicine, người ta nhận thấy mối tương quan trực 
tiếp giữa lượng đường bổ sung cao hơn và nguy cơ tử vong 
do bệnh tim mạch tăng lên.

Bằng cách chuyển thói quen ăn chocolate sang các 
loại thay thế lành mạnh hơn, chẳng hạn trái cây và các loại 
hạt, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch có thể giảm bớt. ■  

Lợi ích của 2 phút đi bộ sau bữa 
ăn

Một phân tích mới cho thấy việc quản lý 
lượng đường trong máu có thể dễ dàng 
hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ 

trước đây.
Giảm và kiểm soát lượng đường trong máu là một 

quá trình dài, bắt đầu bằng việc đưa ra những lựa chọn thực 
phẩm lành mạnh.

Theo Eat This Not That, cùng với một chế độ ăn 
uống cân bằng và thực hiện những việc như kiểm soát căng 
thẳng và tránh hút thuốc, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 
vận động thường xuyên, thậm chí là vận động ngắn, cường 
độ thấp có thể có tác dụng trong việc giảm lượng đường 
trong máu.

Theo một báo cáo năm 2022 được công bố trên 
Sports Medicine, đi bộ từ 2 đến 5 phút sau bữa ăn có thể 
làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách 
giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu.

Phân tích tổng hợp này đã xem xét bảy nghiên cứu 
khác nhau để xác định dù là đứng hoặc đi bộ ngắn có thể 
tác động như thế nào đến lượng đường trong máu và mức 
insulin của một người. Hầu hết người tham gia trong suốt 
quá trình nghiên cứu không có chẩn đoán về bệnh tiểu 

đường hoặc tiền tiểu đường.
Những gì họ phát hiện ra sau khi thu thập dữ liệu là 

nghỉ ngơi từ 2 đến 5 phút sau mỗi nửa giờ đi bộ giúp giảm 
lượng đường trong máu. Việc đi bộ đã giúp ích cho cả 
lượng đường trong máu và lượng insulin. Ngoài ra trong 
khi nghỉ ngơi, đứng tại chỗ vẫn được cho là có lợi.

Ảnh minh họa
Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson, tác giả của 

The Sports Nutrition Playbook, cho biết: “Đi bộ hoặc tập 
thể dục có thể giúp giảm lượng đường trong máu sau bữa 
ăn. Đặc biệt là bài tập tim mạch thực sự có tác dụng lâu dài, 
nó làm cho các tế bào của bạn nhạy cảm hơn với việc hấp 
thụ đường từ máu trong 24-48 giờ sau đó”.

Những phát hiện này tạo động lực cho nhiều người 
để họ chăm chỉ tập luyện lâu dài và cường độ cao, nhằm 
giữ lượng đường trong máu ở mức thấp.

Những phát hiện này chỉ ra rằng nó thực sự không 
khó hoặc tốn nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Chỉ dành 
một vài phút để đi bộ sau bữa ăn, sau đó nghỉ ngơi trong 
khoảng thời gian ngắn bằng cách ngồi tại chỗ có thể tác 
động đến lượng đường trong máu và sức khỏe tổng thể.

Điều quan trọng cần lưu ý là phát hiện trên không 
có nghĩa là bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn, miễn là 
bạn đi bộ sau đó.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson nhắc nhở 
chúng ta, cách tốt nhất để quản lý lượng đường trong máu 
là “quản lý những gì bạn đang ăn trong các bữa ăn chính và 
bữa ăn nhẹ. Nên bổ sung các thực phẩm chứa carbohydrate 
và protein giàu chất xơ, giúp giảm lượng đường trong 
máu”. ■

Phát hiện tế bào giúp hình thành não 

trẻ nhỏ

Trong quá trình phát triển, các tế bào tiền 
thân của oligodendrocyte (OPC) tham gia 
vào quá trình định hình hệ thần kinh, não 

bộ.
Khi não bộ của trẻ bước vào giai đoạn phát triển, 

nó sẽ tạo ra rất nhiều kết nối. Một số kết nối này, hoặc khớp 
thần kinh, sẽ truyền các tín hiệu quan trọng khi trẻ cảm 
nhận được môi trường xung quanh. Số còn lại sẽ bị đào 
thải khi não trưởng thành. Não bộ sẽ chỉ giữ lại những kết 
nối cần thiết để hiểu và tương tác với thế giới.

Mới đây, giáo sư Lucas Cheadle và cộng sự của 
Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor (CSHL) đã phát 
hiện các tế bào tham gia vào quá trình định hình nói trên. 

C h ú n g  đ ư ợ c  g ọ i  l à  t i ề n  t h â n  t ế  b à o 
oligodendrocyte (OPCs), giúp hình thành bộ não khỏe 
mạnh trong quá trình phát triển ban đầu.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature 
Neuroscience, phát hiện này góp phần mang đến những 
kiến thức quan trọng trong sự phát triển của não bộ, từ đó 
gợi mở những chiến lược mới để điều trị bệnh thần kinh 
như tâm thần phân liệt, rối loạn phổ tự kỷ (ASD). 

Phát hiện này cũng mở đường cho việc sử dụng 
kính hiển vi công suất lớn để kiểm tra não bộ của chuột 
trưởng thành.

Nhóm tác giả đặt giả thuyết các tế bào có thể đang 
bận rộn loại bỏ các khớp thần kinh mà não bộ không cần 
đến. 

Giáo sư Cheadle đặt câu hỏi liệu OPC có làm điều 
tương tự ở não bộ trẻ nhỏ hay không. Điều này rất quan 
trọng. Bởi trải nghiệm trong quá trình hình thành, phát 

NEW

854-2022/1590

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ (Bellaire, gaàn chôï Myõ Hoa) nhaø ôû 

Bellaire vaø Howell Sugarland. Ñoái dieän chuøa Lieân 

Hoa, coù tröôøng hoïc ngay ñaàu ñöôøng, nhaø coù 5 

phoøng nguû, 3 phoøng taém, nhaø loùt gaïch, môùi sôn laïi.

Bellaire, Gaàn Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: 832-289-9273

NEW

889-2027/1595

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø fourplex cho thueâ khu Dairy Ashford & 

Bellaire, zip code 77072, roäng 1,100 sqft. Nhaø 2 

taàng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém röôõi. Saøn goã & 

gaïch, giaù $900/thaùng.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978

NEW

837-2021/1589

Baùn Tieäm Baùnh Mì

Tieäm baùnh mì vuøng Northwest Houston, caàn baùn. 

Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. Tieäm income cao, 

giaù baùn $350k. 

Northwest - Houston

(Ñeå laïi message neáu khoâng baét kòp maùy)
Xin lieân laïc Ñaïi: 832-367-4644

NEW

900-2028/1596

Baùn Tieäm Convenience

Caàn baùn tieäm convenience gaàn I-10 

East vaø 610. Tieäm roäng, rent reû.

I-10 East & 610

Xin vui loøng lieân laïc

713-269-7546

NEW

894-2028/1596

Caàn Sang Gaáp Tieäm Phôû – Baùnh Mì

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp giaù reû 

($59k). Tieäm good income, good location, 1,800 

sqft. Rent + Cam $4,532

New! New! New!

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng lieân laïc Thi
713-498-5686

NEW

831-2020/1588

Baùn Nhaø

Nhaø baùn gaàn nhaø haøng Taân Taân. Heä thoáng nöôùc, maùy laïnh, 

siding vaø driveway ñeàu môùi. Saøn gaïch vaø goã, granite beáp. 

3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khoâng phaûi traû tieàn HOA haøng 

thaùng. Roäng 2,025 SQFT. Ñaát 8,160 sqft lot. Giaù $273,000

Gaàn Nhaø haøng Taân Taân

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

871-2025/1593

Baùn Piano & Baøn AÊn

Caàn baùn Piano hieäu Weber 46” $1,000 vaø moät 

baøn aên cao 37”, maët baøn ñaù vuoâng xanh 50” 

vôùi 6 gheá cao $400.

New! New! New!

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119
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NEW

822-2020/1588

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù phoøng Wax, 

phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $65,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

847-2022/1590

Sang Tieäm May

Vì ñeán tuoåi veà höu, caàn sang tieäm may 

Alteration, tie äm ñang ñoâng khaùch, khu 

Woodland (North 45).

Khu Woodland - North 45

Moïi chi tieát xin lieân laïc Denny

832-853-4823

NEW

862-2023/1591

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail khu daân cö, khaùch meã vaø traéng 

deã thöông cho tip haäu. Tieäm roäng 1,100 sqft, 5 gheá 

4 baøn, tieàn rent reû. Supply vaø trang thieát bò môùi. 

Ñaày ñuû vaøo laøm ngay. Giaù baùn $38K.

Katy - 77449

Thaät loøng mua xin vui loøng goïi:301-467-5525

NEW

845-2022/1590

Tieäm Nail Caàn Baùn

Caàn baùn tieäm Nails khu Memorial + Wilcrest + I10 + Beltway 

8. Khaùch traéng, tip cao, 7 gheá, 4 baøn ... 1,000 sqft. Giaù thueâ 

$2,000, supply ñaày ñuû.

Mua laïi thì vaøo laøm thoâi, giaù baùn höõu nghò, thöông löôïng. 

Chuû muoán nghó höu.

Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8

Caàn xin lieân laïc Haø: 713-382-9254

NEW

838-2020/1588

Baùn Tieäm Giaët

Vì lyù do söùc khoûe, caàn baùn tieäm giaët hoaït ñoäng 

laâu naêm, khu Meã. Tieäm roäng 5,500 sqft. Toïa laïc 

59 North Jensen & Parker.

59 North - Jensen & Parket

Thaät loøng muoán mua xin goïi

713-576-9873 * 713-572-5749

KILLER NOODLE TO OPEN FIRST TEXAS EATERY
Japan’s Favorite Ramen Chain to Celebrate Houston Grand Opening on October 15-16, 2022

HOUSTON, Texas Sept. 15, 2022 — Tsujita, purveyor of Japanese cuisine, announced the opening of the very first Killer Noodle ramen shop in Houston, Texas. Killer Noodle 

will be opening on October 15, 2022, at 11:00 a.m. and celebra�ng throughout the weekend with great food and promo�ons. The restaurant is located at 1835 N. Shepherd 

Drive #B Houston, TX 77008, occupying 4,000 square foot next door to The Waffle Bus.

At Killer Noodle, Houston foodies can indulge in the culture of tradi�onal Japanese ramen, but with the op�on to customize the heat/spice to their own liking. Killer Noodle 

serves tantanmen noodles, which originate from Sichuan province of China. These straight, thin noodles, paired with classic and modern Japanese flavors, has become 

synonymous with ramen across Asia today. 

History of the Tsujita Brands
Takehiro Tsujita launched his first Tokyo ramen shop in 2003. Since then, the Tsujita restaurant company has expanded to 18 different stores  across Japan that serve ramen, 

sushi and other local favorites. Tsujita opened its first U.S. loca�on in Los Angeles in 2011, and has earned acclaim as one of the best ramen restaurants in Los Angeles — “the 

king of Tonkatsu ramen” according to the late food columnist, Jonathan Gold. 

The Birth of Killer Noodle
Mr. Tsujita reimagined tradi�onal Japanese ramen with the opening of the first Killer Noodle Tsujita in 2017, to appeal to a broader palate while maintaining the excellence of 

Tsujita. Offering modernized takes on tradi�onal flavors and signature customizable spice levels, the Killer Noodle brand has two loca�ons in California (West Los Angeles and 

San Gabriel) and soon to be, a third in Houston. 

How to Order at Killer Noodle
The menu at Killer Noodle offers ramen with soup or without, where the flavorful broth acts as a sauce for slightly thicker noodles. Protein choices include chashu pork, so�-

boiled egg, tofu and there are myriad toppings and aroma�cs. Sample appe�zers like gyoza (pork dumplings), pork bun, chicken karaage, takoyaki (ball-shaped octopus 

pancake), tofu salad and top it off with a refreshing beverage: green tea, imported and domes�c beer, and sake.

Future Growth Plans
While ramen has always been a ubiquitous part of Asian cultures; interest has exploded globally, and it is an iconic favorite of foodies everywhere in the U.S. The company 

plans to open three addi�onal Killer Noodle/Tsujita brand loca�ons in Texas by 2023, and a Tsujita restaurant in New Jersey late 2022.  

KILLER NOODLE HOUSTON GRAND OPENING
Date and Time: Saturday, October 15, & Sunday 16, 2022, at 11:00 a.m.
Address: 1835 N. Shepherd Drive #B Houston, TX 77008   
RSVP: h�ps://www.facebook.com/events/5717548644943411

Grand Opening Day Promo�ons 
Ÿ FREE Any Ramen for the first 100 customers on 10/15 & 10/16 (1 per customer, while supplies last)
Ÿ Free Glass of Mumm Champagne or Karaage Appe�zer (valid on 10/15 & 10/16 from 5:00 p.m. to Close)    

About Tsujita
Mr. Takehiro Tsujita started with a single restaurant in Tokyo in 2003, to serve the most authen�c ramen, sushi and Japanese cuisine to its customers. Since then, the Tsujita 

brands have earned an excep�onal reputa�on as a global food and lifestyle brand with 18 loca�ons in Japan and 5 Tsujita brand loca�ons in the United States. For more 

informa�on, visit tsujita.com or killernoodle.com.

h�ps://www.facebook.com/Killer-Noodle-Houston-108482885248031
h�ps://www.instagram.com/killernoodlehouston/
h�ps://www.linkedin.com/company/killer-noodle

NEW

901-2028/1596

Baùn Tieäm Dryclean & Alterations

Tieäm khu Westheimer Rd & Hillcroft. 

Ñòa ñieåm toát, ñoâng khaùch, Good 

income.

Westheimer Rd & Hillcroft

Xin lieân laïc (hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

832-863-8560 * 713-782-1193

NEW

897-2028/1596

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm vôùi giaù $45,000. Tieäm roäng 1,500 
sqft, 8 gheá, 5 baøn, 2 phoøng Wax, Rent döôùi $2,500 
(free nöôùc) - Raùc. Gaàn nhieàu chôï HEB, Walmart. 
Good location, parking roäng raõi, nhieàu nhaø haøng 
xung quanh

Khu Tomball

Xin vui loøng lieân laïc: 281-736-7148

NEW

895-2028/1596

Baùn Tieäm Hair & Nail Salon

Baùn tieäm Hair & Nail Salon - Briar Forest & Dairy 
Ashford. Khu Myõ Traéng, sang troïng (High End 
Building). 

Giaù $50k, zipcode 77077.

Briar Forest & Diary Ashford

Moïi chi tieát xin lieân laïc Thaønh
832-814-0338
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi

* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa

SÖU TAÀM

Jayess Mississippi

Con người có giới hạn 150 
người bạn tốt?

'Con số thần kì Dunbar' ngụ ý rằng ngưỡng quan 
hệ tốt đẹp của mỗi người giới hạn trong 150 bạn. 

Nhưng điều này có còn phù hợp không?
Mỗi chúng ta đều được lập trình để phát triển mạnh 

mẽ hơn, nhanh hơn, thông minh hơn, kết nối xã hội rộng 
lớn hơn. Kết bạn là một trong những mối quan tâm hàng 
đầu để mọi người mở rộng giao tiếp xã hội, gắn kết thế 
giới.

Vậy, một người có thể duy trì mối quan hệ xã hội 
tốt đẹp với khoảng bao nhiêu người?

Giáo sư tâm lý học Robin Dunbar của Đại học 
Oxford từng đưa ra lý thuyết về con số thần kì Dunbar vào 
năm 1993 về việc kết bạn của con người. Ông cho rằng 
phần lớn mọi người sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì mối 
quan hệ xã hội thân thiết với nhiều hơn 150 người. Nhưng 
điều này có đúng không?

Trong phần lớn lịch sử, tổ tiên của con người hài 
lòng với việc sống trong các cộng đồng nhỏ gọn, chủ yếu là 
tự cung tự cấp. Sống và làm việc bên cạnh những người xa 
lạ như điều đang diễn ra phổ biến ở các thành phố và thị 
trấn trên khắp hành tinh như hiện nay là điều chưa từng có.

Theo lý thuyết của Dunbar, con số 150 có thể phù 
hợp với xã hội xưa kia nhưng trong thời hiện đại liệu có 
còn thoả đáng?

Nhiều thập kỷ kể từ thời điểm lần đầu tiên Dunbar 
công bố về lý thuyết kết bạn, ông vẫn kiên định với suy 
nghĩ đó và tiếp tục theo đuổi nghiên cứu hỗ trợ về điều này. 
Dunbar cho biết: “Không có sự thay đổi nào về số lượng 
các mối quan hệ dù ở thời điểm nào đi chăng nữa”.

Ảnh minh họa 
Tuy nhiên, một số nghiên cứu của các nhà khoa 

học và chuyên gia không hoàn toàn tin tưởng về kết quả 
này. Samuel Roberts, giáo sư tâm lý học tại Đại học 
Liverpool John Moores ở Anh cho biết: “Quy mô mạng 
lưới xã hội, kết bạn của con người đã thay đổi rất nhiều. 
Con số của Dunbar dường như không còn thoả đáng”.

Theo Samuel Roberts, khi nói đến khả năng duy trì 
các mối quan hệ vượt quá giới hạn của con người, cần xét 
đến thời gian và nỗ lực cần thiết để thực hiện. 

Ông nói: “Nếu ai đó nói với bạn rằng tính riêng 
những người thực sự thân thiết, liên kết lâu dài thì con số 
đã là 50. Bạn có thể không tin vì cho rằng việc duy trì 
những người bạn này đòi hỏi thời gian nhiều, nỗ lực trong 
giao tiếp và gặp gỡ. Nhưng thực tế là có”.

Trong nghiên cứu của H.Russell Bernard và Peter 
Killworth năm 1978, con số bạn của một người có thể lên 
đến 290. Trong khi đó, nghiên cứu ra đời năm 2001, kết 
hợp so sánh 2 phương pháp khác nhau là “phương pháp 
mở rộng quy mô” và “phương pháp tổng kết” thì xác định 
con số thực tế là hơn 291. 

Sarah Johns, Đại học Kent ở Anh cho rằng con số 
Dunbar là chính xác nhưng đi kèm với một số điều kiện. 
Sarah Johns nói: “Con số 150 không hoàn toàn đúng trong 
mọi trường hợp. Số những người có kết nối gần gũi, có liên 
hệ mật thiết thì nhỏ hơn nhiều. Điều này phụ thuộc vào yếu 
tố cá nhân như người hướng nội, người hướng ngoại”.

Trong một công bố sau nhiều năm nghiên cứu, 
Dunbar nhấn mạnh rằng 150 là con số trung bình, chứ 
không phải là một giới hạn nghiêm ngặt về các mối quan 
hệ mà một cá nhân có thể duy trì. Ngoài ra, ông cho rằng 
150 mối quan hệ này không ngang nhau về ý nghĩa hoặc 
mức độ thân thiết.

Theo Dunbar, những tầng lớp thân thiết khác nhau 

xác định bằng cường độ cảm xúc của mối quan hệ, cũng 
như thời gian mỗi người đầu tư vào ai đó.

Và ngay cả trong xã hội và công nghệ hiện đại thì 
số lượng tình bạn không có nhiều thay đổi. Ông nói: “Sẽ 
không thay đổi bất cứ điều gì. Con số 150 là trung bình, 
nhưng nó đặt ra không chỉ vì khả năng ghi nhớ ai là ai của 
con người, mà còn tính trên khả năng hiểu rõ và chất lượng 
của mối quan hệ”.

Theo số liệu thống kê, vào năm 1 trước Công 
nguyên, chỉ có một thành phố duy nhất trên thế giới có dân 
số vượt quá 1 triệu người là Rome, Italia. Nhưng đến năm 
2030, ước tính sẽ có 662 thành phố với hơn 1 triệu dân trên 
khắp thế giới,  theo Liên hợp quốc.

Dân số toàn cầu đã tăng lên nhanh chóng, tạo ra các 
trung tâm đô thị khổng lồ, dày đặc, cộng với sự phát triển 
của khoa học công nghệ, khả năng giao tiếp hiện đại của 
người với người dường như mở rộng hơn bao giờ hết. 

Dù ở bất kể vị trí nào, theo lý thuyết thì hầu hết mọi 
người trên thế giới đều có tiềm năng trở thành bạn bè.

“Rõ ràng, công nghệ mới đã và đang nâng cao số 
lượng người mà chúng ta tương tác hàng ngày”, Sarah 
Johns cho biết. ■ 

Bằng chứng chứng minh du 
hành thời gian là có thật?

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ chữ tượng 
hình Ai Cập cổ đại giống như hình máy 
bay, tìm thấy trong một ngôi đền cổ là bằng 

chứng về du hành thời gian.
Những phát hiện khảo cổ ở Ai Cập luôn ẩn chứa 

nhiều bí mật bất ngờ về lịch sử, làm say mê các nhà nghiên 
cứu hàng nghìn năm qua.

Từ lăng mộ cổ đến đồ gốm, dụng cụ lao động mang 
lại cho các nhà nghiên cứu cái nhìn về lối sống, văn hóa, 
tập quán của người Ai Cập cổ đại. Phát hiện gần đây về chữ 
tượng hình khiến tất cả bất ngờ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện chữ tượng hình Ai 
Cập cổ đại khoảng 3.000 năm tuổi bên trong một ngôi đền 
ở Abydos. Ý nghĩa chính xác của mỗi chữ tượng hình được 
cho là phụ thuộc vào ngữ cảnh mà nó xuất hiện. Trong khi 
một số chữ tượng hình mô tả các loài động vật, côn trùng, 
các nhà nghiên cứu khẳng định có một số chữ nói về máy 
bay và tàu ngầm.

Họ tin rằng sự hiện diện của các cấu trúc giống 
hình máy bay, trực thăng là bằng chứng cho thấy người Ai 
Cập cổ đại sớm có khả năng 'du hành thời gian' nhìn thấy 
trước tương lai loài người.

Chữ tượng hình được khắc dưới thời trị vì của Seti 
I. Sau đó, người ta chạm khắc lại bằng thạch cao dưới thời 
trị vì của Ramesses II.

Những hình ảnh về chữ tượng hình Ai Cập cổ đại 
nghi ngờ là bằng chứng về du hành thời gian nhanh chóng 
lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cư dân 
mạng.

Ảnh minh họa 
“Liệu có phải họ nhìn thấy trước tương lai, dự đoán 

về sự xuất hiện của trực thăng, máy bay”, “Thật đáng kinh 
ngạc. Rõ ràng họ đã nhìn thấy tương lai, họ biết máy bay, 
trực thăng, tàu ngầm sẽ ra đời”, “Tôi nghĩ họ có tầm nhìn 
xa, biết trước về những gì sắp xảy ra”... cư dân mạng bình 
luận.

Stephen Meera, Chủ tịch Hiệp hội điều tra và đào 
tạo điều huyền bí của Manchester, đã giới thiệu hình ảnh 
của các chữ tượng hình trong một hội nghị về UFO tại 
Westminster, London, Anh. 

Nhà nghiên cứu về UFO cho biết: “Hãy nhìn 
những chữ tượng hình đó, trông giống như cánh quạt máy 
bay và bánh lái tàu ngầm. Tôi không nói đó chính xác là 

máy bay, trực thăng hay tàu ngầm nhưng đây là những 
hình ảnh cần xem xét kỹ hơn. Tại sao họ đưa ra mô tả về 
những hình ảnh này chứ?”.

Cho đến nay, du hành thời gian vẫn là chủ đề thu 
hút sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà khoa học, nhưng 
vẫn chưa có bằng chứng rõ rằng khẳng định những chuyện 
này là sự thật. 

Một số người tin tưởng nhưng vẫn có ý kiến phản 
đối. Một bài đăng trên blog từ năm 2010 của tác giả có tên 
là có tên Rain is Cool, các dấu hiệu từ chữ tượng hình đôi 
khi tạo ra do hiểu nhầm.■ 

 Sông Mississippi hạn hán lộ ra tàu 
buôn lớn từ thế kỷ 19

Một trong những con sông lớn nhất thế 
giới đang trong thời kỳ hạn hán để lộ ra 
tàu buôn bị đắm từ thế kỷ 19.

Patrick Ford, người dân địa phương ở Baton 
Rouge, Louisiana, Mỹ đang săn lùng cổ vật ở sông 
Mississippi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con tàu cũ từ 
thế kỷ 19 hiện ra khi nước sông cạn.

Được biết, đây là khoảng thời gian hạn hán nghiêm 
trọng diễn ra trên khắp khu vực Midwest, lượng nước trên 
sông Mississippi xuống thấp kỷ lục.

Vốn là một trong những con sống lớn nhất thế giới, 
sông Mississippi hiện đang bị thu hẹp, hơn 40 trạm đo trên 
sông đều ghi nhận mực nước thấp kỷ lục, theo thống kê của 
Cơ quan khí quyển và đại dương Mỹ.

Patrick Ford cho biết anh đã quan sát mực nước 
trên sông hạ thấp trong nhiều tuần qua, phát hiện một số đồ 
cổ nhưng bất ngờ nhất là phát hiện ra xác con tàu từ thế kỷ 
19.

“Tôi đã tìm kiếm cổ vật ở khu vực này trong những 
tuần qua, tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy xác một con tàu 
lớn. Ngay lập tức, tôi nhắn tin cho bạn bè, các chuyên gia 
mà tôi biết”, Patrick Ford cho biết.

Chip McGimsey, nhà khảo cổ học sinh sống ở 
bang Mississippi đã sớm có mặt ở hiện trường để quan sát 
nghiên cứu. Ông chia sẻ rằng đây là phần còn lại của con 
tàu buôn Brookhill, đóng vào năm 1886 tại Indiana. Con 
tàu Brookhill là chị em song sinh cùng tàu Istrouma. Trong 
khi con tàu Istrouma chạy ban ngày thì tàu Brookhill chạy 
ban đêm. 

Chip McGimsey cho biết: “Ngày 29/9/1915, cơn 
bão lớn ập đến, cả hai con tàu đều bị đánh chìm trên sông. 
Con tàu Brookhill bị đắm cách nơi phà cập bến khoảng 30 
mét”.

Năm 1992, các nhà khảo cổ phát hiện một vài chi 
tiết của con tàu Brookhill và tiến hành nghiên cứu. Tuy 
nhiên, cuộc điều tra gặp nhiều hạn chế do mẫu vật thu được 
rất nhỏ, ít.

Với phát hiện mới nhất của Patrick Ford, sẽ giúp 
các nhà nghiên cứu phác thảo hình ảnh chi tiết hơn về con 
tàu buôn lớn ở thế kỷ 19. Chip McGimsey tin rằng xác tàu 
đã lộ ra hơn 90% sau đợt hạn hán trên sông Mississippi.

Chip McGimsey cho biết: “Chúng tôi hiện không 
có nhiều tài liệu về việc đóng thuyền. Có rất nhiều chi tiết 
nhỏ trong chiếc thuyền lớn, nhưng chúng tôi chỉ phát hiện 
rất ít tỏng đó. Đây là một ví dụ hiếm hoi về chiếc tàu buôn 
lớn từ khoảng năm 1900”.

Cơ quan Giám sát hạn hán của Mỹ cho biết hơn 
55% diện tích, khu vực có hơn 133 triệu người đang rơi 
vào tình trạng hạn hán. Trung tâm dự báo khí hậu ước tính 
lượng mưa vẫn ở mức dưới trung bình cho tới ngày 23/10. 
Điều này giúp những người tìm kiếm cổ vật như Patrick 
Ford có thể tiếp tục phát hiện ra kho báu bị ngập trong 
nước từ nhiều thập kỷ trước. ■ 
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904-2029/1596

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø dö phoøng cho share, Khu Hk4 vaø Chôï 

Thanh Bình. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet, naáu aên. Öu tieân ngöôøi coù vieäc 

laøm. Nhaø troáng, coù theå doïn vaøo thaùng 

11/2022.

Xin lieân laïc: 

832-788-9606
_________________________________________________

899-2028/1596

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu Bellaire & Hwy 6, nhaø coù phoøng 

Master Bedroom môùi vaø ñeïp. Loái ñi ngoaøi 

rieâng bieät, bao ñieän nöôùc vaø internet. Khu 

an ninh, ñaày ñuû tieän nghi, yeân tónh, giaù 

$600.

Xin lieân laïc Coâ Linda: 

832-794-8083
_________________________________________________

888-2027/1595

SHARE PHOØNG

Nhaø roäng, saïch seõ, yeân tònh, chuû nhaø 1 

ngöôøi caàn cho ngöôøi ñoäc thaân, coù vieäc laøm 

möôùn 2 phoøng nguû, giaù $450 bao ÑIEÄN, 

NÖÔÙC, INTERNET, GIAËT SAÁY. 

Xin lieân laïc Coâ Hoàng: 

281-777-2225 * 713-405-9839
_________________________________________________

880-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù share 

phoøng Master Bedroom $600. Raát toát cho 

hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï Hong Kong, Myõ 

Hoa, HEB. Bao ñieän, internet, giaët saáy. 

Khoâng ôû chung vôùi chuû. 

Xin lieân laïc Maïnh: 

972-854-8191
_________________________________________________

879-2025/1593

CHO THUEÂ PHOØNG 10.5.22

Coù 2 phoøng lôùn cho thueâ. Bao ñieän, nöôùc, 

giaët saáy + internet + naáu aên. Gaàn chôï Myõ 

Hoa. 

Xin lieân laïc: 

832-289-7619 * 832-247-6959

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

873-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW, gaàn chôï HK4, Vieät Hoa, 

$350/thaùng, bao ñieän nöôùc. Xin lieân laïc sau 

9h toái: 

832-964-6168

832-561-0618

(Hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

_________________________________________________

874-2025/1593

NEW

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø môùi roäng raõi, ít ngöôøi. Dö moät phoøng 

cho thueâ, khu Aliana, West Belfort vaø FM 

1464, $400/thaùng, moät ngöôøi. Bao ñieän 

nöôùc, naáu aên, giaët saáy, internet. Öu tieân cho 

phaùi nöõ ñoäc thaân. 

Xin lieân laïc: 

669-400-9343

408-759-1752
_________________________________________________

869-2024/1592

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu West Park and Hwy 6 nhaø coù phoøng cho 

thueâ. An ninh, ñaày ñuû tieän nghi, bao ñieän 

nöôùc vaø Internet Access. Giaù $400/thaùng. 

Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc: 

832-335-5932

832-273-9783
_________________________________________________

857-2022/1590

CHO SHARE PHOØNG

Khu Bellaire, dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, 

saïch seõ. Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän 

nghi. Ñöôøng Neff & Redding. Ít naáu aên, 

$400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688

669-285-8701
_________________________________________________

826-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Nöõ chuû nhaø, coù phoøng ch Du hoïc sinh nöõ 

thueâ, $400/phoøng, bao ñieän, nöôùc, gas, wifi. 

Khu yeân tónh, coù coång saét baûo veä. Khu vöïc 

Westheimer & Synott 77082, gaàn shopping 

center.

Xin lieân laïc Coâ Loan: 

281-902-2330

875-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu Hw6 & 529, 2 phoøng cho share. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet, khu an 

ninh, $350/thaùng, Northwest. 

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
_________________________________________________

814-2018/1587

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire vaø Hwy6, coù phoøng 

cho share $330 moät thaùng. Bao ñieän, nöôùc, 

giaët, saáy, Internet.

Xin lieân laïc:

832-836-9081

281-558-7460
_________________________________________________

812-2017/1586

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire & Hwy6, gaàn chôï Myõ Hoa, 

HEB, Fiesta, coù phoøng cho share, coù saún 

giöôøng, bao Ñieän, Nöôùc, Giaët Saáy, Internet. 

Giôø giaác thoaûi maùi. Nam Nöõ Ok.

Xin lieân laïc Hoa:

832-289-9273
_________________________________________________

891-2031/1599

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. Bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, coù internet. Nhaø roäng, 

saïch seõ, khoâng naáu aên. $400 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
_________________________________________________

824-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Phoøng cho share giaù $350, coù theå ñi boä ra 

chôï Hong Kong, chôï Taân Bình vaø Thanh 

Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët saáy + internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
_________________________________________________

828-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän nghi. 

Khu 59 vaø Bellaire.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880

896-2028/1596

NEW

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342
_________________________________________________

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and Synott, 

Xin lieân laïc:

832-858-2379
_________________________________________________

811-2034/1602

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø gaàn Fm1464 

& Beechnut Richmond. Nhaø roäng coù phoøng 

cho treû. Hai ngöôøi troâng nom, coù License coi 

treû.

Xin lieân laïc:

Ñaøo: 713-408-2639

Quyù: 713-392-4280
_________________________________________________

821-2020/1588

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû taïi gia. Coù license, nhaø gaàn chôï 

HK III, Thaéng Höng, Taân Ñònh.

Xin lieân laïc:

281-895-8078
_________________________________________________

810-2018/1586

NHAÄN GIÖÕ TREÛ 

COÙ LICENSE

Vôùi moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, saïch seõ, thoaùng 

maùt, yeâu thöông treû, chaêm soùc chu ñaùo. Nhaø 

ngay Freeway 59 South, gaàn Brazos Town 

Center, Rosenberg.

Xin lieân laïc:

832-620-3814

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Đi bao nhiêu bước mỗi ngày 
ngăn béo phì?

Nghiên cứu cho thấy đi 8.600 bước mỗi 
ngày sẽ phòng ngừa tăng cân; 11.000 
bước có thể giúp người béo phì giảm cân.

Nghiên cứu xuất bản trên Thư viện Y tế Quốc gia 
( ) vào tháng 10/2022. Các nhà khoa học chỉ ra rằng NIH
những người đi bộ 6km mỗi ngày ít có nguy cơ bị béo phì 
hoặc ngưng thở khi ngủ, trào ngược axit và rối loạn trầm 
cảm hơn.

Chứng ngưng thở khi ngủ và trào ngược axit cũng 
cải thiện sau khi mọi người giảm cân, giảm áp lực lên cổ 
họng và dạ dày. Bên cạnh đó, người vốn thừa cân (có chỉ số 
khối cơ thể từ 25 đến 29) có thể giảm một nửa nguy cơ béo 
phì nếu họ đi 11.000 bước mỗi ngày.

Trước đó, các nhà khoa học chỉ ra rằng một người 
tăng trung bình từ 0,5 đến 1kg mỗi năm từ tuổi trưởng 
thành cho đến tuổi trung niên. Điều này dẫn đến tình trạng 
thừa cân, thậm chí béo phì theo thời gian.

“Mọi người thực sự có thể giảm nguy cơ béo phì 
bằng cách đi bộ nhiều hơn”, tác giả nghiên cứu, phó giáo 
sư Evan Brittain, bộ phận y học tim mạch tại Trung tâm Y 
tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, cho biết.

Nghiên cứu cũng cho thấy đi bộ có thể giúp giảm 
các bệnh mạn tính như tiểu đường, ngưng thở khi ngủ, tăng 
huyết áp, trầm cảm. Theo ông Brittain, nguy cơ mắc tiểu 
đường và tăng huyết áp giảm xuống sau khoảng 8.000 đến 
9.000 bước. Nếu tiếp tục đi bộ dài hơn, nguy cơ mắc bệnh 
sẽ thấp hơn nữa.

Kết quả nghiên cứu mới phù hợp với khuyến nghị 
của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 
(CDC) Mỹ. Các chuyên gia cho biết đứng dậy và vận động 
21 đến 43 phút mỗi ngày trong tuần giúp cắt giảm một 
phần ba nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng 
thành nên tập thể dục cường độ vừa phải, chẳng hạn đi bộ 
nhanh, khiêu vũ, đi xe đạp, chơi quần vợt hoặc thể dục 
nhịp điệu khoảng 150 phút mỗi tuần. Ngoài ra, mọi người 
có thể tập luyện cường độ cao, tăng cường cơ bắp hai ngày 
mỗi tuần.

Tiến sĩ Andrew Freeman, giám đốc phòng ngừa và 
chăm sóc sức khỏe tim mạch tại Hệ thống Y tế National 
Jewish tại Denver, nói: “Hoạt động thể chất rất có lợi. Kết 

hợp với một chế độ ăn giàu thực vật, ngủ đủ giấc và kết nối 
với mọi người, nó trở thành chìa khóa cho cuộc sống, là 
suối nguồn tuổi trẻ”.

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân 
tích dữ liệu của hơn 6.000 người tham gia chương trình 
của Viện Y tế Quốc gia trong khoảng 4 năm. Các tình 
nguyện viên được theo thiết bị theo dõi hoạt động ít nhất 
10 giờ mỗi ngày, cho phép các chuyên gia truy cập vào hồ 
sơ sức khỏe điện tử của họ trong nhiều năm.

“Nghiên cứu theo dõi họ trong trung bình 4 năm. 
Vì vậy, chúng tôi có thể tính tổng thể hoạt động kể từ thời 
điểm bắt đầu đến khi tình nguyện viên được chẩn đoán 
mắc một căn bệnh nào đó. Đây là một lợi thế lớn vì chúng 
tôi không phải đưa ra giả định về hoạt động của tình 
nguyện viên theo thời gian, khác với tất cả các nghiên cứu 
trước đây”, ông Brittain nói.

Người tham gia nghiên cứu dao động trong độ tuổi 
từ 41 đến 67, có mức chỉ số khối cơ thể từ 24,3 (được coi là 
trong phạm vi cân nặng khỏe mạnh) đến 32,9 (được coi là 
béo phì).

Kết quả nghiên cứu mới tương đồng với công trình 
trước đó tại Tây Ban Nha. Các nhà khoa học nhận thấy 
bước 10.000 bước mỗi ngày giúp tăng cường sức khỏe. 
Thói quen đi bộ cũng có lợi hơn nhiều so với các hoạt động 
thể chất khác như làm việc nhà, làm vườn hoặc dắt chó đi 
dạo.

Đi bộ nhanh, khoảng 112 bước mỗi phút (trong 
vòng 30 phút) giúp giảm 62% nguy cơ sa sút trí tuệ. Mọi 
người không cần thực hiện 30 phút cùng một lúc, có thể 
chia nhỏ để tập luyện trong nhiều ngày, chẳng hạn ba ngày, 
mỗi ngày 10 phút.■ 

Những thứ đơn giản tiêu hao 
tiền bạc không ngờ

Thói quen sử dụng đồ đạc trong nhà có thể 
khiến chúng ta mất tiền theo những cách rất 
đơn giản mà không nhận ra.

Không hiểu cách dùng dụng cụ nhà bếp
Những thứ cần thiết dùng hàng ngày như ấm đun 

nước, lò vi sóng và tủ lạnh đều tốn tiền điện để chạy. Nếu 
không sử dụng hiệu quả, chúng ta sẽ tiêu hao nhiều năng 
lượng hơn mức cần thiết.

Ví dụ, người Anh đổ quá đầy nước vào ấm đun 
nước có thể gây lãng phí tới 11 bảng mỗi năm. Bỏ quá 
nhiều thứ vào tủ lạnh mà không dùng đến cũng tiêu hao 
nhiều năng lượng hơn mức cần thiết, đẩy chi phí tiền điện 
lên cao.

Hiểu cách sử dụng các thiết bị nhà bếp này có thể 
giúp cắt giảm chi phí. Ví dụ chỉ đun sôi nước vừa đủ dùng 
và cố gắng nấu nhiều món khi bếp đang bật.

Không sửa chữa hoặc bảo dưỡng đồ đạc
Nếu các thiết bị không hoạt động hết khả năng, 

chúng có thể khiến bạn tốn kém nhiều hơn bạn nghĩ. Bảo 

dưỡng định kỳ và đúng kỹ thuật còn giúp kéo dài tuổi thọ 
của các thiết bị điện máy.

Ngoài ra, nếu trong nhà có lỗ nhỏ trên mái nhà 
hoặc tường làm thoát nhiệt ra ngoài, cửa sổ hở làm thoát 
khí lạnh ra ngoài, đẩy khí nóng vào nhà, sẽ gây tiêu hao 
năng lượng điện, cần lập tức sửa chữa.

Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên vệ sinh bình 
nóng lạnh ít nhất một lần mỗi năm. Vì cặn có thể tích tụ và 
làm cho quá trình làm nóng kém hiệu quả hơn, gây tiêu hao 
năng lượng.

Trung thành với một thương hiệu, dịch vụ
Lòng trung thành không giúp bạn tiết kiệm tiền khi 

tính đến hóa đơn gia đình. Trên thực tế, bạn có thể tiết kiệm 
một khoản đáng kể bằng cách thay đổi thương hiệu. Nhiều 
doanh nghiệp khác có thể cung cấp dịch vụ tương tự, thậm 
chí tốt hơn với số tiền ít hơn. Một số doanh nghiệp còn 
thưởng bằng tiền mặt hoặc quà để chào mừng bạn với tư 
cách thành viên mới. Hãy so sánh giá hoặc nhờ người tư 
vấn để đảm bảo món hàng bạn mua, dịch vụ bạn sử dụng 
không đắt hơn thị trường.

Dùng sản phẩm tẩy rửa đắt tiền
Có nhiều dung dịch tẩy rửa có thể tự làm bằng 

những nguyên liệu sẵn. Chẳng hạn baking soda, giấm, 
chanh và tinh dầu có thể tạo thành chất tẩy rửa đa năng mà 
an toàn cho đồ đạc trong gia đình.

Cách nhiệt kém
Vật liệu cách nhiệt chất lượng tốt có thể giúp các 

hộ gia đình tiết kiệm bằng cách ngăn thất thoát nhiệt. Theo 
tổ chức tín thác tiết kiệm năng lượng Anh, ở nước này, vật 
liệu cách nhiệt tường kiên cố có thể giúp tiết kiệm đến 415 
bảng/tháng.

Vì vậy, hãy đảm bảo ngôi nhà của bạn được cách 
nhiệt thích hợp khi thời tiết lạnh hoặc quá nóng, để điều 
hòa không phải hoạt động hết công suất.

Bóng đèn không hiệu quả
Một thay đổi nhỏ cũng có thể giảm hóa đơn tiền 

điện, bóng đèn là ví dụ. Theo tổ chức phi lợi nhuận Energy 
Saving Trust, mỗi bóng đèn được thay mới giúp tiết kiệm 3 
bảng Anh mỗi năm.

Sử dụng ít năng lượng hơn không chỉ giúp tiết 
kiệm tiền mà còn giảm lượng khí thải carbon. ■ 

New Jersey Pine Barrens

Khu vực rừng rộng lớn ngày nay được gọi là 
New Jersey Pine Barrens phát triển mạnh 
trong thời kỳ thuộc địa, khi đây là nơi có 

một số xưởng cưa, nhà máy giấy và thị trấn cho những 
người làm việc trong đó.

Linh hồn của Đại úy cướp biển William Kidd, 
người thường xuyên lui tới Vịnh Barnegat của New Jersey, 
đôi khi được nhìn thấy ở đó, và một con chó đen ma quái 
được cho là đi lang thang trên các bãi biển và khu rừng ven 
biển.
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Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

Ngựa sinh đôi, hiện tượng vô 
cùng hiếm gặp

Trong thế giới loài ngựa, việc sinh đôi là rất 
hiếm. Thậm chí còn hiếm hơn khi thấy một 
con ngựa kéo sinh ra những cặp song sinh 

khỏe mạnh.
Bất chấp sự khác biệt, mới đây, một con ngựa cái 

Bỉ đen đã sinh ra hai chú ngựa con đen đáng yêu. Cặp song 
sinh nhỏ bé, tên là Lisa và Fien đã chào đời khỏe mạnh và 
hạnh phúc.

Trong đoạn video được đăng tải, có thể thấy Fien 
và Lisa đang vui vẻ chơi đùa bên cạnh mẹ khi mới 4 ngày 
tuổi. Chúng tràn đầy sức sống và niềm vui khi nô đùa trên 
đồng cỏ với mẹ của mình.

Ngựa kéo Bỉ là một trong những giống ngựa kéo 
phổ biến nhất trên thế giới, chúng có cơ thể to lớn, mạnh 
mẽ và tính khí hòa nhã, chính điều này đã khién chúng trở 
thành những con ngựa tuyệt vời để làm việc cùng.

Giống ngựa Bỉ này cao khoảng 16,2-17 sải tay và 
nặng gần 1 tấn. Chúng là một trong những giống ngựa lớn 
nhất trên thế giới. Con ngựa to lớn nhất trên thế giới cũng 
là một con ngựa kéo Bỉ tên là Big Jake, cao hơn 20 sải tay 
và nặng 1.134 kg.

Trên thực tế, ngựa kéo Bỉ là một giống ngựa phổ 
biến cho các công việc khai thác gỗ, cày và kéo ở Châu Âu, 
Mỹ. Ngựa kéo Bỉ được nuôi chính thức ở Bỉ vào thế kỷ 17. 
Sau đó, loài ngựa này đã đến Mỹ vào cuối những năm 
1800. Giống ngựa này cũng theo đó mà nhanh chóng trở 
thành một lựa chọn phổ biến của nông dân.

Tuy nhiên đây không phải là trường hợp sinh đôi 
duy nhất được ghi nhận ở loài ngựa. Trước đó, một con 
ngựa có tên Destiny của GFS Sporthorses đã sinh đôi tới 
tận hai lần. Sau khi sinh cặp song sinh đầu tiên vào năm 
2018, GFS Shockwave và GFS Aftershock, Destiny đã 
gây chấn động thế giới vào tháng 2 năm nay khi sinh cặp 
song sinh thứ hai, Pesky và Peakaboo.

Đối với loài ngựa, tỷ lệ sinh đôi lần đầu chỉ có 
khoảng 1/10.000, tuy nhiên tỷ lệ sinh ra cặp song sinh thứ 
hai là 1/1.000.000, do đó có thể nói trường hợp này là độc 
nhất vô nhị trên hành tinh của chúng ta.

Trong hầu hết các trường hợp, các cặp song sinh ở 
loài ngựa có tỷ lệ sống rất thấp, thường là chúng chết ngay 
từ khi trong bụng hoặc chết do suy hô hấp vì con mẹ sinh 
khó. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, khi người chăn 
nuôi biết con ngựa của mình đang mang thai đôi, phôi thai 
sẽ bị phá bỏ, vì có nhiều nguy cơ ngựa con và mẹ chết trong 
khi sinh hoặc ngay sau đó. 

Cặp sinh đôi đầu tiên của Destiny là những chú 
ngựa con giống hệt nhau cả về kích thước lẫn dạng màu và 
cặp thứ hai thì lại có đôi chút khác biệt với một con to và 
một con nhỏ. 

Trên thực tế, trong suốt quá trình mang thai, 
Destiny không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó đang mang 
song thai, điều này khiến chủ nhân của nó không hề can 
thiệp và cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nó sinh đôi lần 
thứ hai.

Ngựa có cách đây khoảng 50 - 60 triệu năm. Tổ 
tiên xa của ngựa là giống Eohippus ở thời Eoxen, kỷ Đệ 
Tam, cỡ lớn bằng con cáo, cao 35,5cm, nặng 5,4kg; chân 
trước 4 ngón, chân sau 3 ngón, có móng nhỏ. Chúng sống ở 
rừng Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Á; ăn lá cây.

Cùng với thời gian, ngựa đã tiến hóa qua nhiều 
dạng trung gian theo hướng chạy nhanh trên nền đất cứng 
để dễ lẩn tránh thú ăn thịt; số ngón chân giảm dần, đầu 
ngón phủ guốc (bao sừng rắn chắc), chân cao hơn, cơ thể 
lớn dần và chuyển sang ăn cỏ.

Cách đây 2 triệu năm, ngựa cao khoảng 40cm; ở 
thời Oligoxen, giống Mesohippus cao khoảng 60cm, mỗi 
chân còn 3 ngón; đến thời Plioxen, giống Pliohypus chỉ 
còn một ngón, đó là tổ tiên trực tiếp của loài ngựa.

Các loài ngựa hiện đại phổ biến ngày nay thường 
nặng từ 200-250kg. Ngựa hoang còn sống ở Trung Á từng 
là tổ tiên của nhiều nòi ngựa nuôi. Ngựa được nuôi cách 
đây khoảng 4.000 - 5.000 năm, con người với nhiều mục 
đích đã tạo ra nhiều nòi giá trị khác nhau. Ví dụ nòi ngựa 
Vlađimia ở Liên Xô cũ kéo được 14 tấn hàng, gấp 20 lần 
trọng lượng cơ thể. Nhiều hình vẽ trên vách đá của người 
tiền sử, nhiều tượng ngựa được đẽo gọt công phu trong các 
kho tàng văn hóa, chứng tỏ con người đã biết sử dụng và 
yêu quý ngựa từ lâu. Ngựa đã trở thành người bạn, người 
giúp việc trung thành của con người.

Ở nhiều nơi, ngựa là hiện thân của năng lực, may 
mắn, hạnh phúc, quyền thế. Tại Tây Âu, Nam Á, mơ thấy 
ngựa hoặc ra đường gặp ngựa là điềm may. Bộ tộc 
Bouriate có tập tục buộc ngựa của người mắc bệnh vào gần 
chỗ bệnh nhân nằm để chóng khỏi. 

Người La Mã thường cúng thần Mars một con 
ngựa trước cuộc xuất binh hoặc mùa thu hoạch để hy vọng 
thắng lợi. Người theo đạo Hindu cho rằng ngựa gần với 
các vị thần. Ở Aiien, trong ngày lễ thánh Jean, người nông 
dân hân hoan rước và chào đón một chú ngựa to làm bằng 
gỗ, mà theo họ là biểu tượng cho tất cả gia súc. Ngựa là linh 
vật liên quan mật thiết với nước. 

Người Nam Âu quan niệm con ngựa nào đi qua 

vùng hạn hán mà đột nhiên dừng lại, đập mạnh ngón chân 
xuống đất thì trời sắp mưa hoặc có mạch nước ngầm gần 
đó. ■ 

Bí ẩn tảng đá nghiêng hơn 1.300 
năm không đổ

Có chiều cao khoảng hơn 5m, trọng lượng 
250 tấn, nằm chênh vênh trên một mặt đồi 
nghiêng 45 độ, “Stone of the Sky God” 

(tạm dịch: viên đá của Chúa trời) với tên gọi Ấn Độ là 
“Vaanirai Kal”, tọa lạc tại Mahabalipuram, một thị trấn tại 
quận Kancheepuram thuộc bang Tamil Nadu ở miền nam 
Ấn Độ.

Tuy mặt tiếp xúc của tảng đá này với ngọn đồi 
nghiêng phía dưới rất hẹp, trông có vẻ chỉ cần một cái đẩy 
nhẹ là lăn xuống dưới nhưng hòn đá này đã tồn tại hơn 
1.300 năm dưới thời tiết nắng mưa, sương gió, mà vẫn 
không hề bị di chuyển. Tất nhiên, hòn đá này đã trở thành 
một địa điểm du lịch thú vị.

Trong lịch sử, đã có nhiều người từng muốn thay 
đổi nguyên trạng của tảng đá. Người đầu tiên là vua 
Narasimhavarman, người cai trị miền Nam Ấn Độ từ năm 
630 đến năm 668 trước Công nguyên. 

Tới năm 1908, vì lo lắng cho cuộc sống của những 
người dân sống ở thị trấn dưới chân đồi nên Thống đốc 
Arthur Lawley đã tìm cách di chuyển tảng đá. Tuy nhiên, 7 
con voi được ông sử dụng cũng chẳng khiến tảng đá xê 
dịch dù chỉ một chút.

50 năm trở lại đây, hòn đá này có một tên gọi mới là 
Krishna's Butter Ball. Người dân sống ở khu vực này cho 
rằng chụp ảnh cùng hòn đá giống như một thử thách đầy 
mối đe dọa bởi lẽ không biết bất cứ lúc nào hòn đá có thể 
lăn và sẽ đổ ụp xuống.

Các nhà địa chất đã nhiều lần đi tìm câu trả lời cho 
sự xuất hiện của hòn đá này. Họ phán đoán hòn đá này là 
một phần của ngọn đồi phía dưới chân. 

Có thể là một ngon núi rất cao nhưng vì đất ở vùng 
này dần bị vùi xuống cũng như quá trình ăn mòn tự nhiên 
đã góp phần tạo ra tảng đá nằm chênh vênh. ■  
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Lê Đại Hàn Bắp Trái Táo Fuji Dưa Lưới

Cải Bó Xôi Hộp Hành Tây Dừa Trái Non Hồng Giòn Cali

Cà Tím Bông Cải Xanh Kiwi Xanh Hẹ Lá

Thịt Bò TươiThịt Bò Ướp Sẳn Ba Rọi Đông Lạnh Cắt Sợi

Đùi Gà Tươi Nữa CáiGà Ướp SẳnThịt Heo Vai Tươi
Mì Tô Ăn Liền

Bún Bột Mì

Tôm Không ĐầuCá Cơm Khô Cá Bass Đông Lạnh

Cá Đù Vàng Đông Lạnh Nghêu Chín Đông Lạnh Cá Ngộ Tươi
Nước Lẫu Gói

Sốt Gạo Lức Ớt Đỏ

Gạo Thơm 
Hiệu Ông Phật

Mì Ăn Liền

Sốt Xào Lee Kum Kee
Nước Mắm Chin-Su

Kem Vanilla
Nước Uống Nhiều Hương Vị Thịt Hộp

Bột Mật Ong

Sầu Riêng Đông Lạnh Không Hạt Snach Cheese, Đậu Phộng Cá Kẹo Sữa WANT WANT
Bánh Đậu Hà Lan Giòn

Miếng Pad Dưỡng Da
Hộp Hấp Bằng Tre

Bộ Bao Gối Và Chăn Máy Ngâm Chân Khô
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