Nguyeân nhaân khieán chuùng ta chöa gaëp ñöôïc

Ngöôøi ngoaøi haønh tinh
Các nhà nghiên cứu mới đây đã
chỉ ra, biến đổi khí hậu là một trong
những nguyên nhân khiến chúng
ta chưa có cuộc gặp gỡ với người
ngoài hành tinh.
**
*
Rất nhiều lập luận, bằng chứng
được đưa ra nhằm chứng minh cho
giả thuyết người ngoài hành tinh
tồn tại và từng ghé thăm Trái đất.
Trong một cuộc tranh luận không
chính thức năm 1950, nhà vật lý Enrico Fermi đặt câu hỏi, nếu nhiều
nền văn minh tiên tiến ngoài Trái
đất tồn tại trong thiên hà thì sao
tàu vũ trụ hay các máy thăm dò lại
không tìm thấy.
Và lý do gì khiến chúng ta chưa
có bất cứ cuộc gặp gỡ tiếp xúc với
người ngoài hành tinh? Câu hỏi này
sau đã được đặt tên là “Nghịch lý
Fermi”.
Có khá nhiều lời giải thích được
đưa ra nhằm lý giải tại sao chúng ta
chưa có cuộc gặp gỡ nào với người
ngoài hành tinh.
Một giả thuyết đề cập rằng, lý
do người ngoài hành tinh chưa đến
Trái đất là bởi vì họ không có đủ
thời gian để đến.
Giả thuyết này được các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Harvard củng
cố khi họ khám phá một thế giới
mới gọi là “mega-Earth”. Với tên
gọi là Kepler 10c, hành tinh này có
đường kính khoảng 29.000km, so
với 13.000km của hành tinh chúng
ta và khối lượng gấp khoảng 17 lần
Trái đất.
Các nhà nghiên cứu cho rằng,
“thế giới mới” này nắm giữ một bầu
không khí dày đặc, “mega-Earth”
cũng có nhiệt độ và áp lực lớn giống
Trái đất.
Vậy tại sao đến nay chúng ta
vẫn chưa có cuộc gặp gỡ nào với
người ngoài hành tinh? Câu trả lời
được nhiều người ủng hộ hiện nay
chính là bởi biến đổi khí hậu. Trái
đất ngày một nóng lên nhờ vào sự
“góp công” rất lớn của khí thải nhà
kính.

Các mô hình dự đoán rằng, khi
nồng độ CO2 trong khí quyển tăng
gấp đôi thì nhiệt độ bề mặt Trái đất
tăng lên khoảng 3 độ C.
Dự báo, nếu không có biện pháp
khắc phục hiệu ứng nhà kính, nhiệt
độ Trái đất sẽ tăng lên 1,5 - 4,5 độ C
vào năm 2050. Điều này phần nào
khiến người ngoài hành tinh chùn
bước khi có ý định ghé thăm Trái
đất.
Bên cạnh đó, sự thay đổi diện
tích địa chất cũng ảnh hưởng không
nhỏ tới bầu không khí và sự phản xạ
nhiệt của Trái đất.
Hành tinh của chúng ta đã có sự
biến đổi khí hậu trong suốt 4 tỷ năm
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qua, một môi trường lý tưởng, ổn
định là điều kiện tiên quyết để thu
hút sự ghé thăm người ngoài hành
tinh.
Cũng có nhà khoa học cho rằng,
giống người Trái đất, người ngoài
hành tinh cũng có thể sử dụng
những phương tiện giúp rút ngắn
cuộc tìm kiếm bằng cách bắt những
làn sóng truyền hình hay truyền
thanh từ các hành tinh kia.
Nhưng ngay cả khi đó, nếu họ
phát triển được một hình thức giao
thông độc đáo nào có thể đưa họ đi
xuyên qua dải Ngân hà trong hai
tuần thì vẫn phải mất hàng triệu
năm mới tìm ra chúng ta. ♦

Các nhà khoa học đã phát hiện ra
trong não của những người chuyên
nói dối, vật chất trắng chiếm một tỉ
lệ nhiều hơn tỉ lệ đó ở những người
bình thường.
Các nhà nghiên cứ u thuộc
trường đại hoc tổng hợp Nam California đã tiến hành thử nghiệm
trên 49 người, chia làm ba nhóm.
Nhóm thứ nhất gồm những người
bình thường, không có biểu hiện về
“bệnh nói dối”. Nhóm 2 là những
người chuyên nói dối. Nhóm 3 gồm
những bệnh nhân có vấn đề trong
các hành vi biểu hiện.
Các nhà nghiên cứu đã cho scan
mặt cắt của não và quan sát. Kết
quả cho thấy, tại não của những kẻ
nói dối, phần vật chất trắng nhiều
hơn 22-26% so với não của người
ở nhóm 1 và nhóm 3.
Được biết, phần vật chất trắng
trong não chịu trách nhiệm truyền
tải thông tin; Phần vật chất xám,
có nhiệm vụ phân tích, tổng hợp
thông tin.
Kết quả thí nghiệm cũng cho
thấy “bệnh nói dối” không hề phụ
thuộc vào tuổi tác, dòng tộc xuất
thân, sắc tộc hay bất cứ môi trường
xã hội nào.
“Vậy kết quả quan sát được trong
thí nghiệm đã chứng tỏ, nguyên
nhân dẫn đến “bệnh nói dối” là do
có dị tật nơi não của một số người”,
người đứng đầu chương trình thí
nghiệm trên, ông Eling Iang cho
biết.
Và theo họ, “dị tật” trên ý chỉ
tới tỉ lệ phần vật chất trắng trong
não của những người hay nói dối
nhiều hơn một cách bất thường so
với những người khác.
Tuy nhiên một số nhà tâm lí học
lại cho rằng, tỉ lệ giữa vật chất trắng
trong não chỉ là một trong những
nguyên do giải thích cho “bệnh”
nói dối ở một số người. ♦

Lôøi hay yù ñeïp
Sự áp bức chỉ tồn tại được nhờ
sự im lặng.
Khuyết danh

