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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát ñöôïc aán 
®

ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western Union cung caáp 
cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi ngoaïi teä maø 
Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western Union giöõ laïi soá khaùc 
bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi $3,000).  

WESTERN
UNION

�

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi 
hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän taïi.  © 
2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 

GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN

TÌM HIEÅU
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Bldvd. & Wilcrest

Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

Ñaëc Bieät:
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû Tröùng
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Xeù
* Chaû Luïa
* Caù Moøi
* Tröùng

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt như Mua / Bán/ Cho Thuê Nhà, Bán 

Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ Tóc/ Massage/ 

Eyelash Extension, Cần Người Giúp Việc Nhà, Nhận Giữ Trẻ, 

Cho Share Phòng,v.v... sẽ được đang trên tất cả các báo Thương 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

Mại Việt Nam, Thương Mại Cuối Tuần, The 

Vietnam Post, Thương Mại Hằng Ngày   và 

online tại website: thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt như Mua / Bán/ Cho Thuê Nhà, Bán 

Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ Tóc/ Massage/ 

Eyelash Extension, Cần Người Giúp Việc Nhà, Nhận Giữ Trẻ, 

Cho Share Phòng,v.v... sẽ được đang trên tất cả các báo Thương 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

Mại Việt Nam, Thương Mại Cuối Tuần, The 

Vietnam Post, Thương Mại Hằng Ngày   và 

online tại website: thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

217-1950/1518

Lôøi Nguyeän

Ngoïc Nguyeãn

Laïy linh hoàn raát thaùnh cuûa Ñöùc Cha Phanxico Xavie

TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP - Cha laø baäc thaùnh - Cha laø toâi tôù cuûa

Ñaáng Quan Thaày - Cha ôû caïnh Ñaáng Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng.

Nay con chaïy ñeán cuøng Cha caàu khaån xin Cha giuùp con

giaûi quyeát ñöôïc chæ ñieåm naøy laø vöôït qua ñöôïc moïi söï thöû thaùch,

khoù khaên, ñau khoå hieän taïi.

Lôøi Nguyeän

QuanTheá AÂm Boà Taùt ñoä con bình an(PD. Haïnh Höông)

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm 

Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø 

Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy 

nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân 

tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän

Randy L.

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàn 

xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän

LTH

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàn 

xin phuùc laønh).

Phe Cộng hòa ở Thượng viện chặn 

tăng trần nợ, có khả năng chính phủ 

Mỹ bị đóng cửa

C
ác nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện 

Hoa Kỳ bước sang ngày thứ hai liên 

tiếp chặn nỗ lực của phe Dân chủ tìm 

cách ngăn tránh khả năng vỡ nợ của chính phủ. 

Tình trạng căng thẳng đảng phái này gây xáo trộn 

nền kinh tế đang phục hồi từ đại dịch COVID-19, 

theo Reuters.

Với việc ngân sách của chính phủ liên bang sẽ 

hết hạn vào ngày 30/9 và quyền đi vay sẽ hết vào 

ngày 18/10, phe Dân chủ, vốn kiểm soát Thượng 

viện và Hạ viện với một tỉ lệ đa số mong manh, 

đang tìm cách ngăn tránh thảm họa tài khóa kép, 

đồng thời cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự 

đầy tham vọng của Tổng thống Joe Biden.

Lãnh đạo khối Cộng hòa tại Thượng viện 

Mitch McConnell nhấn mạnh rằng đảng Dân chủ 

sử dụng các thủ thuật quốc hội để tạm thời nâng 

mức trần nợ 28,4 nghìn tỷ đôla của chính phủ mà 

không có phiếu chấp thuận của đảng Cộng hòa, 

mặc dù phe Dân chủ lưu ý rằng khoảng 5 nghìn tỷ 

đôla nợ nhà nước là từ việc cắt giảm thuế và chi 

tiêu được thông qua trong nhiệm kỳ Tổng thống 

Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Hai thời hạn cuối quan trọng đang đến gần 

tăng thêm báo động về một mùa thu đầy khó khăn 

đối với các đảng viên Dân chủ, những người đang 

bị chia rẽ sâu sắc về hai dự luật trị giá khoảng 4,5 

nghìn tỷ đôla, được xem là vấn đề cốt lõi trong 

chương trình nghị sự của ông Biden.

Tổng thống Biden đã hủy chuyến đi dự kiến 

tới Chicago nhằm thúc đẩy chương trình vaccine 

COVID-19 hôm 29/9 để ông có thể tiếp tục đàm 

phán với cánh ôn hòa và cấp tiến của Đảng Dân 

chủ để tạo được sự đồng thuần trong khối chiếm 

thế đa số sít sao.

Các nhà lập pháp hiện chỉ có ba ngày để ngăn 

chặn khả năng chính phủ bị đóng cửa vào khuya 

ngày 30/9, kết thúc năm tài chính hiện tại. Nếu 

không làm như vậy có thể dẫn đến việc hàng trăm 

nghìn nhân viên liên bang gặp khó khăn trong 

cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

Lần đóng cửa chính phủ gần đây nhất, xảy ra 

trong nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump, kéo dài 

35 ngày trước khi kết thúc vào tháng 1/2019.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói với các 

nhà lập pháp rằng chính phủ vào ngày 18/10 tới 

đây sẽ hết các công cụ tài chánh để trả nợ.

TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

* WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

NEW

444-1977/1545

Tuyeån Nhaân Vieân
14210 Auto Parkway, #F, Houston, TX 77083

Xin lieân laïc: Tammy

832-512-3665

· 1-2 ngöôøi baùn haøng vaø phuï vieäc 
trong office (Sale Rep), bieát söû 
duïng PC & Facebook.  Öu tieân 
cho caùc ACE coù chuùt kinh 
nghieäm veà sale furniture hoaëc 
veà ngaønh Nails.  (löông tuøy theo 
kinh nghieäm + bonus)

·1 thôï moäc coù kinh nghieäm veà söû 
du ïng ma ùy  mo ùc  (bie á t  coi 
Blueprint Millwork, löông 
$20/hr and up)

NEW

469-1979/1547

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn nhaân vieân laøm haõng 
thöïc phaåm daây chuyeàn saûn 
xuaát.

Houston, TX

Xin lieân laïc: 281-908-6800

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát 
haøng leân keä laøm part-time 
hoaëc full-time.  Laøm full-
time caàn coù khaû naêng giöõ kho 
ngaên naép, coù kyû naêng kieåm 
tra vaø baùo caùo soá lieäu trong 
kho.  

Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: Anh Quyù

281-498-6699

NEW

474-1980/1548

Vaên Phoøng Caàn Ngöôøi
Caàn tuyeån nhaân vieân phuïc vuï trong 
ngaønh Baûo hieåm, bieát thoâng thaïo tieáng 
Vieät vaø Anh ngöõ; vui veû, hoaït baùt.  Bieát 
söû duïng computer caên baûn,  seõ huaán 
luyeän.

Xin lieân laïc: 832-231-3358
281-495-3493 * 713-314-0023

NEW

477-1980/1546

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn thôï maùy (mechanic), body 
works, licensed state inspector.  
Choã laøm thoaûi maùi, löông cao.

Goùc Ñöôøng Bellaire & Cook

Xin lieân laïc: anh Yeân

832-695-6666

NEW

495-1983/1551

Caàn Ngöôøi

Haõng theâu Unlimited Custom Embroidery vuøng Southest caàn 
ngöôøi: (1) Nam coù theå beâ thuøng 50 lbs, laøm ñoùng thuøng ñeå 
ship haøng ñi vaø kieåm haøng.  Löông baét ñaàu töø $10/giôø.  (2) 
Thôï theâu maùy theâu (Tajima) coù kinh nghieäm thì traû löông theo 
kinh nghieäm.  Neáu khoâng thì seõ thöïc taäp.  Löông baét ñaàu töø 
$10/giôø.

10507 Fallston Rd - Houston, TX 77095

Xin nhaén tin cho: coâ Höông

713-306-1354

NEW

496-1983/1551

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm 
ôû ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

NEW

498-1983/1551

Bookeeper Needed

Excellent pay & benefits plus 401K.  
Knowledge of Quickbook & Excel is 
required.

Löông cao, phuùc lôïi toát, coù 401K.  Bieát söû 
duïng Quickbook & Excel.

Houston, TX

Call:  713-703-2662
or Email Resume to:  Frank@21Lab.com

NEW

512-1985/1553

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn nhaân vieân ra ùp maùy 
Computer Laptop, khoâng caàn 
bieát tieáng Anh.

Houston, TX

Neáu khoâng coù ngöôøi baét maùy, xin ñeå laïi tin nhaén: Kirsty

832-659-9602

NEW

437-1976/1544

Caàn Thôï Toùc/ Massage/ Nails

Caàn thôï: toùc, massage, nails

Nhaän: Full time or Part time 

(khoâng bieát coù ngöôøi train)

Chuû khoâng laøm, thôï töï quaûn lyù

Môû cöûa: 10am - 7pm

Hwy 6 & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-586-5681

NEW

449-1977/1545

Caàn Thôï Toùc/Nails

Caàn thôï Nails vaø thôï toùc gioûi 

highlight.  Bao löông cao.  Tip 

laáy ra taïi choã.  Chuû khoâng laøm.

Khu Richmond

Xin lieân laïc: 832-792-9678

NEW

454-1978/1546

Caàn Thôï Nails Gaáp

Tieäm caùch Houston 2 tieáng laùi xe, 
höôùng North 45, caàn thôï Nails gaáp, bao 
löông $900/tuaàn, neáu hôn aên chia, coù 
choã ôû.

Caùch Houston 2h Laùi xe

Xin lieân laïc:

Tony: 713-582-6979 * Ngoïc: 713-469-1765

NEW

458-1978/1546

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails Nöõ bieát laøm ñuû thöù, thôï eyelashes gioûi vaø thôï 
chaân tay nöôùc khoâng bieát laøm boät OK.  Thôï laøm ñuû thöù, bao 
löông $800 - $1,000/tuaàn tuøy theo kinh nghieäm.  Thôï tay chaân 
nöôùc, shellac & wax, bao löông $700 - $800/tuaàn tuøy theo khaû 
naêng.  Khu traéng, tip cao ($150 - $200/tuaàn).  GOÏI ÑI  LAØM 
LIEÀN.  Coù theå ñi chung vôùi chuû töø chôï Hong Kong.

Caùch Hk 4 - 40’ / HK 3 - 20’

Xin lieân laïc:

Sam: 832-552-6902 * Phuïng: 832-433-2197

NEW
11/16

462-1979/1547

Caàn Thôï Nails

Caàn gaáp thôï TCN, khu Myõ traéng, gaàn I-10.  
Tieäm raát ñoâng khaùch, caùch chôï HK 4 khoaûng 
17 phuùt, khaùch sang, giaù raát cao, tip $300 & 
up.  Choã laøm vui veû, thoaûi maùi, khoâng phaân 
bieät tuoåi taùc.

Memorial & Dairy Ashford

Xin lieân laïc: 832-289-6753

NEW

353-1981/1549(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Caàn beáp tröôûng coù kinh nghieäm, coù theå 
naáu ñieåm taâm.  Tieäm môû cöûa luùc 5:30 am, 
ca ù ch  Hous ton  1h45’ .   Löông  tö ø 
$3000/thaùng trôû leân.  Laøm 6 ngaøy/tuaàn.  

Victoria, TX - 59 South

Xin lieân laïc: Texas Seafood (Ben)

T: 361-572-8538 * C: 361-218-6397

NEW

434-1975/1543

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng khu Medical Center caàn gaáp 
1 phuï beáp, 1 ngöôøi bieát laøm loø daàu coù 
kinh nghieäm vaø 1 ngöôøi phuï beáp röûa 
cheùn.

2268 W. Holcombe- Houston, tx 77030

Xin lieân laïc:

713-366-9988 * 713-668-1016

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

Xin lieân laïc: Tony

832-475-9421

Impression Bridal Seeking Bridal Sales Consultants
Ÿ We are seeking a full or part-time, fashion-forward and highly motivated Bridal 

Sales Consultant to work one-on-one with brides to find the wedding gown of 

their dreams. 

Ÿ We are a full-service bridal salon offering a unique shopping experience 

focused on  customer service for brides and their entourage. Sales 

experience in a high-volume and fast-paced sales setting is a plus. Must be 

able to work weekends, evenings, and holidays. 

Ÿ We offer competitive compensation with uncapped earning potential. Our 

commission-based pay structure allows you to control your income. On 

average, our sales consultants earn anywhere between $12-40/hr. 

Comprehensive benefits program includes healthcare opt ions 

(medical,dental, and vision), holiday and vacation pay, and voluntary life 

insurance.

careers@impressionbridal.com

489-1982/1550

NEW

501-1984/1552

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng khu vöïc Katy, I-10 (gaàn 

chôï H-Mart) caàn tuyeån ngöôøi laøm 

beáp.  Löông $13.50/hr.

Khu Katy, I-10

Xin lieân laïc: 832-231-6856

NEW

505-1984/1552

Caàn Thôï Toùc/Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp.  Tieäm laøm 
Full Service.  Bao löông $800/tuaàn, 
hôn aên chia.  Tieäm môû cöûa 9:30 am 
tôùi 7:30 pm.  Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Houston, TX

Xin lieân laïc: 832-472-5769

NEW

448-1977/1545

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

Caàn thôï söûa quaàn aùo coù chuùt hoaëc 
nhieàu kinh nghieäm caøng toát, löông 
tuøy theo khaû naêng.  Tieäm ôû gaàn phi 
tröôøng lôùn.

Gaàn Phi Tröôøng Lôùn

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * 832-656-2372(text)

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Bldvd. & Wilcrest

Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

Ñaëc Bieät:
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû Tröùng
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Xeù
* Chaû Luïa
* Caù Moøi
* Tröùng

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt như Mua / Bán/ Cho Thuê Nhà, Bán 

Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ Tóc/ Massage/ 

Eyelash Extension, Cần Người Giúp Việc Nhà, Nhận Giữ Trẻ, 

Cho Share Phòng,v.v... sẽ được đang trên tất cả các báo Thương 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

Mại Việt Nam, Thương Mại Cuối Tuần, The 

Vietnam Post, Thương Mại Hằng Ngày   và 

online tại website: thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt như Mua / Bán/ Cho Thuê Nhà, Bán 

Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ Tóc/ Massage/ 

Eyelash Extension, Cần Người Giúp Việc Nhà, Nhận Giữ Trẻ, 

Cho Share Phòng,v.v... sẽ được đang trên tất cả các báo Thương 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

Mại Việt Nam, Thương Mại Cuối Tuần, The 

Vietnam Post, Thương Mại Hằng Ngày   và 

online tại website: thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

217-1950/1518

Lôøi Nguyeän

Ngoïc Nguyeãn

Laïy linh hoàn raát thaùnh cuûa Ñöùc Cha Phanxico Xavie

TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP - Cha laø baäc thaùnh - Cha laø toâi tôù cuûa

Ñaáng Quan Thaày - Cha ôû caïnh Ñaáng Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng.

Nay con chaïy ñeán cuøng Cha caàu khaån xin Cha giuùp con

giaûi quyeát ñöôïc chæ ñieåm naøy laø vöôït qua ñöôïc moïi söï thöû thaùch,

khoù khaên, ñau khoå hieän taïi.

Lôøi Nguyeän

QuanTheá AÂm Boà Taùt ñoä con bình an(PD. Haïnh Höông)

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm 

Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø 

Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy 

nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân 

tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän

Randy L.

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàn 

xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän

LTH

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàn 

xin phuùc laønh).

Phe Cộng hòa ở Thượng viện chặn 

tăng trần nợ, có khả năng chính phủ 

Mỹ bị đóng cửa

C
ác nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện 

Hoa Kỳ bước sang ngày thứ hai liên 

tiếp chặn nỗ lực của phe Dân chủ tìm 

cách ngăn tránh khả năng vỡ nợ của chính phủ. 

Tình trạng căng thẳng đảng phái này gây xáo trộn 

nền kinh tế đang phục hồi từ đại dịch COVID-19, 

theo Reuters.

Với việc ngân sách của chính phủ liên bang sẽ 

hết hạn vào ngày 30/9 và quyền đi vay sẽ hết vào 

ngày 18/10, phe Dân chủ, vốn kiểm soát Thượng 

viện và Hạ viện với một tỉ lệ đa số mong manh, 

đang tìm cách ngăn tránh thảm họa tài khóa kép, 

đồng thời cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự 

đầy tham vọng của Tổng thống Joe Biden.

Lãnh đạo khối Cộng hòa tại Thượng viện 

Mitch McConnell nhấn mạnh rằng đảng Dân chủ 

sử dụng các thủ thuật quốc hội để tạm thời nâng 

mức trần nợ 28,4 nghìn tỷ đôla của chính phủ mà 

không có phiếu chấp thuận của đảng Cộng hòa, 

mặc dù phe Dân chủ lưu ý rằng khoảng 5 nghìn tỷ 

đôla nợ nhà nước là từ việc cắt giảm thuế và chi 

tiêu được thông qua trong nhiệm kỳ Tổng thống 

Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Hai thời hạn cuối quan trọng đang đến gần 

tăng thêm báo động về một mùa thu đầy khó khăn 

đối với các đảng viên Dân chủ, những người đang 

bị chia rẽ sâu sắc về hai dự luật trị giá khoảng 4,5 

nghìn tỷ đôla, được xem là vấn đề cốt lõi trong 

chương trình nghị sự của ông Biden.

Tổng thống Biden đã hủy chuyến đi dự kiến 

tới Chicago nhằm thúc đẩy chương trình vaccine 

COVID-19 hôm 29/9 để ông có thể tiếp tục đàm 

phán với cánh ôn hòa và cấp tiến của Đảng Dân 

chủ để tạo được sự đồng thuần trong khối chiếm 

thế đa số sít sao.

Các nhà lập pháp hiện chỉ có ba ngày để ngăn 

chặn khả năng chính phủ bị đóng cửa vào khuya 

ngày 30/9, kết thúc năm tài chính hiện tại. Nếu 

không làm như vậy có thể dẫn đến việc hàng trăm 

nghìn nhân viên liên bang gặp khó khăn trong 

cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

Lần đóng cửa chính phủ gần đây nhất, xảy ra 

trong nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump, kéo dài 

35 ngày trước khi kết thúc vào tháng 1/2019.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói với các 

nhà lập pháp rằng chính phủ vào ngày 18/10 tới 

đây sẽ hết các công cụ tài chánh để trả nợ.

TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

* WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

NEW

444-1977/1545

Tuyeån Nhaân Vieân
14210 Auto Parkway, #F, Houston, TX 77083

Xin lieân laïc: Tammy

832-512-3665

· 1-2 ngöôøi baùn haøng vaø phuï vieäc 
trong office (Sale Rep), bieát söû 
duïng PC & Facebook.  Öu tieân 
cho caùc ACE coù chuùt kinh 
nghieäm veà sale furniture hoaëc 
veà ngaønh Nails.  (löông tuøy theo 
kinh nghieäm + bonus)

·1 thôï moäc coù kinh nghieäm veà söû 
du ïng ma ùy  mo ùc  (bie á t  coi 
Blueprint Millwork, löông 
$20/hr and up)

NEW

469-1979/1547

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn nhaân vieân laøm haõng 
thöïc phaåm daây chuyeàn saûn 
xuaát.

Houston, TX

Xin lieân laïc: 281-908-6800

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát 
haøng leân keä laøm part-time 
hoaëc full-time.  Laøm full-
time caàn coù khaû naêng giöõ kho 
ngaên naép, coù kyû naêng kieåm 
tra vaø baùo caùo soá lieäu trong 
kho.  

Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: Anh Quyù

281-498-6699

NEW

474-1980/1548

Vaên Phoøng Caàn Ngöôøi
Caàn tuyeån nhaân vieân phuïc vuï trong 
ngaønh Baûo hieåm, bieát thoâng thaïo tieáng 
Vieät vaø Anh ngöõ; vui veû, hoaït baùt.  Bieát 
söû duïng computer caên baûn,  seõ huaán 
luyeän.

Xin lieân laïc: 832-231-3358
281-495-3493 * 713-314-0023

NEW

477-1980/1546

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn thôï maùy (mechanic), body 
works, licensed state inspector.  
Choã laøm thoaûi maùi, löông cao.

Goùc Ñöôøng Bellaire & Cook

Xin lieân laïc: anh Yeân

832-695-6666

NEW

495-1983/1551

Caàn Ngöôøi

Haõng theâu Unlimited Custom Embroidery vuøng Southest caàn 
ngöôøi: (1) Nam coù theå beâ thuøng 50 lbs, laøm ñoùng thuøng ñeå 
ship haøng ñi vaø kieåm haøng.  Löông baét ñaàu töø $10/giôø.  (2) 
Thôï theâu maùy theâu (Tajima) coù kinh nghieäm thì traû löông theo 
kinh nghieäm.  Neáu khoâng thì seõ thöïc taäp.  Löông baét ñaàu töø 
$10/giôø.

10507 Fallston Rd - Houston, TX 77095

Xin nhaén tin cho: coâ Höông

713-306-1354

NEW

496-1983/1551

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm 
ôû ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

NEW

498-1983/1551

Bookeeper Needed

Excellent pay & benefits plus 401K.  
Knowledge of Quickbook & Excel is 
required.

Löông cao, phuùc lôïi toát, coù 401K.  Bieát söû 
duïng Quickbook & Excel.

Houston, TX

Call:  713-703-2662
or Email Resume to:  Frank@21Lab.com

NEW

512-1985/1553

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn nhaân vieân ra ùp maùy 
Computer Laptop, khoâng caàn 
bieát tieáng Anh.

Houston, TX

Neáu khoâng coù ngöôøi baét maùy, xin ñeå laïi tin nhaén: Kirsty

832-659-9602

NEW

437-1976/1544

Caàn Thôï Toùc/ Massage/ Nails

Caàn thôï: toùc, massage, nails

Nhaän: Full time or Part time 

(khoâng bieát coù ngöôøi train)

Chuû khoâng laøm, thôï töï quaûn lyù

Môû cöûa: 10am - 7pm

Hwy 6 & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-586-5681

NEW

449-1977/1545

Caàn Thôï Toùc/Nails

Caàn thôï Nails vaø thôï toùc gioûi 

highlight.  Bao löông cao.  Tip 

laáy ra taïi choã.  Chuû khoâng laøm.

Khu Richmond

Xin lieân laïc: 832-792-9678

NEW

454-1978/1546

Caàn Thôï Nails Gaáp

Tieäm caùch Houston 2 tieáng laùi xe, 
höôùng North 45, caàn thôï Nails gaáp, bao 
löông $900/tuaàn, neáu hôn aên chia, coù 
choã ôû.

Caùch Houston 2h Laùi xe

Xin lieân laïc:

Tony: 713-582-6979 * Ngoïc: 713-469-1765

NEW

458-1978/1546

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails Nöõ bieát laøm ñuû thöù, thôï eyelashes gioûi vaø thôï 
chaân tay nöôùc khoâng bieát laøm boät OK.  Thôï laøm ñuû thöù, bao 
löông $800 - $1,000/tuaàn tuøy theo kinh nghieäm.  Thôï tay chaân 
nöôùc, shellac & wax, bao löông $700 - $800/tuaàn tuøy theo khaû 
naêng.  Khu traéng, tip cao ($150 - $200/tuaàn).  GOÏI ÑI  LAØM 
LIEÀN.  Coù theå ñi chung vôùi chuû töø chôï Hong Kong.

Caùch Hk 4 - 40’ / HK 3 - 20’

Xin lieân laïc:

Sam: 832-552-6902 * Phuïng: 832-433-2197

NEW
11/16

462-1979/1547

Caàn Thôï Nails

Caàn gaáp thôï TCN, khu Myõ traéng, gaàn I-10.  
Tieäm raát ñoâng khaùch, caùch chôï HK 4 khoaûng 
17 phuùt, khaùch sang, giaù raát cao, tip $300 & 
up.  Choã laøm vui veû, thoaûi maùi, khoâng phaân 
bieät tuoåi taùc.

Memorial & Dairy Ashford

Xin lieân laïc: 832-289-6753

NEW

353-1981/1549(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Caàn beáp tröôûng coù kinh nghieäm, coù theå 
naáu ñieåm taâm.  Tieäm môû cöûa luùc 5:30 am, 
ca ù ch  Hous ton  1h45’ .   Löông  tö ø 
$3000/thaùng trôû leân.  Laøm 6 ngaøy/tuaàn.  

Victoria, TX - 59 South

Xin lieân laïc: Texas Seafood (Ben)

T: 361-572-8538 * C: 361-218-6397

NEW

434-1975/1543

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng khu Medical Center caàn gaáp 
1 phuï beáp, 1 ngöôøi bieát laøm loø daàu coù 
kinh nghieäm vaø 1 ngöôøi phuï beáp röûa 
cheùn.

2268 W. Holcombe- Houston, tx 77030

Xin lieân laïc:

713-366-9988 * 713-668-1016

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

Xin lieân laïc: Tony

832-475-9421

Impression Bridal Seeking Bridal Sales Consultants
Ÿ We are seeking a full or part-time, fashion-forward and highly motivated Bridal 

Sales Consultant to work one-on-one with brides to find the wedding gown of 

their dreams. 

Ÿ We are a full-service bridal salon offering a unique shopping experience 

focused on  customer service for brides and their entourage. Sales 

experience in a high-volume and fast-paced sales setting is a plus. Must be 

able to work weekends, evenings, and holidays. 

Ÿ We offer competitive compensation with uncapped earning potential. Our 

commission-based pay structure allows you to control your income. On 

average, our sales consultants earn anywhere between $12-40/hr. 

Comprehensive benefits program includes healthcare opt ions 

(medical,dental, and vision), holiday and vacation pay, and voluntary life 

insurance.

careers@impressionbridal.com

489-1982/1550

NEW

501-1984/1552

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng khu vöïc Katy, I-10 (gaàn 

chôï H-Mart) caàn tuyeån ngöôøi laøm 

beáp.  Löông $13.50/hr.

Khu Katy, I-10

Xin lieân laïc: 832-231-6856

NEW

505-1984/1552

Caàn Thôï Toùc/Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp.  Tieäm laøm 
Full Service.  Bao löông $800/tuaàn, 
hôn aên chia.  Tieäm môû cöûa 9:30 am 
tôùi 7:30 pm.  Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Houston, TX

Xin lieân laïc: 832-472-5769

NEW

448-1977/1545

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

Caàn thôï söûa quaàn aùo coù chuùt hoaëc 
nhieàu kinh nghieäm caøng toát, löông 
tuøy theo khaû naêng.  Tieäm ôû gaàn phi 
tröôøng lôùn.

Gaàn Phi Tröôøng Lôùn

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * 832-656-2372(text)

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm 

Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø 

Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy 

nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân 

tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh).

* An toàn
Hai bên bờ đầu cầu, đám mít tinh đầy đủ 

băng rôn, khẩu hiệu, kèn trống, bong bóng 
bay, nam phụ lão ấu tưng bừng mừng khánh 
thành cắt băng cây cầu mới làm xong.

Ông quan đầu ngành lục bộ, một mình lấy 
can đảm đứng giữa cầu cắt băng rồi đọc một 
bài diễn văn ngắn gọn súc tích. Hết bài ông 
ứng khẩu hô to:

- Chúc cây cầu an toàn vững vàng mãi 
mãi!

* Tôi cũng là người Tô Cách Lan
Có một anh chàng Tô Cách Lan tới làm ăn 

ở thành phố khác. Anh ta có thói quen xin 
thuốc lá một cách độc đáo: giả vờ vội vàng và 
chìa ra tờ giấy một đồng:

- Làm ơn cho một điếu, tôi vội quá không 
kịp đi mua.

Tất nhiên chả ai cầm tiền của anh ta, 
nhưng một lần, có một người cầm luôn tiền bỏ 
vào túi.

Anh chàng Tô Cách Lan trố mắt ngạc 

nhiên. Còn vị khách kia thản nhiên:
- Tôi cũng là người Tô Cách Lan…
* Chỉ nghĩ thôi
Một bà mẹ dắt con gái đi dạo phố. Qua 

hiệu bánh ngọt cô bé thốt lên:
- Mẹ ơi! Những chiếc bánh kem kia trông 

ngon quá!
- Ồ, sao mà con tham ăn thế? Lúc nãy con 

vừa ăn bánh và mứt ở nhà dì xong!
- Kìa mẹ! Con có đòi gì đâu! Thấy bánh 

ngon, con chỉ nghĩ trong bụng thôi đấy chứ!T
ru
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

WHO kêu gọi bỏ 5 món ăn 
gây ung thư cực mạnh ra khỏi 
mâm cơm, trong đó có món 
“khoái khẩu” của các gia đình

gười ta thường nói “bệnh từ miệng Nmà ra”, thực tế là có không ít món 
ăn dù rất ngon nhưng lại chứa chất 

gây ung thư, WHO khuyến cáo nên hạn chế những 
món sau đây.

Ung thư là một căn bệnh đáng sợ của nhân 
loại trong thời hiện đại. Khối u ung thư phát triển 
làm tê liệt các cơ quan, di căn sang các cơ quan lân 
cận, khiến cơ thể suy kiệt, đau đớn, bất lực và cuối 
cùng gây tử vong rất nhanh.

Năm thực phẩm gây ung thư cực nhanh 
mà WHO kêu gọi loại bỏ khỏi mâm cơm

Người ta thường nói “bệnh từ miệng mà 
ra”, thực tế là có không ít món ăn dù rất ngon 
nhưng lại chứa chất gây ung thư, WHO khuyến cáo 
nên hạn chế những món sau đây.

1. Cá muối Trung Quốc
Cá muối Trung Quốc được xếp vào loại 

chất gây ung thư cấp độ 1. Nguyên nhân chủ yếu là 
vì cá muối là sản phẩm nồng độ muối cao và giàu 
nitrite. Khi đi vào cơ thể, nitrite có thể phản ứng 
với protein amin tạo thành nitrosamine, có thể làm 
tăng nguy cơ hình thành các khối u ở hệ tiêu hóa.

2. Miếng trầu
WHO từng xếp trầu cau vào một trong 116 

nguyên nhân được coi là làm tăng khả năng gây ra 
ung thư. Trong quả cau có chứa các thành phần 
chính như ancaloit và polyphenol. Nghiên cứu 
khoa học đã chứng minh alkaloid là chất độc gây 
đột biến gen, và liên quan chặt chẽ nhất đến sự xuất 

hiện của bệnh ung thư. Một nguyên nhân khác 
được cho là có thể khiến thói quen ăn trầu dẫn đến 
căn bệnh ung thư là khi nhai, miếng trầu cọ xát 
mạnh vào niêm mạc khoang miệng, gây tróc vảy ở 
lớp thượng bì hoặc tạo nên nhiều vết trầy xước.

3. Thịt nướng
IARC đã xếp Benzopyrene vào nhóm gây 

ung thư số 1 với những bằng chứng rõ ràng về tác 
hại đối với cơ thể. Benzopyrene có thể gọi tắt là 
BaP, nó là một hydrocarbon thơm đa vòng. 
Benzopyrene hình thành trong quá trình nướng 
chín thực phẩm. Các thực phẩm nướng như gà 
nướng, cá nướng, sườn nướng, bò nướng... bị cháy 
có nguy cơ cao chứa benzopyrene, chính vì vậy 
cách tốt nhất để ngăn ngừa chúng chính là thay đổi 
phương pháp nấu nướng, thay vì nướng bạn có thể 
chuyển sang hình thức hấp, luộc.

4. Thực phẩm bị mốc
Aflatoxin được xếp vào loại chất gây ung 

thư loại 1 ngay từ năm 1993. Chỉ cần tiêu thụ vào 
cơ thể 1mg qua đường ăn uống cũng đủ để gây ung 
thư. Một người có cân nặng 70kg sẽ chết nếu tiêu 
thụ 20 miligam aflatoxin. Đáng nói, phương pháp 
nấu và chế biến thông thường không thể phá hủy 
độc tính của chất độc này. Theo WHO, hầu hết con 
người tiếp xúc với aflatoxin qua các loại hạt, ngũ 
cốc... bị mốc. Vì thế, việc vứt bỏ các loại thực 
phẩm mốc để phòng ngừa ung thư là điều nên làm.

5. Đồ ăn nóng
Theo khuyến cáo của WHO, tiêu thụ đồ 

uống và thực phẩm nóng có thể làm tăng nguy cơ 
ung thư khoang miệng, hầu họng và thực quản. Để 
tránh làm tổn thương cơ thể và phòng ngừa ung thư 
thực quản thì trước khi ăn, chúng ta nên chờ thực 
phẩm nguội bớt trong khoảng 50-60 độ C. ■  

Sáu điều xảy ra với cơ thể khi đột ngột bỏ cà phêSáu điều xảy ra với cơ thể khi đột ngột bỏ cà phêSáu điều xảy ra với cơ thể khi đột ngột bỏ cà phê

ạn chế uống cà phê đem lại nhiều Hlợi ích cho sức khoẻ, nhưng việc 
dừng đột ngột dễ gây ra triệu 

chứng không mong muốn.

Dễ bị đau đầu

Thưởng thức tách cà phê nóng ngay khi 
thức dậy khiến bạn tỉnh táo, giảm đau đầu, bởi cà 
phê giúp thu hẹp các mạch máu trong não.

Nhưng đột ngột loại bỏ cà phê khỏi chế độ 
ăn uống, có thể khiến mạch máu giãn nở, làm tăng 
lưu lượng máu lên não. Cơ thể sẽ phản ứng với sự 
thay đổi này bằng cách gây nên các cơn đau đầu 
kéo dài kèm mệt mỏi, cho đến khi não bộ thích ứng.

Căng thẳng, lo lắng

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng bỏ cà phê dễ 
khiến bạn căng thẳng, lo lắng hơn khi cơ thể đang 
phụ thuộc vào nó. Rơi vào tình huống này, bạn nên 
thử uống một cốc siro ngọt hoặc giảm tần suất uống 
cà phê để cơ thể dần thích nghi.

Ảnh hưởng đến làn da

Loại bỏ cà phê đột ngột dễ khiến cơ thể đổ 
mồ hôi, tim đập nhanh hơn và không tốt cho làn da. 
Nguyên nhân là do chúng kích hoạt cortisol, loại 
hormone căng thẳng, ảnh hưởng đến lỗ chân lông 
trên da và tăng bã nhờn. Điều này có thể dẫn đến tắc 
nghẽn lỗ chân lông, mụn đầu đen và da trông bóng 
nhờn, thậm chí khiến da bị lão hóa sớm.

Răng trở nên nhạy cảm

Một trong những triệu chứng khó chịu nhất 
khi cai cà phê là buồn nôn, hệ tiêu hóa kém và ảnh 
hưởng đến răng. Uống cà phê nhiều có thể khiến 
răng ố vàng, ngả màu nhưng việc bỏ cà phê đột 
ngột cũng không tốt cho sức khoẻ răng miệng.

Thậm chí, việc nôn mửa có thể gây khô 
miệng và mòn răng, khiến răng nhạy cảm và dễ bị 
sâu răng.

Dễ thấy chóng mặt, buồn nôn

Quyết định bỏ cà phê khiến bạn dễ gặp các 
triệu chứng chóng mặt khi cơ thể cần thời gian để 
thích nghi với các thay đổi. Để giảm các triệu 
chứng, bạn nên ngồi hoặc cố gắng nằm để cảm thấy 
dễ chịu hơn.

Đa phần các triệu chứng chóng mặt khi cai 
cà phê sẽ kéo dài khoảng 9 ngày, và cơ thể cần có 
thời để thích nghi với các thay đổi mới.

Khó tập trung

Các nghiên cứu đều chỉ ra cà phê có thể cải 
thiện sự tập trung trước kỳ thi hoặc một ngày làm 
việc quan trọng do caffeine làm tăng mức 
adrenaline, khiến huyết áp tăng lên và kích thích 
não.

Quyết định sống không cà phê có thể khiến 
bạn gặp khó khăn ban đầu trong việc tập trung. 
Nhưng sau một thời gian, chúng sẽ trở lại quỹ đạo 
ban đầu, khi cà phê chưa xuất hiện. ■ 

NEW

447-1977/1545

Caàn Thôï Nails

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails bieát laøm ñuû thöù.  Bao 

löông $1,000 - $1,200/ 6 ngaøy vaø thôï tay chaân 

nöôùc, dip shellac, bao löông $700 - 800 vaø thôï cuoái 

tuaàn, giôø laøm töø 10am tôùi 8pm hoaëc 11am - 9pm.

New!!! New!!! New!!!

Xin lieân laïc:

832-913-9370 * 713-622-3130

NEW

466-1979/1547

Caàn Thôï Wax/ Eyelashes

Caàn nhieàu thôï waxing vaø eyelashes Full time 
hoaëc Part time coù kinh nghieäm, bao löông 
$900/tuaàn/ 6 ngaøy.  Thôï wax, bao löông tuaàn 
hoaëc traû tieàn giôø.  Thôï eyelashes, bao löông 
hoaëc treân aên chia.

Westheimer & Dairy Ashford

Muoán bieát theâm chi tieát, goïi hoaëc text: coâ Anne

832-620-7868

NEW

473-1980/1548

Tìm  Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên vaø doïn deïp 
nhaø cöûa.  Nhaø ôû khu Southwest, 
ga àn  chô ï  My õ  Hoa.   Löông 
$2,500/thaùng.

Khu Southwest

Xin lieân laïc: 281-935-0561

NEW

503-1984/1552

Caàn Thôï Eyelashes

Caàn thôï Eyelashes coù kinh nghieäm laøm Part time, coù 
theå laøm Full time.  Tieäm môùi môû “Supra Lash” khu 
Upper Kirby.  Coù kieán thöùc caäp nhaät veà söùc khoûe, veä 
sinh vaø chaêm soùc sau khi noái mi.  Coù license.  Thuaàn 
thuïc veà noái mi cô baûn.  Bieát tieáng Anh caøng toát.

Khu Upper Kirby

Xin lieân laïc: 832-907-6688
Email: supralash1@gmail.com

NEW

504-1984/1552

Tìm Ngöôøi Giuùp Vieäc

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn tìm 1 
coâ nanny laøm vieäc laâu daøi, taän 
taâm, yeâu treû.

Houston, TX

Xin lieân laïc: Minh Vaân

713-367-4853

NEW

510-1985/1553

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & I-

610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc:

713-972-2254

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.
ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn

naêng... Nay con caàu khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Lôøi Nguyeän

QH
Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy, 

moãi ngaøy 9 laàn thì caàu gì ñöôïc naáy.  

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                          QH

Đây là 8 điều sẽ xảy ra nếu 
bạn ăn nho mỗi ngày trong vòng 
1 tháng, điều cuối cùng chị em 
nào cũng thích mê

Nếu ăn nho mỗi ngày đều đặn trong 
vòng 1 tháng, bạn sẽ nhận được 
những điều không tưởng cho sức 

khỏe và sắc đẹp của mình.
Nho kết thành từng chùm, sinh sôi trên 

dạng cây thân leo. Chúng có màu xanh lá cây, đỏ, 
tím với đủ dạng quả tròn khác nhau. Và tất nhiên, 
chúng rất ngon. Không chỉ ngon, òn cung ăn nho c
cấp nguồn dinh dưỡng khủng cho cơ thể.

Theo Health, nho là loại trái cây chứa đầy 
kali, carbohydrate, protein, vitamin A, C, canxi, 
sắt, vitamin B6 và magiê. Và nếu ăn nho mỗi ngày 
đều đặn trong vòng một tháng, bạn sẽ nhận được 
những điều không tưởng cho sức khỏe và sắc đẹp 
của mình:

1. Tim mạch khỏe mạnh hơn
Nho chứa nhiều chất chống oxy hóa có liên 

quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 
Cùng với những chất chống oxy hóa này là 
polyphenol cũng có liên quan đến việc giảm nguy 
cơ mắc bệnh tim mạch.

Trên thực tế, một nghiên cứu được thực 
hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Y 
khoa Boston đã phát hiện ra rằng polyphenol trong 
nho có thể làm giảm LDL (cholesterol xấu), giảm 
huyết áp, giảm viêm nhiễm. Các nhà khoa học 
cũng kết luận, một chế  trái cây và rau độ ăn nhiều
quả, bao gồm cả nho, có thể làm giảm nguy cơ mắc 
bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa
2. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn
Nho chứa chất xơ, và do đó, giúp hệ tiêu 

hóa vận động khá tốt. Điều tốt hơn là chất xơ có 
trong nho chủ yếu được tạo thành từ chất xơ không 
hòa tan vẫn còn nguyên vẹn khi nó di chuyển qua 
ruột của bạn, giúp duy trì đường ruột khỏe mạnh. 
Lượng nước có trong nho cũng là một thành phần 
quan trọng giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

3. Cơ thể tràn đầy năng lượng
Nho chứa carbohydrate, đặc biệt là 

cellulose, là chất tăng cường năng lượng tự nhiên. 
Ngậm một nắm nho trong miệng và bạn sẽ có năng 
lượng tức thì. Và điều tuyệt vời hơn nữa là do hàm 
lượng chất xơ cao trong nho nên chúng chuyển hóa 

chậm hơn, mang lại cho bạn nguồn năng lượng kéo 
dài.

4. Thận khỏe hơn
Nho chứa chất chống oxy hóa mạnh như 

anthocyanin (giúp nho có màu đỏ tím) và 
resveratrol. Cả hai đều đóng một vai trò quan trọng 
trong việc chống lại các gốc tự do có thể xâm nhập 
vào thận gây nhiễm trùng và bệnh tật. Những chất 
chống oxy hóa này cũng hoạt động tích cực để đào 
thải các chất cặn bã như axit uric.

Tổ chức Thận Quốc gia tại Hoa Kỳ khuyến 
nghị ăn 15 quả nho hàng ngày để duy trì sức khỏe 
thận tốt như một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

5. Bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc bệnh 
ung thư

Điều này là do hàm lượng chất chống oxy 
hóa dồi dào trong quả nho. Những chất chống oxy 
hóa này có đặc tính chống ung thư, bảo vệ cơ thể 
chống lại nhiều bệnh ung thư bao gồm cả ung thư 
vú. Polyphenol như resveratrol có trong nho có đặc 
tính chống viêm cùng với khả năng chống oxy hóa 
tuyệt vời.

Nghiên cứu đăng tải trên Healthline cho 
biết, chỉ cần bổ sung resveratrol cũng có thể mang 
lại nhiều lợi ích sức khỏe tích cực bao gồm giảm 
nguy cơ ung thư. Mặc dù vậy, bổ sung qua những 
thực phẩm tự nhiên thông qua ăn uống như ăn nho 
được đánh giá là tốt hơn nhiều.

6. Bạn sẽ thở dễ dàng hơn
Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa 

việc ăn ít trái cây và rau quả với bệnh hen suyễn, 
thúc đẩy các nhà nghiên cứu t điều ìm hiểu xem liệu 
ngược lại có đúng hay không. Kết quả được công 
bố trên tạp chí Nutrients cho thấy trái cây và rau 
quả có vai tr điều trị ò trong cả việc phòng ngừa và 
bệnh hen suyễn.

Đặc biệt, nho là loại trái cây quan trọng 
được đề cập đến. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 
2007 đăng tải trên Health chỉ ra rằng những trẻ lớn 
lên theo chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều hạt và 
trái cây như nho, ít có nguy cơ mắc các triệu chứng 
giống như hen suyễn hơn. Điều này được nhận 
định có thể do hàm lượng độ ẩm cao trong mỗi trái 
nho.

7. Bạn sẽ mạnh mẽ hơn và nhanh nhẹn 
hơn

Nho có thể cải thiện sức mạnh cơ bắp và 
sức chịu đựng của bạn. Một nghiên cứu của Khoa 
Kinesiology tại Đại học Georgia cho thấy các hợp 
chất được tìm thấy trong vỏ nho, bao gồm catechin, 
quercetin và resveratrol, cải thiện sức bền khi chạy, 
thể lực và chức năng ti thể cơ xương ở chuột. Và 
mặc dù chưa có nghiên cứu chính thức nào được 
thực hiện trên người nhưng giới khoa học tin rằng ít 
nhiều việc ăn nho cũng tác động tích cực giúp bạn 
trở nên nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn.

8. Chống mụn, lão hóa da
Mặc dù có lượng đường khá lớn nhưng ăn 

nho, nhất là nho đỏ lại cực tốt cho làn da của bạn. 
Một nghiên cứu trong ống nghiệm được đăng tải 
trên Medicalnewstoday cho thấy, resveratrol có 
trong nho đỏ hơi độc đối với vi khuẩn gây mụn và 

có tác dụng ức chế trong thời gian dài.
Nghiên cứu năm 2020 cho biết thêm, chất 

này có thể bảo vệ da bằng cách giữ ẩm, chống tia 
UV. Điều này có thể giúp bảo vệ làn da khỏi lão hóa 
sớm và các dấu hiệu tổn thương khác của ánh nắng 
mặt trời, chẳng hạn như nếp nhăn và đốm nâu, 
nám.

Resveratrol cũng có tác dụng chống oxy 
hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa da, giảm sự xuất hiện 
của mụn trứng cá và sự phát triển của các rối loạn 
da, bao gồm ung thư da. ■

Lợi ích khi trang trí cây 
thông thật trong nhà

Trang trí nhà cửa đón Giáng sinh 
bằng cây thông thật sẽ cải thiện sức 
khỏe thể chất và tinh thần cho các 

thành viên hơn cây nhựa.
Theo Bách khoa toàn thư Britannica, 

truyền thống trang trí cây thông vào lễ Giáng sinh 
bắt đầu ở Đức từ thế kỷ 16 và lan truyền sang các 
nước khác. Mãi đến những năm 1950-1960, những 
cây thông nhựa mới xuất hiện tại Mỹ.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí 
Behavioral Sciences năm 2018, việc cơ thể tiếp 
xúc với môi trường tự nhiên, ví dụ như đi bộ trong 
rừng, giúp giảm nồng độ cortisol - một loại 
hormone gây căng thẳng, ức chế đối trong cơ thể. 
Nhưng nếu không có điều kiện đi trong rừng, bạn 
có thể hưởng lợi bằng việc trồng hoặc trang trí cây 
trong nhà, theo nghiên cứu công bố trên Tạp chí 
Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường Quốc tế.

“Mang thiên nhiên vào trong không gian 
nhà ở sẽ ảnh hưởng tích cực đến con người”, nhà 
tâm lý học Sonja Peterson-Lewis tại Đại học 
Temple, Philadelphia nhận định. Nhất là khi đặt 
cây thật trong nhà còn giúp con người được hưởng 
lợi từ quá trình quang hợp, tạo ra oxy giúp không 
khí trong lành. Và mùi gỗ thông có thể gợi nhớ con 
người hồi tưởng về quá khứ.

Charlie Hall, giáo sư khoa Khoa học làm 
vườn tại Đại học Texas A&M, Mỹ, cho biết một 
cây thông thật đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe 
tinh thần cho con người, bao gồm giảm lo âu, trầm 
cảm và giúp tăng cường sức khỏe tâm lý.

Đặc biệt, chỉ cây thật mới có thể cải thiện 
hệ thống miễn dịch trong cơ thể, khi chúng sản xuất 
ra phytoncide, một chất hóa học làm tăng hoạt 
động của các tế bào miễn dịch tự nhiên, giúp chống 
lại sự nhiễm trùng do virus gây nên.

Không đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe 
như thông thật, nhưng cây nhựa cũng giúp tâm 
trạng của các thành viên trở nên thoải mái, vui vẻ, 
cũng như độ bền và giá rẻ của sản phẩm này, khi 
mùa lễ đang cận kề. ■ 
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm 

Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø 

Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy 

nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân 

tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh).

* An toàn
Hai bên bờ đầu cầu, đám mít tinh đầy đủ 

băng rôn, khẩu hiệu, kèn trống, bong bóng 
bay, nam phụ lão ấu tưng bừng mừng khánh 
thành cắt băng cây cầu mới làm xong.

Ông quan đầu ngành lục bộ, một mình lấy 
can đảm đứng giữa cầu cắt băng rồi đọc một 
bài diễn văn ngắn gọn súc tích. Hết bài ông 
ứng khẩu hô to:

- Chúc cây cầu an toàn vững vàng mãi 
mãi!

* Tôi cũng là người Tô Cách Lan
Có một anh chàng Tô Cách Lan tới làm ăn 

ở thành phố khác. Anh ta có thói quen xin 
thuốc lá một cách độc đáo: giả vờ vội vàng và 
chìa ra tờ giấy một đồng:

- Làm ơn cho một điếu, tôi vội quá không 
kịp đi mua.

Tất nhiên chả ai cầm tiền của anh ta, 
nhưng một lần, có một người cầm luôn tiền bỏ 
vào túi.

Anh chàng Tô Cách Lan trố mắt ngạc 

nhiên. Còn vị khách kia thản nhiên:
- Tôi cũng là người Tô Cách Lan…
* Chỉ nghĩ thôi
Một bà mẹ dắt con gái đi dạo phố. Qua 

hiệu bánh ngọt cô bé thốt lên:
- Mẹ ơi! Những chiếc bánh kem kia trông 

ngon quá!
- Ồ, sao mà con tham ăn thế? Lúc nãy con 

vừa ăn bánh và mứt ở nhà dì xong!
- Kìa mẹ! Con có đòi gì đâu! Thấy bánh 

ngon, con chỉ nghĩ trong bụng thôi đấy chứ!T
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WHO kêu gọi bỏ 5 món ăn 
gây ung thư cực mạnh ra khỏi 
mâm cơm, trong đó có món 
“khoái khẩu” của các gia đình

gười ta thường nói “bệnh từ miệng Nmà ra”, thực tế là có không ít món 
ăn dù rất ngon nhưng lại chứa chất 

gây ung thư, WHO khuyến cáo nên hạn chế những 
món sau đây.

Ung thư là một căn bệnh đáng sợ của nhân 
loại trong thời hiện đại. Khối u ung thư phát triển 
làm tê liệt các cơ quan, di căn sang các cơ quan lân 
cận, khiến cơ thể suy kiệt, đau đớn, bất lực và cuối 
cùng gây tử vong rất nhanh.

Năm thực phẩm gây ung thư cực nhanh 
mà WHO kêu gọi loại bỏ khỏi mâm cơm

Người ta thường nói “bệnh từ miệng mà 
ra”, thực tế là có không ít món ăn dù rất ngon 
nhưng lại chứa chất gây ung thư, WHO khuyến cáo 
nên hạn chế những món sau đây.

1. Cá muối Trung Quốc
Cá muối Trung Quốc được xếp vào loại 

chất gây ung thư cấp độ 1. Nguyên nhân chủ yếu là 
vì cá muối là sản phẩm nồng độ muối cao và giàu 
nitrite. Khi đi vào cơ thể, nitrite có thể phản ứng 
với protein amin tạo thành nitrosamine, có thể làm 
tăng nguy cơ hình thành các khối u ở hệ tiêu hóa.

2. Miếng trầu
WHO từng xếp trầu cau vào một trong 116 

nguyên nhân được coi là làm tăng khả năng gây ra 
ung thư. Trong quả cau có chứa các thành phần 
chính như ancaloit và polyphenol. Nghiên cứu 
khoa học đã chứng minh alkaloid là chất độc gây 
đột biến gen, và liên quan chặt chẽ nhất đến sự xuất 

hiện của bệnh ung thư. Một nguyên nhân khác 
được cho là có thể khiến thói quen ăn trầu dẫn đến 
căn bệnh ung thư là khi nhai, miếng trầu cọ xát 
mạnh vào niêm mạc khoang miệng, gây tróc vảy ở 
lớp thượng bì hoặc tạo nên nhiều vết trầy xước.

3. Thịt nướng
IARC đã xếp Benzopyrene vào nhóm gây 

ung thư số 1 với những bằng chứng rõ ràng về tác 
hại đối với cơ thể. Benzopyrene có thể gọi tắt là 
BaP, nó là một hydrocarbon thơm đa vòng. 
Benzopyrene hình thành trong quá trình nướng 
chín thực phẩm. Các thực phẩm nướng như gà 
nướng, cá nướng, sườn nướng, bò nướng... bị cháy 
có nguy cơ cao chứa benzopyrene, chính vì vậy 
cách tốt nhất để ngăn ngừa chúng chính là thay đổi 
phương pháp nấu nướng, thay vì nướng bạn có thể 
chuyển sang hình thức hấp, luộc.

4. Thực phẩm bị mốc
Aflatoxin được xếp vào loại chất gây ung 

thư loại 1 ngay từ năm 1993. Chỉ cần tiêu thụ vào 
cơ thể 1mg qua đường ăn uống cũng đủ để gây ung 
thư. Một người có cân nặng 70kg sẽ chết nếu tiêu 
thụ 20 miligam aflatoxin. Đáng nói, phương pháp 
nấu và chế biến thông thường không thể phá hủy 
độc tính của chất độc này. Theo WHO, hầu hết con 
người tiếp xúc với aflatoxin qua các loại hạt, ngũ 
cốc... bị mốc. Vì thế, việc vứt bỏ các loại thực 
phẩm mốc để phòng ngừa ung thư là điều nên làm.

5. Đồ ăn nóng
Theo khuyến cáo của WHO, tiêu thụ đồ 

uống và thực phẩm nóng có thể làm tăng nguy cơ 
ung thư khoang miệng, hầu họng và thực quản. Để 
tránh làm tổn thương cơ thể và phòng ngừa ung thư 
thực quản thì trước khi ăn, chúng ta nên chờ thực 
phẩm nguội bớt trong khoảng 50-60 độ C. ■  

Sáu điều xảy ra với cơ thể khi đột ngột bỏ cà phêSáu điều xảy ra với cơ thể khi đột ngột bỏ cà phêSáu điều xảy ra với cơ thể khi đột ngột bỏ cà phê

ạn chế uống cà phê đem lại nhiều Hlợi ích cho sức khoẻ, nhưng việc 
dừng đột ngột dễ gây ra triệu 

chứng không mong muốn.

Dễ bị đau đầu

Thưởng thức tách cà phê nóng ngay khi 
thức dậy khiến bạn tỉnh táo, giảm đau đầu, bởi cà 
phê giúp thu hẹp các mạch máu trong não.

Nhưng đột ngột loại bỏ cà phê khỏi chế độ 
ăn uống, có thể khiến mạch máu giãn nở, làm tăng 
lưu lượng máu lên não. Cơ thể sẽ phản ứng với sự 
thay đổi này bằng cách gây nên các cơn đau đầu 
kéo dài kèm mệt mỏi, cho đến khi não bộ thích ứng.

Căng thẳng, lo lắng

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng bỏ cà phê dễ 
khiến bạn căng thẳng, lo lắng hơn khi cơ thể đang 
phụ thuộc vào nó. Rơi vào tình huống này, bạn nên 
thử uống một cốc siro ngọt hoặc giảm tần suất uống 
cà phê để cơ thể dần thích nghi.

Ảnh hưởng đến làn da

Loại bỏ cà phê đột ngột dễ khiến cơ thể đổ 
mồ hôi, tim đập nhanh hơn và không tốt cho làn da. 
Nguyên nhân là do chúng kích hoạt cortisol, loại 
hormone căng thẳng, ảnh hưởng đến lỗ chân lông 
trên da và tăng bã nhờn. Điều này có thể dẫn đến tắc 
nghẽn lỗ chân lông, mụn đầu đen và da trông bóng 
nhờn, thậm chí khiến da bị lão hóa sớm.

Răng trở nên nhạy cảm

Một trong những triệu chứng khó chịu nhất 
khi cai cà phê là buồn nôn, hệ tiêu hóa kém và ảnh 
hưởng đến răng. Uống cà phê nhiều có thể khiến 
răng ố vàng, ngả màu nhưng việc bỏ cà phê đột 
ngột cũng không tốt cho sức khoẻ răng miệng.

Thậm chí, việc nôn mửa có thể gây khô 
miệng và mòn răng, khiến răng nhạy cảm và dễ bị 
sâu răng.

Dễ thấy chóng mặt, buồn nôn

Quyết định bỏ cà phê khiến bạn dễ gặp các 
triệu chứng chóng mặt khi cơ thể cần thời gian để 
thích nghi với các thay đổi. Để giảm các triệu 
chứng, bạn nên ngồi hoặc cố gắng nằm để cảm thấy 
dễ chịu hơn.

Đa phần các triệu chứng chóng mặt khi cai 
cà phê sẽ kéo dài khoảng 9 ngày, và cơ thể cần có 
thời để thích nghi với các thay đổi mới.

Khó tập trung

Các nghiên cứu đều chỉ ra cà phê có thể cải 
thiện sự tập trung trước kỳ thi hoặc một ngày làm 
việc quan trọng do caffeine làm tăng mức 
adrenaline, khiến huyết áp tăng lên và kích thích 
não.

Quyết định sống không cà phê có thể khiến 
bạn gặp khó khăn ban đầu trong việc tập trung. 
Nhưng sau một thời gian, chúng sẽ trở lại quỹ đạo 
ban đầu, khi cà phê chưa xuất hiện. ■ 

NEW

447-1977/1545

Caàn Thôï Nails

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails bieát laøm ñuû thöù.  Bao 

löông $1,000 - $1,200/ 6 ngaøy vaø thôï tay chaân 

nöôùc, dip shellac, bao löông $700 - 800 vaø thôï cuoái 

tuaàn, giôø laøm töø 10am tôùi 8pm hoaëc 11am - 9pm.

New!!! New!!! New!!!

Xin lieân laïc:

832-913-9370 * 713-622-3130

NEW

466-1979/1547

Caàn Thôï Wax/ Eyelashes

Caàn nhieàu thôï waxing vaø eyelashes Full time 
hoaëc Part time coù kinh nghieäm, bao löông 
$900/tuaàn/ 6 ngaøy.  Thôï wax, bao löông tuaàn 
hoaëc traû tieàn giôø.  Thôï eyelashes, bao löông 
hoaëc treân aên chia.

Westheimer & Dairy Ashford

Muoán bieát theâm chi tieát, goïi hoaëc text: coâ Anne

832-620-7868

NEW

473-1980/1548

Tìm  Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên vaø doïn deïp 
nhaø cöûa.  Nhaø ôû khu Southwest, 
ga àn  chô ï  My õ  Hoa.   Löông 
$2,500/thaùng.

Khu Southwest

Xin lieân laïc: 281-935-0561

NEW

503-1984/1552

Caàn Thôï Eyelashes

Caàn thôï Eyelashes coù kinh nghieäm laøm Part time, coù 
theå laøm Full time.  Tieäm môùi môû “Supra Lash” khu 
Upper Kirby.  Coù kieán thöùc caäp nhaät veà söùc khoûe, veä 
sinh vaø chaêm soùc sau khi noái mi.  Coù license.  Thuaàn 
thuïc veà noái mi cô baûn.  Bieát tieáng Anh caøng toát.

Khu Upper Kirby

Xin lieân laïc: 832-907-6688
Email: supralash1@gmail.com

NEW

504-1984/1552

Tìm Ngöôøi Giuùp Vieäc

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn tìm 1 
coâ nanny laøm vieäc laâu daøi, taän 
taâm, yeâu treû.

Houston, TX

Xin lieân laïc: Minh Vaân

713-367-4853

NEW

510-1985/1553

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & I-

610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc:

713-972-2254

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.
ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn

naêng... Nay con caàu khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Lôøi Nguyeän

QH
Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy, 

moãi ngaøy 9 laàn thì caàu gì ñöôïc naáy.  

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                          QH

Đây là 8 điều sẽ xảy ra nếu 
bạn ăn nho mỗi ngày trong vòng 
1 tháng, điều cuối cùng chị em 
nào cũng thích mê

Nếu ăn nho mỗi ngày đều đặn trong 
vòng 1 tháng, bạn sẽ nhận được 
những điều không tưởng cho sức 

khỏe và sắc đẹp của mình.
Nho kết thành từng chùm, sinh sôi trên 

dạng cây thân leo. Chúng có màu xanh lá cây, đỏ, 
tím với đủ dạng quả tròn khác nhau. Và tất nhiên, 
chúng rất ngon. Không chỉ ngon, òn cung ăn nho c
cấp nguồn dinh dưỡng khủng cho cơ thể.

Theo Health, nho là loại trái cây chứa đầy 
kali, carbohydrate, protein, vitamin A, C, canxi, 
sắt, vitamin B6 và magiê. Và nếu ăn nho mỗi ngày 
đều đặn trong vòng một tháng, bạn sẽ nhận được 
những điều không tưởng cho sức khỏe và sắc đẹp 
của mình:

1. Tim mạch khỏe mạnh hơn
Nho chứa nhiều chất chống oxy hóa có liên 

quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 
Cùng với những chất chống oxy hóa này là 
polyphenol cũng có liên quan đến việc giảm nguy 
cơ mắc bệnh tim mạch.

Trên thực tế, một nghiên cứu được thực 
hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Y 
khoa Boston đã phát hiện ra rằng polyphenol trong 
nho có thể làm giảm LDL (cholesterol xấu), giảm 
huyết áp, giảm viêm nhiễm. Các nhà khoa học 
cũng kết luận, một chế  trái cây và rau độ ăn nhiều
quả, bao gồm cả nho, có thể làm giảm nguy cơ mắc 
bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa
2. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn
Nho chứa chất xơ, và do đó, giúp hệ tiêu 

hóa vận động khá tốt. Điều tốt hơn là chất xơ có 
trong nho chủ yếu được tạo thành từ chất xơ không 
hòa tan vẫn còn nguyên vẹn khi nó di chuyển qua 
ruột của bạn, giúp duy trì đường ruột khỏe mạnh. 
Lượng nước có trong nho cũng là một thành phần 
quan trọng giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

3. Cơ thể tràn đầy năng lượng
Nho chứa carbohydrate, đặc biệt là 

cellulose, là chất tăng cường năng lượng tự nhiên. 
Ngậm một nắm nho trong miệng và bạn sẽ có năng 
lượng tức thì. Và điều tuyệt vời hơn nữa là do hàm 
lượng chất xơ cao trong nho nên chúng chuyển hóa 

chậm hơn, mang lại cho bạn nguồn năng lượng kéo 
dài.

4. Thận khỏe hơn
Nho chứa chất chống oxy hóa mạnh như 

anthocyanin (giúp nho có màu đỏ tím) và 
resveratrol. Cả hai đều đóng một vai trò quan trọng 
trong việc chống lại các gốc tự do có thể xâm nhập 
vào thận gây nhiễm trùng và bệnh tật. Những chất 
chống oxy hóa này cũng hoạt động tích cực để đào 
thải các chất cặn bã như axit uric.

Tổ chức Thận Quốc gia tại Hoa Kỳ khuyến 
nghị ăn 15 quả nho hàng ngày để duy trì sức khỏe 
thận tốt như một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

5. Bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc bệnh 
ung thư

Điều này là do hàm lượng chất chống oxy 
hóa dồi dào trong quả nho. Những chất chống oxy 
hóa này có đặc tính chống ung thư, bảo vệ cơ thể 
chống lại nhiều bệnh ung thư bao gồm cả ung thư 
vú. Polyphenol như resveratrol có trong nho có đặc 
tính chống viêm cùng với khả năng chống oxy hóa 
tuyệt vời.

Nghiên cứu đăng tải trên Healthline cho 
biết, chỉ cần bổ sung resveratrol cũng có thể mang 
lại nhiều lợi ích sức khỏe tích cực bao gồm giảm 
nguy cơ ung thư. Mặc dù vậy, bổ sung qua những 
thực phẩm tự nhiên thông qua ăn uống như ăn nho 
được đánh giá là tốt hơn nhiều.

6. Bạn sẽ thở dễ dàng hơn
Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa 

việc ăn ít trái cây và rau quả với bệnh hen suyễn, 
thúc đẩy các nhà nghiên cứu t điều ìm hiểu xem liệu 
ngược lại có đúng hay không. Kết quả được công 
bố trên tạp chí Nutrients cho thấy trái cây và rau 
quả có vai tr điều trị ò trong cả việc phòng ngừa và 
bệnh hen suyễn.

Đặc biệt, nho là loại trái cây quan trọng 
được đề cập đến. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 
2007 đăng tải trên Health chỉ ra rằng những trẻ lớn 
lên theo chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều hạt và 
trái cây như nho, ít có nguy cơ mắc các triệu chứng 
giống như hen suyễn hơn. Điều này được nhận 
định có thể do hàm lượng độ ẩm cao trong mỗi trái 
nho.

7. Bạn sẽ mạnh mẽ hơn và nhanh nhẹn 
hơn

Nho có thể cải thiện sức mạnh cơ bắp và 
sức chịu đựng của bạn. Một nghiên cứu của Khoa 
Kinesiology tại Đại học Georgia cho thấy các hợp 
chất được tìm thấy trong vỏ nho, bao gồm catechin, 
quercetin và resveratrol, cải thiện sức bền khi chạy, 
thể lực và chức năng ti thể cơ xương ở chuột. Và 
mặc dù chưa có nghiên cứu chính thức nào được 
thực hiện trên người nhưng giới khoa học tin rằng ít 
nhiều việc ăn nho cũng tác động tích cực giúp bạn 
trở nên nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn.

8. Chống mụn, lão hóa da
Mặc dù có lượng đường khá lớn nhưng ăn 

nho, nhất là nho đỏ lại cực tốt cho làn da của bạn. 
Một nghiên cứu trong ống nghiệm được đăng tải 
trên Medicalnewstoday cho thấy, resveratrol có 
trong nho đỏ hơi độc đối với vi khuẩn gây mụn và 

có tác dụng ức chế trong thời gian dài.
Nghiên cứu năm 2020 cho biết thêm, chất 

này có thể bảo vệ da bằng cách giữ ẩm, chống tia 
UV. Điều này có thể giúp bảo vệ làn da khỏi lão hóa 
sớm và các dấu hiệu tổn thương khác của ánh nắng 
mặt trời, chẳng hạn như nếp nhăn và đốm nâu, 
nám.

Resveratrol cũng có tác dụng chống oxy 
hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa da, giảm sự xuất hiện 
của mụn trứng cá và sự phát triển của các rối loạn 
da, bao gồm ung thư da. ■

Lợi ích khi trang trí cây 
thông thật trong nhà

Trang trí nhà cửa đón Giáng sinh 
bằng cây thông thật sẽ cải thiện sức 
khỏe thể chất và tinh thần cho các 

thành viên hơn cây nhựa.
Theo Bách khoa toàn thư Britannica, 

truyền thống trang trí cây thông vào lễ Giáng sinh 
bắt đầu ở Đức từ thế kỷ 16 và lan truyền sang các 
nước khác. Mãi đến những năm 1950-1960, những 
cây thông nhựa mới xuất hiện tại Mỹ.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí 
Behavioral Sciences năm 2018, việc cơ thể tiếp 
xúc với môi trường tự nhiên, ví dụ như đi bộ trong 
rừng, giúp giảm nồng độ cortisol - một loại 
hormone gây căng thẳng, ức chế đối trong cơ thể. 
Nhưng nếu không có điều kiện đi trong rừng, bạn 
có thể hưởng lợi bằng việc trồng hoặc trang trí cây 
trong nhà, theo nghiên cứu công bố trên Tạp chí 
Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường Quốc tế.

“Mang thiên nhiên vào trong không gian 
nhà ở sẽ ảnh hưởng tích cực đến con người”, nhà 
tâm lý học Sonja Peterson-Lewis tại Đại học 
Temple, Philadelphia nhận định. Nhất là khi đặt 
cây thật trong nhà còn giúp con người được hưởng 
lợi từ quá trình quang hợp, tạo ra oxy giúp không 
khí trong lành. Và mùi gỗ thông có thể gợi nhớ con 
người hồi tưởng về quá khứ.

Charlie Hall, giáo sư khoa Khoa học làm 
vườn tại Đại học Texas A&M, Mỹ, cho biết một 
cây thông thật đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe 
tinh thần cho con người, bao gồm giảm lo âu, trầm 
cảm và giúp tăng cường sức khỏe tâm lý.

Đặc biệt, chỉ cây thật mới có thể cải thiện 
hệ thống miễn dịch trong cơ thể, khi chúng sản xuất 
ra phytoncide, một chất hóa học làm tăng hoạt 
động của các tế bào miễn dịch tự nhiên, giúp chống 
lại sự nhiễm trùng do virus gây nên.

Không đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe 
như thông thật, nhưng cây nhựa cũng giúp tâm 
trạng của các thành viên trở nên thoải mái, vui vẻ, 
cũng như độ bền và giá rẻ của sản phẩm này, khi 
mùa lễ đang cận kề. ■ 
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Ba lý do bạn không nên tập 
thể dục trước khi đi ngủ

Buổi sáng bận rộn và cả ngày vẫn 
không hết việc khiến bạn không 
còn lựa chọn nào khác ngoài việc 

tập thể dục vào ban đêm?
Một nghiên cứu mới cho biết nếu có, bạn 

cần phải dừng ngay việc này lại.
Theo một nghiên cứu mới, tập thể dục 

trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến nhịp tim và 
ảnh hưởng xấu đến chu kỳ giấc ngủ của bạn.

Nếu bạn đang tập thể dục thường xuyên 
nhưng lại tập sai thời điểm, bạn sẽ chẳng thu được 
lợi ích gì.

Và hóa ra, tập thể dục vào ban đêm có thể 
có một số tác động xấu đến sức khỏe của bạn.

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng tập 
thể dục vào ban đêm có thể khiến bạn mệt mỏi và 
do đó giúp bạn ngủ ngon như một đứa trẻ, nghiên 
cứu mới cho biết điều ngược lại, theo Times of 
India.

Nghiên cứu
Theo nghiên cứu mới, tập thể dục vào ban 

đêm có thể làm tăng nhịp tim và làm gián đoạn giấc 
ngủ của bạn.

Tập thể dục nói chung khiến bạn mất nước 
và giải phóng các hormone căng thẳng trong cơ 
thể, khiến bạn tỉnh táo.

Ánh đèn rực rỡ ở phòng tập thể dục và các 
hormone căng thẳng ngăn cản melatonin, hormone 
gây ngủ được sản xuất.

Dưới đây là 3 lý do tại sao bạn không nên 
tập thể dục vào ban đêm:

Ảnh minh họa
1. Tăng sự tỉnh táo
Khi bạn tập thể dục, tuyến thượng thận sẽ 

được kích hoạt để sản xuất adrenaline, được gọi là 
epinephrine.

Cú đá này khởi động tim ở bánh răng trên 
cùng và dẫn đến tăng nhịp tim.

Điều này cũng làm tăng mức oxy và lưu 
lượng máu trong cơ. Tất cả những điều này, đến 
lượt nó, làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

2. Kích thích hệ thần kinh
Tập luyện cường độ cao có thể kích thích 

hệ thần kinh và tăng nhịp tim, có thể mất thời gian 
để trở lại bình thường.

Điều này cũng làm gián đoạn giấc ngủ của 
bạn. Một số bài tập cường độ cao bao gồm chạy, 
bơi lội, đạp xe và cử tạ nặng.

Hệ thần kinh cần thời gian để hồi phục, vì 
nó là thành phần quan trọng hối hợp tay chân để p
và mắt.

Khi hệ thần kinh hoạt động quá sức có thể 
dẫn đến cơ thể bị chao đảo, lắc lư, dẫn đến đau nhức 
cơ bắp và ngủ không ngon giấc.

3. Ít phát triển cơ hơn
Khi bạn tập luyện cường độ cao, cơ bắp của 

bạn bị vỡ và rách.
Nghỉ ngơi là cách hàng đầu để cơ bắp khỏe 

mạnh và tăng sự phát triển của chúng.
Vì việc tập luyện trước khi ngủ có thể làm 

gián đoạn giấc ngủ của bạn, đồng thời cũng có thể 
làm gián đoạn quá trình phát triển cơ bắp.

Các chuyên gia gợi ý 3 cách đơn giản để 
chống lại những tác động tiêu cực của việc tập thể 
dục vào ban đêm, theo Times of India. 

- Đảm bảo tập thể dục ít nhất 3 giờ trước khi 
đi ngủ

- Tắm nước nóng để thư giãn cơ bắp
- Xông một ít tinh dầu trong phòng ngủ của 

bạn hoặc pha một ít vào nước tắm của bạn để có tác 
dụng thư giãn. ■ 

Bạn có biết môn thể thao 
nào giúp tăng tuổi thọ nhiều 
nhất không?

Các môn thể thao đồng đội có thể kéo 
dài tuổi thọ thêm nhiều năm so với 
các môn thể thao cá nhân, theo 

Express.
Sau đây là một số bộ môn thể thao đồng đội 

có thể là phương cách tuyệt vời để kéo dài tuổi thọ 
thêm nhiều năm.

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí 
y khoa ã phát hiện  Mayo Clinic Proceedings, đ
tương tác xã hội trong các môn thể thao đồng đội có 
thể kéo dài tuổi thọ.

Nhưng những bài tập nào là hiệu quả 
nhất?

Nghiên cứu đã đưa ra câu trả lời.
Đồng tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ James 

O'Keefe, bác sĩ tim mạch tại Viện Tim Saint Luke's 
Mid America (Mỹ), cho biết đối với cả sức khỏe 
tinh thần và thể chất cũng như tuổi thọ, các mối 
quan hệ xã hội có lẽ là đặc điểm quan trọng nhất để 
sống một cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh và hạnh 
phúc.

Các bài tập được thực hiện với một đối tác 
hoặc một nhóm người, bao gồm tennis, cầu lông và 
bóng đá, tất cả đều kéo dài tuổi thọ nhiều hơn so với 
các hoạt động cá nhân như đạp xe, bơi lội hoặc 
chạy bộ, nghiên cứu cho biết, theo .Express

Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ khoảng 
8.500 người lớn không có tiền sử bệnh tim, đột quỵ 
hoặc ung thư.

Những người này đã hoàn thành một bảng 
câu hỏi về bộ môn thể thao họ đã chơi và tần suất 

hoạt động thể chất của họ.
Trong suốt 25 năm theo dõi, kết quả ã phát đ

hiện ra rằng, các bộ môn thể thao đồng đội có tác 
dụng kéo dài tuổi thọ mạnh mẽ nhất, xếp theo thứ 
tự như sau:

Tennis: Đứng đầu bảng, với thêm 9,7 năm 
tuổi thọ.

Cầu lông ăm.: Về nhì, với 6,2 n
Bóng đá: Bộ môn tập thể này mang lại thêm 

4,7 năm tuổi thọ, theo .Express
Mặc dù các môn thể thao nhóm dường như 

là phương pháp tăng cường tuổi thọ tốt nhất, nhưng 
các hoạt động cá nhân cũng có thể làm tăng thêm 
tuổi thọ.

Nghiên cứu còn cho thấy, chạy bộ có thể 
kéo dài thêm 3,2 n ình callisthenics ăm, bài tập thể h
tăng thêm 3,1 năm và các hoạt động ở câu lạc bộ 
sức khỏe thêm được 1,5 năm.

Nhưng nghiên cứu cho thấy thời lượng tập 
không nhất thiết ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Ví dụ, những người chơi tennis có khoảng 
520 phút hoạt động mỗi tuần, so với những người 
tham gia câu lạc bộ sức khỏe dành gần 600 phút 
mỗi tuần.

Có rất nhiều nghiên cứu khác chứng minh 
rằng các tương tác xã hội là rất tốt cho sức khỏe.

Nhưng không có nghĩa là các hình thức tập  
thể dục cá nhân không tốt.

Ngược lại, chúng vẫn có thể kéo dài tuổi 
thọ của bạn và mang lại những lợi ích sức khỏe 
khác, theo .Express  ■

Xét nghiệm COVID-19 cho 
mọi đối tượng mới giúp chống 
dịch hiệu quả nhất

Đây là khuyến cáo được chuyên gia 
dịch tễ học của Đức đưa ra hôm 
6/11. Trong 24 giờ qua nước Đức 

đã ghi nhận trên 34 nghìn ca mắc mới COVID-19 
và 142 ca tử vong.

Tất cả mọi người đều cần phải làm xét 
nghiệm trước khi muốn tham dự các sự kiện, vào 
nhà hàng, tiệm làm tóc, các không gian kín, cho dù 
họ đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19, 
chưa tiêm hoặc đã khỏi bệnh.

Theo chuyên gia dịch tễ học của Đức, việc 
đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 và đã khỏi 
bệnh chỉ mang lại cảm giác “an toàn giả”, chỉ có xét 
nghiệm COVID-19 cho mọi đối tượng mới giúp 
chống dịch hiệu quả nhất.

Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối 
cảnh trong 24 giờ qua nước Đức đã ghi nhận trên 
34 nghìn ca mắc mới COVID-19 và 142 ca tử 
vong. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc 
mới tại Đức vượt quá 30 nghìn ca. Trong khi đó, 
Đức đã bãi bỏ bãi bỏ việc xét nghiệm miễn phí cho 
công dân từ giữa tháng 10 vừa qua.

Nhằm hạn chế số ca mắc mới trong làn 
sóng dịch thứ tư tại nước này, cảnh sát Đức đang đề 
xuất việc cấm đốt pháo hoa trong dịp đón năm mới 
cũng như hạn chế tụ tập theo nhóm quy mô lớn. ■

__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 

caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 

chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 

tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

171-1986/1554 (1y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm taïi Downtown Humble, TX caàn 

thôï boät & tay chaân nöôùc (Full time/ Part 

time).  Bao löông töø $75 - $150/ngaøy 

tuøy theo tay ngheà vaø khaû naêng.

Xin lieân laïc: Jenny   

832-436-7745
__________________________________________

446-1977/1545

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï boät, chaân tay nöôùc, sôn gel 

ñöôïc.  Tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc: Phöông

713-367-4825

713-271-3320
__________________________________________

438-1976/1544

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4, khoaûng 

7 phuùt.  Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát 

laøm boät caøng toát.  Tieäm ñoâng khaùch, 

khu Meã 70%.  Khaùch deã thöông, thôï 

laøm nhö trong gia ñình.

Xin lieân laïc hoaëc text:

832-758-3852
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

476-1980/1548

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh nghieäm.  

Chuyeân veà ñoà vest Nam.

Xin lieân laïc: Rachel 

713-373-7777

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc: Tina  

832-818-0990
__________________________________________

410-1989/1557(6m)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï phuï goäi ñaàu hoaëc môùi ra 

tröôøng.  Bao löông $70/ ngaøy tuøy theo 

khaû naêng.  Tieäm ôû khu Bellaire, laøm 

vieäc 5 ngaøy (nghæ thöù 3, thöù 4).

Xin lieân laïc: 713-416-2666
__________________________________________

445-1977/1545

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm naèm khu Sugar Land, South 59.  

Khaùch 100% Myõ traéng. Löông cao, tip 

haäu.  Tieäm ñoùng cöûa Sunday.  Caàn 

thôï Nöõ kinh nghieäm, gioûi tieáng Anh.  

Laøm 4-5 ngaøy/tuaàn.  Toùc Nam $20.

Xin lieân laïc: 346-857-4748
__________________________________________

439-1976/1544

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï chuyeân toùc Nam, khu 

Southwest, bieát bald fade, taper fade.  

Bao löông $100/ngaøy.  Full time hay 

Part time.

Xin lieân laïc: 832-859-2988
__________________________________________

460-1979/1547

CAÀN GAÁP

Caàn thôï Nails coù baèng wax, bieát laøm 

moïi thöù, bao löông $800 - $900/ tuaàn.  

Caàn thôï tay chaân nöôùc.  Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK 3- 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’.

Xin lieân laïc: 

832-614-5612 * 832-736-6091
__________________________________________

357-1982/1550(6m)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát.  Good income.  Neáu caàn, bao 

löông quanh naêm.

Xin lieân laïc: Nancy 

281-701-3632

__________________________________________

515-1986/1554

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 ngöôøi söùc khoûe toát, coù traùch 

nhieäm, yeâu thöông vaø chaêm soùc 

ngöôøi giaø. Giuùp chaêm soùc cuï OÂng ôû 

nhaø döôõng laõo. 

Giôø laøm vieäc: Friday - Sunday 9-6

Xin lieân heä: 832-524-5656
__________________________________________

499-1983/1551

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 chò/ coâ doïn veà quaän Cam, 

Orange County, California, ñeå troâng 

nuoâi 1 cuï baø taïi gia.  Chuû bao veù maùy 

bay vôùi ñieàu kieän, vaø bao aên ôû.

Goïi/ Text: Thu Höông

714-775-6868
__________________________________________

497-1983/1551

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ chaêm soùc 1 baùc gaùi, 

giuùp ít vieäc nhaø, caàn laùi xe.  Laøm vieäc 

thöù Hai tôùi thöù Baûy.  Nhaø ôû gaàn chôï 

Hong Kong 4.

Xin lieân laïc: Mai

832-659-7948
__________________________________________

488-1981/1549

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ khoûe maïnh, vui veû, coù 

traùch nhieäm ñeå lo vieäc nhaø vaø baø cuï.  

ÔÛ luoân laïi nhaø.

Xin lieân laïc:  713-550-7580
__________________________________________

482-1981/1549

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 ngöôøi giöõ treû, bieát naáu aên vaø coù 

loøng thöông treû.  Tuaàn laøm 2 ngaøy thöù 

Baûy & Chuû Nhaät.  Löông $400/ 2 ngaøy.  

Nhaø khu Cypress.

Xin lieân laïc:  

832-377-1642
__________________________________________

511-1985/1553

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ 50 - 60 tuoåi cho hai beù 

sinh ñoâi 5 tuoåi.  Laøm 5 ngaøy/tuaàn: 3pm 

- 7pm.  Phuï vieäc nhaø.

Xin lieân laïc:  

713-505-8159
__________________________________________

504-1984/1552

CAÀN NGÖÔØI

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn tìm moät coâ 

Nanny laøm vieäc laâu daøi, taän taâm, yeâu 

treû.

Ñeå bieát theâm chi tieát,

xin lieân laïc: Minh Vaân

713-367-4853
_________________________________________-

459-1980/1548

CAÀN NGÖÔØI - SUGARLAND

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ döôùi 60 tuoåi naáu aên 

vaø laøm vieäc nhaø.  Yeâu caàu sieâng naêng, 

saïch seõ.  Tuaàn laøm 2 hoaëc 3 ngaøy töø 

9h sa ùng tô ù i  5h chie àu.  Löông 

$100/ngaøy.

Xin lieân laïc soá phone/gôøi tin nhaén:  

281-871-9741
__________________________________________

470-1979/1547

NEW

Caàn ngöôøi giuùp vieäc, bieát chuùt tieáng 

Anh, khu Sienna Plantation, giöõa HK 2 

& 4, treân Hwy 6 @  Fort Bend Tolls.  

Löông töø $7.25 - $25/hr.  Coâng vieäc: 

lau chuøi, doïn deïp, tieáp khaùch, etc...

Xin lieân laïc: 

Huøng: 832-512-4028

Tina: 281-431-4499
__________________________________________

514-1986/1554

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellair cho share 

Master Bedroom vaø phoøng thöôøng. 

Ñaày ñuû tieän nghi, maùy giaët saáy - 

Internet.

Xin lieân laïc:

832-277-4568
__________________________________________

475-1980/1548

BAÙN XE

Xe Infiniti 2003 - G35, maøu xaùm, 6 

maùy, 2 cöûa, chaïy toát, maïnh.  Chöa bò 

ñuïng hay ngaäp nöôùc.  Thay môùi nhieàu 

thöù.  132K miles.  AC, GPS, sterro raát 

toát.  $8,600.

Xin lieân laïc: Tim

713-492-8805
__________________________________________

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Linh Tinh
Miscellaneous

* Ông đánh cháu

Ông nội sai thằng cháu bảy tuổi đi mua 
một đồng xu dầu, một đồng xu giấm. Nó hỏi:

- Ông ơi, đồng xu nào mua dầu, đồng xu 
nào mua giấm?

- Đồng nào cũng được, hỏi làm gì?

Nó đi một hồi trở về hỏi nữa:

- Chén nào đựng dầu, chén nào đựng 
giấm?

Ông tức mình đánh cho nó liền ba cái. Kế 

đó, cha nó đi về, ông học chuyện lại cho cha nó 
nghe. Người cha chẳng nói gì hết, ném dù xuống, 
một tay thì nắm đầu mình, tay kia thì đánh vào 
đầu mình lia lịa. Ông thấy vậy hỏi:

- Mày điên hay sao lại làm vậy?

Người cha nói:

- Không phải điên, cha đánh con tôi dữ 
quá, thử coi tôi đánh con cha có được không?

* Đến sớm cũng thế

Ông bà Dupont đi xem trận bóng đá quốc 

tế. Đây là lần đầu tiên bà Dupont đi xem môn thể 
thao này. Bà có thói quen lề mề, nên chồng bà rất 
sốt ruột, và khi họ đến sân vận động thì trận đấu 
đã gần hết hiệp hai.

Ông Dupont hỏi người ngồi bên cạnh:

- Kết quả thế nào hở ông?

- Hai bên hòa 0-0!

Bà Dupont liền nói một cách đắc thắng:

- Ông thấy không! Chúng ta đến sớm thì 
cũng thế thôi.
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Đi bộ là liều thuốc tốt nhất 
để tăng tuổi thọ: Mỗi ngày kiên 
trì đi bộ 7000 bước, một thời 
gian sau cơ thể sẽ đón nhận 6 
sự thay đổi ngoạn mục

Các nghiên cứu khoa học đã chứng 
minh rằng việc đi bộ tuy đơn giản 
nhưng lại có thể phòng và chữa 

được nhiều bệnh.
Người Trung Quốc có câu: “Đi bộ sau bữa 

ăn, sống đến 99 tuổi”, hiểu được lợi ích của việc đi 
bộ nên người trung niên và cao tuổi ngày nay 
thường cố gắng đi bộ sau bữa ăn để có thể thư giãn 
cơ thể, ổn định khí huyết và giúp năng lượng dồi 
dào hơn.

Ngoài ra, các nghiên cứu khoa học đã 
chứng minh rằng việc đi bộ tuy đơn giản nhưng lại 
có thể phòng và chữa được nhiều bệnh. 

Ai cũng biết đi bộ là tốt nhưng nên đi mỗi 
ngày bao nhiêu bước để đạt được hiệu quả tập 
luyện, tránh làm tăng độ mòn khớp gối? Một 
nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA 
cho thấy đi bộ 7.000 bước mỗi ngày sẽ giảm 50-
70% nguy cơ tử vong sớm so với người đi bộ ít hơn.

Mỗi ngày kiên trì đi bộ 7.000 bước, cơ 
thể sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời nào?

Đầu tiên, đi bộ thường xuyên có thể giúp 
ngăn ngừa và kiểm soát bệnh cao huyết áp. Đi bộ 
hàng ngày có thể giúp phục hồi độ đàn hồi của 
mạch máu, giúp huyết áp của bạn ổn định hơn.

Thứ hai, đi bộ thường xuyên có thể giúp 
kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2. Đi bộ giúp thúc 
đẩy cơ thể đốt cháy calo dư thừa và kiểm soát cân 
nặng tốt hơn, tăng độ nhạy insulin, từ đó phòng 
ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả.

Ảnh minh họa
Thứ ba, đi bộ giúp kiểm soát gan nhiễm 

mỡ, vì đi bộ có thể giúp giảm lipid máu và kiểm 
soát béo phì.

Thứ tư, đi bộ giúp giảm cân hiệu quả. Đi bộ 
sau bữa ăn tối giúp tiêu thụ lượng calo dư thừa, 
giúp cải thiện phản ứng cơ thể với insulin, giảm mỡ 
bụng.

Thứ năm, đi bộ giúp phòng ngừa bệnh ung 
thư. Một nghiên cứu của Pháp, thực hiện trên 4 
triệu phụ nữ cho thấy, phụ nữ dù ở độ tuổi nào đi 
nữa nếu đi bộ nhanh 1 tiếng mỗi ngày có thể giảm 

12% nguy cơ mắc ung thư vú. Một nghiên cứu trên 
70.000 người từ Trường Y tế Công cộng Harvard 
cho thấy đi bộ 1 giờ mỗi ngày có thể giảm 50% 
nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Thứ sáu, đi bộ giúp xương chắc khỏe hơn. 
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford ở Anh đã 
phát hiện ra rằng mật độ xương của những người 
thường xuyên đi bộ cao hơn những người không 
tập thể dục trong suốt cuộc đời của họ. Những 
người có xương chắc khỏe có thể tránh được chứng 
loãng xương và tất cả các vấn đề đi kèm với nó, 
chẳng hạn như gãy xương, tàn tật và teo cột sống.

Đi bộ rất tốt nhưng cần lưu ý những điều 
sau để đạt được hiệu quả gấp bội

- Thời điểm đi bộ tốt nhất trong ngày: Sau 
khi ăn tối 2 tiếng

Việc đi bộ vào thời điểm này sẽ giúp cơ thể 
tiêu hao mỡ thừa trước khi lên giường đi ngủ. Hơn 
nữa, đi bộ sau khi ăn tối cũng sẽ giúp các hệ cơ 
quan tuần hoàn, hô hấp hoạt động tốt hơn, từ đó 
thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn.

- Tư thế đi bộ tốt nhất: Nâng cao ngực, đi 
thẳng

Khi đi, bạn phải nâng cao đầu và ngực và 
bụng để thúc đẩy 13 nhóm cơ lớn của cơ thể cùng 
vận động. Ngược lại, đi bộ mà lưng và đầu chúi 
xuống đất sẽ khiến các kinh mạch không thể giãn 
ra, cơ thể không nhận được lượng oxy cần thiết 
khiến con người rơi vào trạng thái căng thẳng, 
khiến não phải làm việc quá sức và ảnh hưởng đến 
giấc ngủ ban đêm.

- Vị trí đi bộ tốt nhất: Nơi trong lành, tránh 
nơi ô nhiễm

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y 
khoa quốc tế hàng đầu “The Lancet” cho thấy, 
những người đi bộ trong công viên, nơi không khí 
trong lành có thể cải thiện chức năng phổi và làm 
mềm các mạch máu, ngược lại những người đi bộ ở 
khu vực nhiều khói bụi sẽ có chức năng phổi yếu 
hơn và tình trạng xơ cứng động mạch trở nên tồi tệ 
hơn. ■ 

Nghiên cứu mới: Cứ 100 
người Việt thì 3 người có đột 
biến ung thư di truyền

Nghiên cứu trên quy mô lớn lần đầu 
tiên về tần suất mắc ung thư di 
truyền của người Việt được tạp chí 

quốc tế Frontiers in Oncology đăng tải “tiết lộ” 
nhiều thông tin đáng lưu ý.

Mới đây, tạp chí ung thư quốc tế Frontiers 
in Oncology đã chấp thuận  đăng tải nghiên cứu của
Viện Di truyền Y học (Gene Solutions) về “Phổ đột 
biến gen gây bệnh ung thư di truyền trên quần thể 
người Việt Nam” (Pathogenic variant profile of 
hereditary cancer syndromes in a Vietnamese 
cohort) sau thời gian kiểm duyệt gắt gao., 

Đây cũng là lần đầu tiên có một nghiên cứu 
trên quy mô lớn liên quan đến tần suất mắc ung thư 
di truyền của người Việt được chấp thuận công bố 
trên tạp chí ung thư thế giới, sau khi vượt qua các 

vòng kiểm duyệt gắt gao.
Cụ thể, nghiên cứu trên được thực hiện trên 

1.165 người Việt Nam đã làm xét nghiệm gen 
oncoSure, khảo sát 17 đột biến gen liên quan đến 
11 loại ung thư di truyền phổ biến nhất trong năm 
2020. Kết quả cho thấy có đến 3.2% người tham 
gia có mang đột biến ung thư di truyền.

Ở những người có tiền căn gia đình hoặc 
bản thân mắc ung thư (được đánh giá là nhóm nguy 
cơ cao cần đi thực hiện xét nghiệm gen) thì tỷ lệ này 
lên đến 4.2%. Ở nhóm người không có tiền căn ung 
thư th đột biến ung thư di ì tỷ lệ mang truyền là 
2.6%. Tức là, trung bình cứ 100 người sẽ có 
khoảng 3 người có mang đột biến ung thư di 
truyền.

Trong đó, phổ biến nhất là người mang đột 
biến của hội chứng ung thư vú và buồng trứng di 
truyền (HBOC), chiếm tỷ lệ 1.6% và hội chứng 
ung thư đại trực tràng di truyền chiếm tỷ lệ 1.3%. 
Và trong các hội chứng ung thư đại trực tràng di 
truyền, tỷ lệ người mang đột biến của hội chứng 
Lynch là 0.8%, hội chứng đa polyp gia đình (FAP) 
là 0.3% và hội chứng a polyp liên quan gen đ
MUTYH (MAP) là 0.3%.

Đáng lưu ý, BRCA1 và BRCA2 là 2 gen 
thường bị đột biến nhất, tỷ lệ “dương tính” là 1.3% 
trong quần thể được khảo sát, và 5.1% trong các 
bệnh nhân bị ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng. 
Nghiên cứu cũng chỉ ra các đột biến gen có tần suất 
cao trên người Việt Nam cũng như có những đột 
biến gen hoàn toàn mới, chưa được ghi nhận trước 
đây.

Ảnh minh họa
TS Từ Ngọc Ly Lan, trưởng nhóm nghiên 

cứu cho biết, kết quả nghiên cứu là minh chứng về 
sự phổ biến của ung thư di truyền ở người Việt 
Nam. Tuy còn khá xa lạ, nhưng xét nghiệm gen cần 
được nhìn nhận về giá trị trong việc đánh giá nguy 
cơ ung thư di truyền.

“Ung thư có mang đột biến di truyền, nếu 
được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ thì sẽ 
có nhiều bệnh nhân được cứu sống hơn, và ngay cả 
người thân của họ cũng được bảo vệ nhờ dự phòng 
tốt” - TS Ly Lan nói.

Ngoài ra, không chỉ riêng đối tượng có tiền 
căn mà bất cứ ai cũng nên cân nhắc chủ động thực 
hiện xét nghiệm gen, để đánh giá nguy cơ ung thư 
di truyền càng sớm càng tốt. Từ đó có kế hoạch tầm 
soát, xử lý kịp thời. ■
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Ba lý do bạn không nên tập 
thể dục trước khi đi ngủ

Buổi sáng bận rộn và cả ngày vẫn 
không hết việc khiến bạn không 
còn lựa chọn nào khác ngoài việc 

tập thể dục vào ban đêm?
Một nghiên cứu mới cho biết nếu có, bạn 

cần phải dừng ngay việc này lại.
Theo một nghiên cứu mới, tập thể dục 

trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến nhịp tim và 
ảnh hưởng xấu đến chu kỳ giấc ngủ của bạn.

Nếu bạn đang tập thể dục thường xuyên 
nhưng lại tập sai thời điểm, bạn sẽ chẳng thu được 
lợi ích gì.

Và hóa ra, tập thể dục vào ban đêm có thể 
có một số tác động xấu đến sức khỏe của bạn.

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng tập 
thể dục vào ban đêm có thể khiến bạn mệt mỏi và 
do đó giúp bạn ngủ ngon như một đứa trẻ, nghiên 
cứu mới cho biết điều ngược lại, theo Times of 
India.

Nghiên cứu
Theo nghiên cứu mới, tập thể dục vào ban 

đêm có thể làm tăng nhịp tim và làm gián đoạn giấc 
ngủ của bạn.

Tập thể dục nói chung khiến bạn mất nước 
và giải phóng các hormone căng thẳng trong cơ 
thể, khiến bạn tỉnh táo.

Ánh đèn rực rỡ ở phòng tập thể dục và các 
hormone căng thẳng ngăn cản melatonin, hormone 
gây ngủ được sản xuất.

Dưới đây là 3 lý do tại sao bạn không nên 
tập thể dục vào ban đêm:

Ảnh minh họa
1. Tăng sự tỉnh táo
Khi bạn tập thể dục, tuyến thượng thận sẽ 

được kích hoạt để sản xuất adrenaline, được gọi là 
epinephrine.

Cú đá này khởi động tim ở bánh răng trên 
cùng và dẫn đến tăng nhịp tim.

Điều này cũng làm tăng mức oxy và lưu 
lượng máu trong cơ. Tất cả những điều này, đến 
lượt nó, làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

2. Kích thích hệ thần kinh
Tập luyện cường độ cao có thể kích thích 

hệ thần kinh và tăng nhịp tim, có thể mất thời gian 
để trở lại bình thường.

Điều này cũng làm gián đoạn giấc ngủ của 
bạn. Một số bài tập cường độ cao bao gồm chạy, 
bơi lội, đạp xe và cử tạ nặng.

Hệ thần kinh cần thời gian để hồi phục, vì 
nó là thành phần quan trọng hối hợp tay chân để p
và mắt.

Khi hệ thần kinh hoạt động quá sức có thể 
dẫn đến cơ thể bị chao đảo, lắc lư, dẫn đến đau nhức 
cơ bắp và ngủ không ngon giấc.

3. Ít phát triển cơ hơn
Khi bạn tập luyện cường độ cao, cơ bắp của 

bạn bị vỡ và rách.
Nghỉ ngơi là cách hàng đầu để cơ bắp khỏe 

mạnh và tăng sự phát triển của chúng.
Vì việc tập luyện trước khi ngủ có thể làm 

gián đoạn giấc ngủ của bạn, đồng thời cũng có thể 
làm gián đoạn quá trình phát triển cơ bắp.

Các chuyên gia gợi ý 3 cách đơn giản để 
chống lại những tác động tiêu cực của việc tập thể 
dục vào ban đêm, theo Times of India. 

- Đảm bảo tập thể dục ít nhất 3 giờ trước khi 
đi ngủ

- Tắm nước nóng để thư giãn cơ bắp
- Xông một ít tinh dầu trong phòng ngủ của 

bạn hoặc pha một ít vào nước tắm của bạn để có tác 
dụng thư giãn. ■ 

Bạn có biết môn thể thao 
nào giúp tăng tuổi thọ nhiều 
nhất không?

Các môn thể thao đồng đội có thể kéo 
dài tuổi thọ thêm nhiều năm so với 
các môn thể thao cá nhân, theo 

Express.
Sau đây là một số bộ môn thể thao đồng đội 

có thể là phương cách tuyệt vời để kéo dài tuổi thọ 
thêm nhiều năm.

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí 
y khoa ã phát hiện  Mayo Clinic Proceedings, đ
tương tác xã hội trong các môn thể thao đồng đội có 
thể kéo dài tuổi thọ.

Nhưng những bài tập nào là hiệu quả 
nhất?

Nghiên cứu đã đưa ra câu trả lời.
Đồng tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ James 

O'Keefe, bác sĩ tim mạch tại Viện Tim Saint Luke's 
Mid America (Mỹ), cho biết đối với cả sức khỏe 
tinh thần và thể chất cũng như tuổi thọ, các mối 
quan hệ xã hội có lẽ là đặc điểm quan trọng nhất để 
sống một cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh và hạnh 
phúc.

Các bài tập được thực hiện với một đối tác 
hoặc một nhóm người, bao gồm tennis, cầu lông và 
bóng đá, tất cả đều kéo dài tuổi thọ nhiều hơn so với 
các hoạt động cá nhân như đạp xe, bơi lội hoặc 
chạy bộ, nghiên cứu cho biết, theo .Express

Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ khoảng 
8.500 người lớn không có tiền sử bệnh tim, đột quỵ 
hoặc ung thư.

Những người này đã hoàn thành một bảng 
câu hỏi về bộ môn thể thao họ đã chơi và tần suất 

hoạt động thể chất của họ.
Trong suốt 25 năm theo dõi, kết quả ã phát đ

hiện ra rằng, các bộ môn thể thao đồng đội có tác 
dụng kéo dài tuổi thọ mạnh mẽ nhất, xếp theo thứ 
tự như sau:

Tennis: Đứng đầu bảng, với thêm 9,7 năm 
tuổi thọ.

Cầu lông ăm.: Về nhì, với 6,2 n
Bóng đá: Bộ môn tập thể này mang lại thêm 

4,7 năm tuổi thọ, theo .Express
Mặc dù các môn thể thao nhóm dường như 

là phương pháp tăng cường tuổi thọ tốt nhất, nhưng 
các hoạt động cá nhân cũng có thể làm tăng thêm 
tuổi thọ.

Nghiên cứu còn cho thấy, chạy bộ có thể 
kéo dài thêm 3,2 n ình callisthenics ăm, bài tập thể h
tăng thêm 3,1 năm và các hoạt động ở câu lạc bộ 
sức khỏe thêm được 1,5 năm.

Nhưng nghiên cứu cho thấy thời lượng tập 
không nhất thiết ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Ví dụ, những người chơi tennis có khoảng 
520 phút hoạt động mỗi tuần, so với những người 
tham gia câu lạc bộ sức khỏe dành gần 600 phút 
mỗi tuần.

Có rất nhiều nghiên cứu khác chứng minh 
rằng các tương tác xã hội là rất tốt cho sức khỏe.

Nhưng không có nghĩa là các hình thức tập  
thể dục cá nhân không tốt.

Ngược lại, chúng vẫn có thể kéo dài tuổi 
thọ của bạn và mang lại những lợi ích sức khỏe 
khác, theo .Express  ■

Xét nghiệm COVID-19 cho 
mọi đối tượng mới giúp chống 
dịch hiệu quả nhất

Đây là khuyến cáo được chuyên gia 
dịch tễ học của Đức đưa ra hôm 
6/11. Trong 24 giờ qua nước Đức 

đã ghi nhận trên 34 nghìn ca mắc mới COVID-19 
và 142 ca tử vong.

Tất cả mọi người đều cần phải làm xét 
nghiệm trước khi muốn tham dự các sự kiện, vào 
nhà hàng, tiệm làm tóc, các không gian kín, cho dù 
họ đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19, 
chưa tiêm hoặc đã khỏi bệnh.

Theo chuyên gia dịch tễ học của Đức, việc 
đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 và đã khỏi 
bệnh chỉ mang lại cảm giác “an toàn giả”, chỉ có xét 
nghiệm COVID-19 cho mọi đối tượng mới giúp 
chống dịch hiệu quả nhất.

Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối 
cảnh trong 24 giờ qua nước Đức đã ghi nhận trên 
34 nghìn ca mắc mới COVID-19 và 142 ca tử 
vong. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc 
mới tại Đức vượt quá 30 nghìn ca. Trong khi đó, 
Đức đã bãi bỏ bãi bỏ việc xét nghiệm miễn phí cho 
công dân từ giữa tháng 10 vừa qua.

Nhằm hạn chế số ca mắc mới trong làn 
sóng dịch thứ tư tại nước này, cảnh sát Đức đang đề 
xuất việc cấm đốt pháo hoa trong dịp đón năm mới 
cũng như hạn chế tụ tập theo nhóm quy mô lớn. ■

__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 

caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 

chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 

tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

171-1986/1554 (1y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm taïi Downtown Humble, TX caàn 

thôï boät & tay chaân nöôùc (Full time/ Part 

time).  Bao löông töø $75 - $150/ngaøy 

tuøy theo tay ngheà vaø khaû naêng.

Xin lieân laïc: Jenny   

832-436-7745
__________________________________________

446-1977/1545

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï boät, chaân tay nöôùc, sôn gel 

ñöôïc.  Tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc: Phöông

713-367-4825

713-271-3320
__________________________________________

438-1976/1544

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4, khoaûng 

7 phuùt.  Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát 

laøm boät caøng toát.  Tieäm ñoâng khaùch, 

khu Meã 70%.  Khaùch deã thöông, thôï 

laøm nhö trong gia ñình.

Xin lieân laïc hoaëc text:

832-758-3852
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

476-1980/1548

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh nghieäm.  

Chuyeân veà ñoà vest Nam.

Xin lieân laïc: Rachel 

713-373-7777

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc: Tina  

832-818-0990
__________________________________________

410-1989/1557(6m)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï phuï goäi ñaàu hoaëc môùi ra 

tröôøng.  Bao löông $70/ ngaøy tuøy theo 

khaû naêng.  Tieäm ôû khu Bellaire, laøm 

vieäc 5 ngaøy (nghæ thöù 3, thöù 4).

Xin lieân laïc: 713-416-2666
__________________________________________

445-1977/1545

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm naèm khu Sugar Land, South 59.  

Khaùch 100% Myõ traéng. Löông cao, tip 

haäu.  Tieäm ñoùng cöûa Sunday.  Caàn 

thôï Nöõ kinh nghieäm, gioûi tieáng Anh.  

Laøm 4-5 ngaøy/tuaàn.  Toùc Nam $20.

Xin lieân laïc: 346-857-4748
__________________________________________

439-1976/1544

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï chuyeân toùc Nam, khu 

Southwest, bieát bald fade, taper fade.  

Bao löông $100/ngaøy.  Full time hay 

Part time.

Xin lieân laïc: 832-859-2988
__________________________________________

460-1979/1547

CAÀN GAÁP

Caàn thôï Nails coù baèng wax, bieát laøm 

moïi thöù, bao löông $800 - $900/ tuaàn.  

Caàn thôï tay chaân nöôùc.  Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK 3- 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’.

Xin lieân laïc: 

832-614-5612 * 832-736-6091
__________________________________________

357-1982/1550(6m)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát.  Good income.  Neáu caàn, bao 

löông quanh naêm.

Xin lieân laïc: Nancy 

281-701-3632

__________________________________________

515-1986/1554

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 ngöôøi söùc khoûe toát, coù traùch 

nhieäm, yeâu thöông vaø chaêm soùc 

ngöôøi giaø. Giuùp chaêm soùc cuï OÂng ôû 

nhaø döôõng laõo. 

Giôø laøm vieäc: Friday - Sunday 9-6

Xin lieân heä: 832-524-5656
__________________________________________

499-1983/1551

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 chò/ coâ doïn veà quaän Cam, 

Orange County, California, ñeå troâng 

nuoâi 1 cuï baø taïi gia.  Chuû bao veù maùy 

bay vôùi ñieàu kieän, vaø bao aên ôû.

Goïi/ Text: Thu Höông

714-775-6868
__________________________________________

497-1983/1551

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ chaêm soùc 1 baùc gaùi, 

giuùp ít vieäc nhaø, caàn laùi xe.  Laøm vieäc 

thöù Hai tôùi thöù Baûy.  Nhaø ôû gaàn chôï 

Hong Kong 4.

Xin lieân laïc: Mai

832-659-7948
__________________________________________

488-1981/1549

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ khoûe maïnh, vui veû, coù 

traùch nhieäm ñeå lo vieäc nhaø vaø baø cuï.  

ÔÛ luoân laïi nhaø.

Xin lieân laïc:  713-550-7580
__________________________________________

482-1981/1549

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 ngöôøi giöõ treû, bieát naáu aên vaø coù 

loøng thöông treû.  Tuaàn laøm 2 ngaøy thöù 

Baûy & Chuû Nhaät.  Löông $400/ 2 ngaøy.  

Nhaø khu Cypress.

Xin lieân laïc:  

832-377-1642
__________________________________________

511-1985/1553

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ 50 - 60 tuoåi cho hai beù 

sinh ñoâi 5 tuoåi.  Laøm 5 ngaøy/tuaàn: 3pm 

- 7pm.  Phuï vieäc nhaø.

Xin lieân laïc:  

713-505-8159
__________________________________________

504-1984/1552

CAÀN NGÖÔØI

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn tìm moät coâ 

Nanny laøm vieäc laâu daøi, taän taâm, yeâu 

treû.

Ñeå bieát theâm chi tieát,

xin lieân laïc: Minh Vaân

713-367-4853
_________________________________________-

459-1980/1548

CAÀN NGÖÔØI - SUGARLAND

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ döôùi 60 tuoåi naáu aên 

vaø laøm vieäc nhaø.  Yeâu caàu sieâng naêng, 

saïch seõ.  Tuaàn laøm 2 hoaëc 3 ngaøy töø 

9h sa ùng tô ù i  5h chie àu.  Löông 

$100/ngaøy.

Xin lieân laïc soá phone/gôøi tin nhaén:  

281-871-9741
__________________________________________

470-1979/1547

NEW

Caàn ngöôøi giuùp vieäc, bieát chuùt tieáng 

Anh, khu Sienna Plantation, giöõa HK 2 

& 4, treân Hwy 6 @  Fort Bend Tolls.  

Löông töø $7.25 - $25/hr.  Coâng vieäc: 

lau chuøi, doïn deïp, tieáp khaùch, etc...

Xin lieân laïc: 

Huøng: 832-512-4028

Tina: 281-431-4499
__________________________________________

514-1986/1554

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellair cho share 

Master Bedroom vaø phoøng thöôøng. 

Ñaày ñuû tieän nghi, maùy giaët saáy - 

Internet.

Xin lieân laïc:

832-277-4568
__________________________________________

475-1980/1548

BAÙN XE

Xe Infiniti 2003 - G35, maøu xaùm, 6 

maùy, 2 cöûa, chaïy toát, maïnh.  Chöa bò 

ñuïng hay ngaäp nöôùc.  Thay môùi nhieàu 

thöù.  132K miles.  AC, GPS, sterro raát 

toát.  $8,600.

Xin lieân laïc: Tim

713-492-8805
__________________________________________

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Linh Tinh
Miscellaneous

* Ông đánh cháu

Ông nội sai thằng cháu bảy tuổi đi mua 
một đồng xu dầu, một đồng xu giấm. Nó hỏi:

- Ông ơi, đồng xu nào mua dầu, đồng xu 
nào mua giấm?

- Đồng nào cũng được, hỏi làm gì?

Nó đi một hồi trở về hỏi nữa:

- Chén nào đựng dầu, chén nào đựng 
giấm?

Ông tức mình đánh cho nó liền ba cái. Kế 

đó, cha nó đi về, ông học chuyện lại cho cha nó 
nghe. Người cha chẳng nói gì hết, ném dù xuống, 
một tay thì nắm đầu mình, tay kia thì đánh vào 
đầu mình lia lịa. Ông thấy vậy hỏi:

- Mày điên hay sao lại làm vậy?

Người cha nói:

- Không phải điên, cha đánh con tôi dữ 
quá, thử coi tôi đánh con cha có được không?

* Đến sớm cũng thế

Ông bà Dupont đi xem trận bóng đá quốc 

tế. Đây là lần đầu tiên bà Dupont đi xem môn thể 
thao này. Bà có thói quen lề mề, nên chồng bà rất 
sốt ruột, và khi họ đến sân vận động thì trận đấu 
đã gần hết hiệp hai.

Ông Dupont hỏi người ngồi bên cạnh:

- Kết quả thế nào hở ông?

- Hai bên hòa 0-0!

Bà Dupont liền nói một cách đắc thắng:

- Ông thấy không! Chúng ta đến sớm thì 
cũng thế thôi.

T
R

U
Y

E
ÄN

 C
Ö

Ô
ØI 

Đi bộ là liều thuốc tốt nhất 
để tăng tuổi thọ: Mỗi ngày kiên 
trì đi bộ 7000 bước, một thời 
gian sau cơ thể sẽ đón nhận 6 
sự thay đổi ngoạn mục

Các nghiên cứu khoa học đã chứng 
minh rằng việc đi bộ tuy đơn giản 
nhưng lại có thể phòng và chữa 

được nhiều bệnh.
Người Trung Quốc có câu: “Đi bộ sau bữa 

ăn, sống đến 99 tuổi”, hiểu được lợi ích của việc đi 
bộ nên người trung niên và cao tuổi ngày nay 
thường cố gắng đi bộ sau bữa ăn để có thể thư giãn 
cơ thể, ổn định khí huyết và giúp năng lượng dồi 
dào hơn.

Ngoài ra, các nghiên cứu khoa học đã 
chứng minh rằng việc đi bộ tuy đơn giản nhưng lại 
có thể phòng và chữa được nhiều bệnh. 

Ai cũng biết đi bộ là tốt nhưng nên đi mỗi 
ngày bao nhiêu bước để đạt được hiệu quả tập 
luyện, tránh làm tăng độ mòn khớp gối? Một 
nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA 
cho thấy đi bộ 7.000 bước mỗi ngày sẽ giảm 50-
70% nguy cơ tử vong sớm so với người đi bộ ít hơn.

Mỗi ngày kiên trì đi bộ 7.000 bước, cơ 
thể sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời nào?

Đầu tiên, đi bộ thường xuyên có thể giúp 
ngăn ngừa và kiểm soát bệnh cao huyết áp. Đi bộ 
hàng ngày có thể giúp phục hồi độ đàn hồi của 
mạch máu, giúp huyết áp của bạn ổn định hơn.

Thứ hai, đi bộ thường xuyên có thể giúp 
kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2. Đi bộ giúp thúc 
đẩy cơ thể đốt cháy calo dư thừa và kiểm soát cân 
nặng tốt hơn, tăng độ nhạy insulin, từ đó phòng 
ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả.

Ảnh minh họa
Thứ ba, đi bộ giúp kiểm soát gan nhiễm 

mỡ, vì đi bộ có thể giúp giảm lipid máu và kiểm 
soát béo phì.

Thứ tư, đi bộ giúp giảm cân hiệu quả. Đi bộ 
sau bữa ăn tối giúp tiêu thụ lượng calo dư thừa, 
giúp cải thiện phản ứng cơ thể với insulin, giảm mỡ 
bụng.

Thứ năm, đi bộ giúp phòng ngừa bệnh ung 
thư. Một nghiên cứu của Pháp, thực hiện trên 4 
triệu phụ nữ cho thấy, phụ nữ dù ở độ tuổi nào đi 
nữa nếu đi bộ nhanh 1 tiếng mỗi ngày có thể giảm 

12% nguy cơ mắc ung thư vú. Một nghiên cứu trên 
70.000 người từ Trường Y tế Công cộng Harvard 
cho thấy đi bộ 1 giờ mỗi ngày có thể giảm 50% 
nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Thứ sáu, đi bộ giúp xương chắc khỏe hơn. 
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford ở Anh đã 
phát hiện ra rằng mật độ xương của những người 
thường xuyên đi bộ cao hơn những người không 
tập thể dục trong suốt cuộc đời của họ. Những 
người có xương chắc khỏe có thể tránh được chứng 
loãng xương và tất cả các vấn đề đi kèm với nó, 
chẳng hạn như gãy xương, tàn tật và teo cột sống.

Đi bộ rất tốt nhưng cần lưu ý những điều 
sau để đạt được hiệu quả gấp bội

- Thời điểm đi bộ tốt nhất trong ngày: Sau 
khi ăn tối 2 tiếng

Việc đi bộ vào thời điểm này sẽ giúp cơ thể 
tiêu hao mỡ thừa trước khi lên giường đi ngủ. Hơn 
nữa, đi bộ sau khi ăn tối cũng sẽ giúp các hệ cơ 
quan tuần hoàn, hô hấp hoạt động tốt hơn, từ đó 
thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn.

- Tư thế đi bộ tốt nhất: Nâng cao ngực, đi 
thẳng

Khi đi, bạn phải nâng cao đầu và ngực và 
bụng để thúc đẩy 13 nhóm cơ lớn của cơ thể cùng 
vận động. Ngược lại, đi bộ mà lưng và đầu chúi 
xuống đất sẽ khiến các kinh mạch không thể giãn 
ra, cơ thể không nhận được lượng oxy cần thiết 
khiến con người rơi vào trạng thái căng thẳng, 
khiến não phải làm việc quá sức và ảnh hưởng đến 
giấc ngủ ban đêm.

- Vị trí đi bộ tốt nhất: Nơi trong lành, tránh 
nơi ô nhiễm

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y 
khoa quốc tế hàng đầu “The Lancet” cho thấy, 
những người đi bộ trong công viên, nơi không khí 
trong lành có thể cải thiện chức năng phổi và làm 
mềm các mạch máu, ngược lại những người đi bộ ở 
khu vực nhiều khói bụi sẽ có chức năng phổi yếu 
hơn và tình trạng xơ cứng động mạch trở nên tồi tệ 
hơn. ■ 

Nghiên cứu mới: Cứ 100 
người Việt thì 3 người có đột 
biến ung thư di truyền

Nghiên cứu trên quy mô lớn lần đầu 
tiên về tần suất mắc ung thư di 
truyền của người Việt được tạp chí 

quốc tế Frontiers in Oncology đăng tải “tiết lộ” 
nhiều thông tin đáng lưu ý.

Mới đây, tạp chí ung thư quốc tế Frontiers 
in Oncology đã chấp thuận  đăng tải nghiên cứu của
Viện Di truyền Y học (Gene Solutions) về “Phổ đột 
biến gen gây bệnh ung thư di truyền trên quần thể 
người Việt Nam” (Pathogenic variant profile of 
hereditary cancer syndromes in a Vietnamese 
cohort) sau thời gian kiểm duyệt gắt gao., 

Đây cũng là lần đầu tiên có một nghiên cứu 
trên quy mô lớn liên quan đến tần suất mắc ung thư 
di truyền của người Việt được chấp thuận công bố 
trên tạp chí ung thư thế giới, sau khi vượt qua các 

vòng kiểm duyệt gắt gao.
Cụ thể, nghiên cứu trên được thực hiện trên 

1.165 người Việt Nam đã làm xét nghiệm gen 
oncoSure, khảo sát 17 đột biến gen liên quan đến 
11 loại ung thư di truyền phổ biến nhất trong năm 
2020. Kết quả cho thấy có đến 3.2% người tham 
gia có mang đột biến ung thư di truyền.

Ở những người có tiền căn gia đình hoặc 
bản thân mắc ung thư (được đánh giá là nhóm nguy 
cơ cao cần đi thực hiện xét nghiệm gen) thì tỷ lệ này 
lên đến 4.2%. Ở nhóm người không có tiền căn ung 
thư th đột biến ung thư di ì tỷ lệ mang truyền là 
2.6%. Tức là, trung bình cứ 100 người sẽ có 
khoảng 3 người có mang đột biến ung thư di 
truyền.

Trong đó, phổ biến nhất là người mang đột 
biến của hội chứng ung thư vú và buồng trứng di 
truyền (HBOC), chiếm tỷ lệ 1.6% và hội chứng 
ung thư đại trực tràng di truyền chiếm tỷ lệ 1.3%. 
Và trong các hội chứng ung thư đại trực tràng di 
truyền, tỷ lệ người mang đột biến của hội chứng 
Lynch là 0.8%, hội chứng đa polyp gia đình (FAP) 
là 0.3% và hội chứng a polyp liên quan gen đ
MUTYH (MAP) là 0.3%.

Đáng lưu ý, BRCA1 và BRCA2 là 2 gen 
thường bị đột biến nhất, tỷ lệ “dương tính” là 1.3% 
trong quần thể được khảo sát, và 5.1% trong các 
bệnh nhân bị ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng. 
Nghiên cứu cũng chỉ ra các đột biến gen có tần suất 
cao trên người Việt Nam cũng như có những đột 
biến gen hoàn toàn mới, chưa được ghi nhận trước 
đây.

Ảnh minh họa
TS Từ Ngọc Ly Lan, trưởng nhóm nghiên 

cứu cho biết, kết quả nghiên cứu là minh chứng về 
sự phổ biến của ung thư di truyền ở người Việt 
Nam. Tuy còn khá xa lạ, nhưng xét nghiệm gen cần 
được nhìn nhận về giá trị trong việc đánh giá nguy 
cơ ung thư di truyền.

“Ung thư có mang đột biến di truyền, nếu 
được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ thì sẽ 
có nhiều bệnh nhân được cứu sống hơn, và ngay cả 
người thân của họ cũng được bảo vệ nhờ dự phòng 
tốt” - TS Ly Lan nói.

Ngoài ra, không chỉ riêng đối tượng có tiền 
căn mà bất cứ ai cũng nên cân nhắc chủ động thực 
hiện xét nghiệm gen, để đánh giá nguy cơ ung thư 
di truyền càng sớm càng tốt. Từ đó có kế hoạch tầm 
soát, xử lý kịp thời. ■
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Ăn một miếng tương 
đương với uống “một thùng 
dầu”: Người phụ nữ 29 tuổi qua 
đời vì nhồi máu não chỉ vì mê ăn 
loại trái cây này

Tiểu Trương, năm nay 29 tuổi, sống ở 
Thiên Tân, Trung Quốc. Hiện cô 
đang làm ở bộ phận chăm sóc khách 

hàng của một công ty thương mại điện tử. Giờ làm 
việc của Tiểu Trương thường không cố định. Vì 
vậy, đồng hồ sinh học cũng như thói quen sinh hoạt 
của cô rất thất thường. Do đó, Tiểu Trương luôn 
cảm thấy bản thân mệt mỏi, ngủ không đủ giấc.

Để có được giấc ngủ ngon hơn, Tiểu 
Trương thích đến các quán ăn nhỏ để mua cơm 
hoặc gọi đồ ăn mang về. Bản thân cô cũng thích ăn 
các loại đồ ăn nhanh như khoai tây chiên, gà rán... 
vừa tiện lợi lại tiết kiệm thời gian. Về đến nhà Tiểu 
Trương cũng không làm gì, ăn xong rồi lên giường 
lướt điện thoại.

Vào thời điểm sắp hết năm, lượng khách 
mua sắm của công ty tăng đột biến. Do đó, khối 
lượng công việc của Tiểu Trương ngày càng nhiều. 
Có hôm, cô phải tăng ca đến một, hai giờ tối. Chính 
vì ngủ không đủ giấc trong thời gian dài khiến Tiểu 
Trương thường xuyên cảm thấy chóng mặt.

Một hôm, sau khi kết thúc ca làm việc trở 
về nhà, Tiểu Trương đột nhiên ngất xỉu. Nhưng bởi 
vì Tiểu Trương sống một mình trong căn hộ chung 
cư nên không ai phát hiện ra cô. Mãi đến nửa đêm, 
một nhân viên vệ sinh phát hiện ra Tiểu Trương và 
đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, vì bỏ lỡ thời điểm 
cứu chữa tốt nhất nên sau vài giờ cấp cứu, Tiểu 
Trương đã qua đời do nhồi máu não cấp tính.

Ảnh minh họa
Bác sĩ thở dài: Thủ phạm chính là loại 

trái cây mà cô yêu thích nhưng lại là “khắc 
tinh” của nhồi máu não

Sau khi trò chuyện với bạn bè và gia đình 
của Tiểu Trương, bác sĩ phát hiện nguyên nhân 
chính dẫn đến bệnh nhồi máu não và tước đi sinh 
mạng của cô chính là sầu riêng. Tiểu Trương ăn sầu 
riêng mỗi ngày. Đồng nghiệp cho biết Tiểu Trương 
thường mang rất nhiều đồ ăn đến công ty, thậm chí 
có hôm còn gọi đồ ở ngoài. Tuy nhiên, điều đặc biệt 
là tất cả những đồ ăn đó đều được làm từ sầu riêng 
như bánh mì sầu riêng, kem sầu riêng...

Sầu riêng chứa nhiều calo nên ăn số lượng 
lớn trong thời gian dài dễ khiến cơ thể bị béo phì, 

đồng thời, việc tích tụ lipid trong máu cũng dễ dẫn 
đến tình trạng mỡ máu tăng cao. Đường trong sầu 
riêng khi đi vào máu sẽ dễ làm tăng độ nhớt của 
máu, làm xuất hiện huyết khối, tắc nghẽn mạch 
máu và gây ra nhiều loại bệnh tim mạch, mạch máu 
não.

Ngoài sầu riêng, 2 loại quả này cũng nên 
ăn ít

(1) Quả bơ
Ngoài ra, bạn nên ăn ít bơ trong cuộc sống 

hàng ngày. Điều này chủ yếu là do trong quả bơ có 
chứa nhiều chất béo và cholesterol. Đối với những 
bệnh nhân mắc bệnh mỡ máu, tuyệt đối cẩn trọng 
khi ăn bơ hoặc ăn càng ít càng tốt vì sử dụng quá 
nhiều bơ sẽ khiến cơ thể chúng ta bị tắc nghẽn 
mạch máu, gây ra một loạt các bệnh tim mạch như 
nhồi máu não và nhồi máu cơ tim.

(2) Nho
Nhiều người thích ăn nho, nhưng vì nho 

chứa một lượng đường đáng kể nên những người 
có lipid máu cao nên hạn chế ăn. Nếu không, độ 
nhớt của máu sẽ dễ tăng cao, lipid máu cũng tăng 
cao, và các bệnh tim mạch, mạch máu não dễ mắc 
hơn.

Các cách để tránh xa bệnh mỡ máu
1. Bổ sung nước
Hiện nay, hầu hết mọi người thường lựa 

chọn nước lọc để sinh hoạt. Tuy nhiên, uống nước 
máy sau khi đun sôi là lựa chọn tốt nhất.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải 
hình thành thói quen uống nhiều nước. Nước có thể 
làm loãng độ nhớt, thúc đẩy quá trình tuần hoàn và 
trao đổi chất của máu. Uống nhiều nước vừa bổ 
sung chất dinh dưỡng, vừa có thể ức chế sản sinh 
cholesterol trong cơ thể, nhũ hóa và phân hủy các 
đốm lipid trong máu, thông tắc, loại bỏ các chất 
thải lipid ở thành trong của mạch máu, giảm khả 
năng tắc nghẽn mạch máu, tránh xảy ra các bệnh 
tim mạch, mạch máu não.

2. Bỏ hút thuốc và uống rượu
Trong sinh hoạt phải tránh xa thuốc lá, 

rượu bia. Nguyên nhân chủ yếu là do thuốc lá có 
chứa một lượng lớn chất hắc ín nicotin. Chất này đi 
vào máu lâu ngày dễ làm nặng thêm độ nhớt của 
máu, tích tụ và hình thành huyết khối. Uống rượu 
có thể làm tăng huyết áp và kích thích mạch máu. 
Các cục máu đông ở thành trong của mạch máu có 
thể dễ dàng rơi vào máu và gây tắc nghẽn mạch 
máu.

3. Tập thể dục
Buổi sáng khi thức dậy, bạn nên tập thể dục 

với cường độ vận động nhỏ, nhất là những người 
lớn tuổi, hay những người có lipid máu cao. 
Nguyên nhân chính là do nước trong cơ thể chúng 
ta bị bốc hơi trong quá trình ngủ đêm nên buổi sáng 
nồng độ lipid trong máu là tương đối cao. Do đó, 
duy trì các bài tập nhẹ nhàng có thể ngăn huyết áp 
tăng nhanh và làm tắc nghẽn mạch máu. Ngoài ra, 
chúng ta cũng nên tập một số bài tập aerobic chậm 
rãi như yoga, Thái Cực Quyền… để có thể ổn định 
lipid máu.

4. Chú ý đến chế độ ăn

- Giảm chất béo bão hòa: chất béo bão hòa 
được tìm thấy chủ yếu trong thịt đỏ và các sản 
phẩm chế biến từ sữa đầy đủ chất béo. Khi sử dụng 
các loại thực phẩm này sẽ làm tăng tổng lượng 
cholesterol trong máu.

- Loại bỏ chất béo chuyển hóa: chất béo 
trans, đôi khi được liệt kê trên nhãn thực phẩm là 
“dầu thực vật hydro hóa một phần” thường được sử 
dụng trong bơ thực vật và bánh quy.

- Ăn thực phẩm giàu axit béo omega-3: axit 
béo omega-3 không làm ảnh hưởng đến chỉ số 
cholesterol LDL. Nhưng chúng đem lại những lợi 
ích tốt cho sức khỏe tim mạch, bao gồm giảm huyết 
áp. Thực phẩm có axit béo omega-3 như là cá hồi, 
cá thu, cá trích, quả óc chó và hạt hạnh nhân.

- Tăng chất xơ hòa tan: chất xơ hòa tan có 
thể làm giảm sự hấp thu cholesterol vào máu. Chất 
xơ hòa tan được tìm thấy trong các loại thực phẩm 
như bột yến mạch, đậu thận, mầm Brussels, táo và 
lê.

- Thêm whey protein vào khẩu phần ăn: 
whey protein được tìm thấy trong các sản phẩm 
sữa, nó đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe được liệt 
kê cho sữa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng whey 
protein được cung cấp như một chất bổ sung làm 
giảm cả cholesterol LDL và cholesterol toàn phần 
cũng như là huyết áp. ■

Sở thú tại Canada sẽ tiêm 
vaccine COVID-19 cho động vật

Theo nguồn tin từ Ottawa Citizen, 
động vật tại các sở thú ở Canada sẽ 
được tiêm vaccine phòng COVID-

19. Cũng theo nguồn tin này, “gã khổng lồ” về 
dược phẩm dành cho thú y Zoetis đã chế tạo một 
loại vaccine thử nghiệm dành cho động vật. Zoetis 
cũng lên kế hoạch hỗ trợ 900 liều vaccine cho động 
vật tại 6 sở thú của Canasa.

Cũng theo kế hoạch của Zoetis, tổ chức này 
hi vọng có thể tiêm đủ 2 liều thuốc cho 450 động 
vật vào cuối năm nay. Mỗi liều cách nhau 3 tuần. 
“Điều quan trọng là phải giữ những loài vật này 
được khỏe mạnh và hạnh phúc. Do đó, việc tiêm 
vaccine ph điều cần òng COVID-19 cho chúng là 
thiết trong lúc này”, bác sĩ thú ý Chris Enright - bác 
sĩ tại sở thú Assiniboine Park ủng hộ quyết định 
tiêm vaccine cho động vật.

Theo nghiên cứu, sư tử, vượn, rái cá, linh 
cẩu là một số loài động vật có nguy nhiễm virus 
này. Vật nuôi cũng có thể mắc bệnh nhưng có nguy 
cơ thấp hơn. Sau vaccine dành cho động vật trong 
sở thú, Zoetis cũng khẳng định sẽ nhanh chóng 
phát triển loại vaccine dành cho thú nuôi trong nhà.

Trước đó, tờ Washington Post cũng đưa tin 
Zoetis đã phát vaccine phòng COVID-19 cho các 
sở thú tại Mỹ bao gồm các bang Oakland, Denver, 
St.Louis. Không giống như vaccine dành cho con 
người, phiên bản vaccine dành cho động vật không 
sử dụng virus sống. ■ 
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BỆNH VIỆN THANH VÂNChieát xuaát töø Loäc Nhung, Nhung Höôu Cao Caáp Nhaát

Quy Trình saûn  xuaát tieân tieán haøng ñaàu theá giôùi

Cao Thieân Saâm Loäc Nhung

Cheong Kwan Jang

Cheonok
Kỹ thuật bào chế cao cấp của Cheong Kwan Jang 

giúp loại bỏ vị tanh vốn có của lộc nhung, 
giữ được vị đắng địu nhẹ, tự nhiên của hồng sâm. 

Cho ra sản phẩm mang hương vị thơm ngon 
đầy bổ dưỡng.

Chiết xuất từ lộc nhung New Zealand được nuôi  dưởng
trong môi trường tự nhiên và trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt

8 BƯỚC QUẢN LÝ SẢN XUẤTQUẢN LÝ NGHIÊM NGẶT
Dưới sự giám sát kỹ lưỡng của chính phủ 

New Zealand, nơi phát triển ngành cung cấp 
nhung hươu thành ngành công nghiệp quốc 
gia đã cho chúng ta những sản phẩm nhung 

hươu tốt nhất cho sức khỏe con người

Môi trường sống tự nhiên của hươu không 
có nghĩa tất cả sừng hươu tại New Zealand 
đều được chọn. Chỉ sau khi trải qua 8 giai 
đoạn thử nghiệm nghiêm ngặt thì nhung 

hươu mới được lựa chọn là nguyên liệu của 
Cheong Kwon Chang Cheon Nok

NGUYÊN TẮC HIỆP LỰC NHUNG-SÂM
Sự kết hợp hoàn hảo giữa lộc nhung hươu 

New Zealand quý giá và Thiên sâm thượng 
hạng mang lại bổ phẩm tuyệt vời

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU
Tinh Chất Hồng Sâm Nhung Hươu 

Cheong Kwan Jang được sản xuất từ 
tinh chất lộc nhung quý giá của New 

Zealand

Cao Hồng Sâm Nhung Hươu

Sản phẩm cho phép bạn thưởng thức 
hương vị đậm đà của nhung hươu quý

dưới dạng cô đặc.

Nước Sâm Nhung Hươu (dạng gói)

Sản phẩm được đóng thành từng gói,
thuận tiện để mang theo

sử dụng hằng ngày

Hồng Sâm Nhung Hươu

Nhung hươu quý và các thành phần 
đông y khác nhau được ngâm 
trong một túi pha sẵn để uống

HỒNG
SÂM
HÀN

QUỐC

N.H.

1304 Blalock Rd, Ste A2, Houston, TX 77055

CỬA HÀNG
HỒNG SÂM 
HÀN QUỐC

832.358.3333

Ngay cạnh H MART
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BỆNH VIỆN THANH VÂNổ sung nước hoa quả nhiều Bvitamin C, ngâm chân với 
nước muối ấm, chườm nóng 

cổ, vai, gáy, tránh xa máy tính, điện thoại, tập 
yoga hoặc giãn cơ… giúp góp phần cải thiện 
chứng đau đầu.

Với nhiều người, tình trạng đau đầu 
thường xuất hiện vào những ngày lạnh giá cuối 
năm, cũng là lúc áp lực công việc gia tăng. 
Dưới đây là 7 bí kíp khắc phục cơn đau đầu, lấy 
lại năng lượng để làm việc tốt.

Bổ sung nước hoa quả nhiều vitamin 
C

Nước là thành phần không thể thiếu, 
cấu tạo nên các tế bào và cơ quan cũng như 
tham gia vào hầu hết các hoạt động trao đổi 
chất bên trong cơ thể. Vì thế, nếu cảm thấy mệt 
mỏi, không tỉnh táo, đó có thể là dấu hiệu cho 
thấy cơ thể bạn đang thiếu nước. Một ly nước 
lọc ấm lúc này sẽ giúp làm dịu cơn đau đầu. 
Bên cạnh đó, nước hoa quả giàu vitamin, đặc 
biệt là vitamin C cũng là một lựa chọn giúp làm 
giảm các cơn đau đầu.

Để bổ sung vitamin C nhanh chóng và 
tiện lợi, người dùng có thể dùng viên sủi nhập 
khẩu từ Pháp.

Ngâm chân với nước muối ấm
Lòng bàn chân vẫn được ví như “con 

tim thứ 2” của cơ thể, là nơi tập trung nhiều 
huyệt đạo và mạch máu. Vì thế, ngâm chân vào 
chậu nước ấm hòa chút muối sẽ hỗ trợ lưu 
thông mạch máu, giúp cơn đau đầu thuyên 
giảm. Bạn cũng có thể nhỏ thêm một chút tinh 
dầu với mùi hương yêu thích để đầu óc được 
thả lỏng, giúp tăng hiệu quả thư giãn.

Chườm nóng các khu vực cổ, vai, 
gáy

Cổ, vai, gáy là nơi tập trung nhiều dây 
thần kinh quan trọng. Vậy nên, một trong 
những cách hữu hiệu giúp giảm đau đầu nhanh 
chóng chính là chườm nóng khu vực này, thúc 
đẩy tuần hoàn máu hiệu quả hơn. Bạn có thể 
dùng một chiếc khăn nhúng nước nóng chườm 
nhanh lên khu vực cổ, vai gáy, hoặc trực tiếp xả 
vòi sen nóng vào vùng gáy khi tắm. Trên thị 
trường hiện cũng có rất nhiều loại gối chườm 
nóng thảo mộc, giúp bạn thuận tiện hơn khi sử 
dụng.

Tránh xa các thiết bị điện tử như 
máy tính, điện thoại

Theo nghiên cứu của trường 
Optometry, thuộc hệ thống Đại học công lập 
Suny, Mỹ, việc sử dụng các thiết bị điện tử như 
máy tính, điện thoại, máy tính bảng… sẽ dẫn 
đến tính trạng khô, nhức mỏi mắt và gây nhức 
đầu. Vì thế, ngay khi cảm nhận cơn đau đầu, 
hãy tạm chia tay với các loại thiết bị điện tử như 
điện thoại, máy tính, tivi.

Bạn chú ý sắp xếp thời gian biểu làm 
việc xen kẽ nghỉ ngắn, tránh tình trạng mắt phải 
nhìn vào màn hình quá lâu.

Nằm nghỉ ở nơi yên tĩnh, tránh ánh 
sáng

Dẫu công việc đang bộn bề đến mấy, 
bạn cũng hãy cố dành 10-15 phút nghỉ ngơi khi 
cơn đau đầu “ghé thăm” bất chợt. Khu vực yên 
tĩnh, thoáng mát, tránh tiếng ồn và ánh sáng gắt 
là điều kiện lý tưởng để thư giãn. Bạn cũng nên 
nằm ở tư thế chân cao hơn đầu để tăng lưu 
thông máu lên não, giúp thuyên giảm cơn đau 
đầu nhanh chóng. Nếu đang làm việc ở văn 
phòng không có điều kiện như trên, một chiếc 
bịt mắt và nút tai có thể giúp đầu óc bạn được 
thả lỏng đôi chút.

Tập yoga hoặc giãn cơ
Một nghiên cứu được công bố trên tạp 

chí Neurology cho thấy, các bài tập yoga có 
khả năng giảm đau đầu hiệu quả. Nhóm vừa 
dùng thuốc, vừa tham gia tập yoga 3-5 
buổi/tuần trong suốt 3 tháng giảm 48% số lần 
đau đầu mỗi tháng, gấp 4 lần so với nhóm chỉ 
dùng thuốc. Lý giải cho điều này, các nhà khoa 
học cho biết động tác yoga hay giãn cơ nhẹ 
nhàng giúp tăng cường lưu thông máu, từ đó 
cắt cơn đau đầu hiệu quả.

Uống thuốc giảm đau, hạ sốt
Nếu đã thực hiện những biện pháp kể 

trên mà cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm, bạn 
có thể nhờ cậy đến các loại thuốc giảm đau. 
Công thức tóm gọn bằng 3 chữ cái W-H-W sẽ 
giúp bạn chủ động chọn lựa sản phẩm phù hợp 
nhất cho nhu cầu sử dụng của mình:

What: Thành phần nào an toàn?
Aspirin, Ibuprofen hay Paracetamol là 

thành phần phổ biến trong các loại thuốc giảm 
đau trên thị trường hiện nay. Trong đó, 
Paracetamol là phần được Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) khuyến cáo an toàn ngay cả với trẻ 
dưới một tuổi sẽ giúp bạn an tâm hơn khi sử 
dụng.

How Much - Liều lượng bao nhiêu là 
vừa đủ?

Thiếu liều có thể khiến thuốc không 
phát huy đúng tác dụng, còn thừa liều có thể 
gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm với sức 
khỏe. WHO khuyến cáo liều lượng 
Paracetamol chuẩn là 10-15mg/kg cân nặng, 
tối đa 60 mg/kg thể trọng/24 giờ. Theo đó, 
Paracetamol 500mg sẽ là liều dùng vừa vặn với 
thể trạng trung bình của người Việt Nam 
trưởng thành.

Which - Định dạng nào tối ưu?
Định dạng đóng gói cũng sẽ quyết định 

khá nhiều tới hiệu quả của thuốc. Dạng viên sủi 
với khả năng hòa tan trong nước sẽ giúp nồng 
độ đỉnh trong huyết tương đạt được sớm, do đó 
có tác dụng giảm đau nhanh. Đồng thời, dạng 
sủi cũng giúp thuốc uống phân bổ đồng nhất, 
tránh nguy cơ tích tụ thuốc trong cơ thể.

Định dạng sủi bọt ít tác dụng phụ nhờ 
tác dụng đệm giảm tính acid dạ dày và thực 
quản.

Trên đây là những bí quyết giúp bạn tự 
tin đánh bay cơn đau đầu, nhanh chóng khôi 
phục sức khỏe để chinh phục những thử thách, 
tỏa sáng nơi công sở vào dịp cuối năm. ■
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Bảy cách khắc phục cơn đau đầu

SÖÙC KHOÛE

SÖÙC KHOÛE & SAÉC ÑEÏP

Ăn một miếng tương 
đương với uống “một thùng 
dầu”: Người phụ nữ 29 tuổi qua 
đời vì nhồi máu não chỉ vì mê ăn 
loại trái cây này

Tiểu Trương, năm nay 29 tuổi, sống ở 
Thiên Tân, Trung Quốc. Hiện cô 
đang làm ở bộ phận chăm sóc khách 

hàng của một công ty thương mại điện tử. Giờ làm 
việc của Tiểu Trương thường không cố định. Vì 
vậy, đồng hồ sinh học cũng như thói quen sinh hoạt 
của cô rất thất thường. Do đó, Tiểu Trương luôn 
cảm thấy bản thân mệt mỏi, ngủ không đủ giấc.

Để có được giấc ngủ ngon hơn, Tiểu 
Trương thích đến các quán ăn nhỏ để mua cơm 
hoặc gọi đồ ăn mang về. Bản thân cô cũng thích ăn 
các loại đồ ăn nhanh như khoai tây chiên, gà rán... 
vừa tiện lợi lại tiết kiệm thời gian. Về đến nhà Tiểu 
Trương cũng không làm gì, ăn xong rồi lên giường 
lướt điện thoại.

Vào thời điểm sắp hết năm, lượng khách 
mua sắm của công ty tăng đột biến. Do đó, khối 
lượng công việc của Tiểu Trương ngày càng nhiều. 
Có hôm, cô phải tăng ca đến một, hai giờ tối. Chính 
vì ngủ không đủ giấc trong thời gian dài khiến Tiểu 
Trương thường xuyên cảm thấy chóng mặt.

Một hôm, sau khi kết thúc ca làm việc trở 
về nhà, Tiểu Trương đột nhiên ngất xỉu. Nhưng bởi 
vì Tiểu Trương sống một mình trong căn hộ chung 
cư nên không ai phát hiện ra cô. Mãi đến nửa đêm, 
một nhân viên vệ sinh phát hiện ra Tiểu Trương và 
đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, vì bỏ lỡ thời điểm 
cứu chữa tốt nhất nên sau vài giờ cấp cứu, Tiểu 
Trương đã qua đời do nhồi máu não cấp tính.

Ảnh minh họa
Bác sĩ thở dài: Thủ phạm chính là loại 

trái cây mà cô yêu thích nhưng lại là “khắc 
tinh” của nhồi máu não

Sau khi trò chuyện với bạn bè và gia đình 
của Tiểu Trương, bác sĩ phát hiện nguyên nhân 
chính dẫn đến bệnh nhồi máu não và tước đi sinh 
mạng của cô chính là sầu riêng. Tiểu Trương ăn sầu 
riêng mỗi ngày. Đồng nghiệp cho biết Tiểu Trương 
thường mang rất nhiều đồ ăn đến công ty, thậm chí 
có hôm còn gọi đồ ở ngoài. Tuy nhiên, điều đặc biệt 
là tất cả những đồ ăn đó đều được làm từ sầu riêng 
như bánh mì sầu riêng, kem sầu riêng...

Sầu riêng chứa nhiều calo nên ăn số lượng 
lớn trong thời gian dài dễ khiến cơ thể bị béo phì, 

đồng thời, việc tích tụ lipid trong máu cũng dễ dẫn 
đến tình trạng mỡ máu tăng cao. Đường trong sầu 
riêng khi đi vào máu sẽ dễ làm tăng độ nhớt của 
máu, làm xuất hiện huyết khối, tắc nghẽn mạch 
máu và gây ra nhiều loại bệnh tim mạch, mạch máu 
não.

Ngoài sầu riêng, 2 loại quả này cũng nên 
ăn ít

(1) Quả bơ
Ngoài ra, bạn nên ăn ít bơ trong cuộc sống 

hàng ngày. Điều này chủ yếu là do trong quả bơ có 
chứa nhiều chất béo và cholesterol. Đối với những 
bệnh nhân mắc bệnh mỡ máu, tuyệt đối cẩn trọng 
khi ăn bơ hoặc ăn càng ít càng tốt vì sử dụng quá 
nhiều bơ sẽ khiến cơ thể chúng ta bị tắc nghẽn 
mạch máu, gây ra một loạt các bệnh tim mạch như 
nhồi máu não và nhồi máu cơ tim.

(2) Nho
Nhiều người thích ăn nho, nhưng vì nho 

chứa một lượng đường đáng kể nên những người 
có lipid máu cao nên hạn chế ăn. Nếu không, độ 
nhớt của máu sẽ dễ tăng cao, lipid máu cũng tăng 
cao, và các bệnh tim mạch, mạch máu não dễ mắc 
hơn.

Các cách để tránh xa bệnh mỡ máu
1. Bổ sung nước
Hiện nay, hầu hết mọi người thường lựa 

chọn nước lọc để sinh hoạt. Tuy nhiên, uống nước 
máy sau khi đun sôi là lựa chọn tốt nhất.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải 
hình thành thói quen uống nhiều nước. Nước có thể 
làm loãng độ nhớt, thúc đẩy quá trình tuần hoàn và 
trao đổi chất của máu. Uống nhiều nước vừa bổ 
sung chất dinh dưỡng, vừa có thể ức chế sản sinh 
cholesterol trong cơ thể, nhũ hóa và phân hủy các 
đốm lipid trong máu, thông tắc, loại bỏ các chất 
thải lipid ở thành trong của mạch máu, giảm khả 
năng tắc nghẽn mạch máu, tránh xảy ra các bệnh 
tim mạch, mạch máu não.

2. Bỏ hút thuốc và uống rượu
Trong sinh hoạt phải tránh xa thuốc lá, 

rượu bia. Nguyên nhân chủ yếu là do thuốc lá có 
chứa một lượng lớn chất hắc ín nicotin. Chất này đi 
vào máu lâu ngày dễ làm nặng thêm độ nhớt của 
máu, tích tụ và hình thành huyết khối. Uống rượu 
có thể làm tăng huyết áp và kích thích mạch máu. 
Các cục máu đông ở thành trong của mạch máu có 
thể dễ dàng rơi vào máu và gây tắc nghẽn mạch 
máu.

3. Tập thể dục
Buổi sáng khi thức dậy, bạn nên tập thể dục 

với cường độ vận động nhỏ, nhất là những người 
lớn tuổi, hay những người có lipid máu cao. 
Nguyên nhân chính là do nước trong cơ thể chúng 
ta bị bốc hơi trong quá trình ngủ đêm nên buổi sáng 
nồng độ lipid trong máu là tương đối cao. Do đó, 
duy trì các bài tập nhẹ nhàng có thể ngăn huyết áp 
tăng nhanh và làm tắc nghẽn mạch máu. Ngoài ra, 
chúng ta cũng nên tập một số bài tập aerobic chậm 
rãi như yoga, Thái Cực Quyền… để có thể ổn định 
lipid máu.

4. Chú ý đến chế độ ăn

- Giảm chất béo bão hòa: chất béo bão hòa 
được tìm thấy chủ yếu trong thịt đỏ và các sản 
phẩm chế biến từ sữa đầy đủ chất béo. Khi sử dụng 
các loại thực phẩm này sẽ làm tăng tổng lượng 
cholesterol trong máu.

- Loại bỏ chất béo chuyển hóa: chất béo 
trans, đôi khi được liệt kê trên nhãn thực phẩm là 
“dầu thực vật hydro hóa một phần” thường được sử 
dụng trong bơ thực vật và bánh quy.

- Ăn thực phẩm giàu axit béo omega-3: axit 
béo omega-3 không làm ảnh hưởng đến chỉ số 
cholesterol LDL. Nhưng chúng đem lại những lợi 
ích tốt cho sức khỏe tim mạch, bao gồm giảm huyết 
áp. Thực phẩm có axit béo omega-3 như là cá hồi, 
cá thu, cá trích, quả óc chó và hạt hạnh nhân.

- Tăng chất xơ hòa tan: chất xơ hòa tan có 
thể làm giảm sự hấp thu cholesterol vào máu. Chất 
xơ hòa tan được tìm thấy trong các loại thực phẩm 
như bột yến mạch, đậu thận, mầm Brussels, táo và 
lê.

- Thêm whey protein vào khẩu phần ăn: 
whey protein được tìm thấy trong các sản phẩm 
sữa, nó đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe được liệt 
kê cho sữa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng whey 
protein được cung cấp như một chất bổ sung làm 
giảm cả cholesterol LDL và cholesterol toàn phần 
cũng như là huyết áp. ■

Sở thú tại Canada sẽ tiêm 
vaccine COVID-19 cho động vật

Theo nguồn tin từ Ottawa Citizen, 
động vật tại các sở thú ở Canada sẽ 
được tiêm vaccine phòng COVID-

19. Cũng theo nguồn tin này, “gã khổng lồ” về 
dược phẩm dành cho thú y Zoetis đã chế tạo một 
loại vaccine thử nghiệm dành cho động vật. Zoetis 
cũng lên kế hoạch hỗ trợ 900 liều vaccine cho động 
vật tại 6 sở thú của Canasa.

Cũng theo kế hoạch của Zoetis, tổ chức này 
hi vọng có thể tiêm đủ 2 liều thuốc cho 450 động 
vật vào cuối năm nay. Mỗi liều cách nhau 3 tuần. 
“Điều quan trọng là phải giữ những loài vật này 
được khỏe mạnh và hạnh phúc. Do đó, việc tiêm 
vaccine ph điều cần òng COVID-19 cho chúng là 
thiết trong lúc này”, bác sĩ thú ý Chris Enright - bác 
sĩ tại sở thú Assiniboine Park ủng hộ quyết định 
tiêm vaccine cho động vật.

Theo nghiên cứu, sư tử, vượn, rái cá, linh 
cẩu là một số loài động vật có nguy nhiễm virus 
này. Vật nuôi cũng có thể mắc bệnh nhưng có nguy 
cơ thấp hơn. Sau vaccine dành cho động vật trong 
sở thú, Zoetis cũng khẳng định sẽ nhanh chóng 
phát triển loại vaccine dành cho thú nuôi trong nhà.

Trước đó, tờ Washington Post cũng đưa tin 
Zoetis đã phát vaccine phòng COVID-19 cho các 
sở thú tại Mỹ bao gồm các bang Oakland, Denver, 
St.Louis. Không giống như vaccine dành cho con 
người, phiên bản vaccine dành cho động vật không 
sử dụng virus sống. ■ 
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BỆNH VIỆN THANH VÂNChieát xuaát töø Loäc Nhung, Nhung Höôu Cao Caáp Nhaát

Quy Trình saûn  xuaát tieân tieán haøng ñaàu theá giôùi

Cao Thieân Saâm Loäc Nhung

Cheong Kwan Jang

Cheonok
Kỹ thuật bào chế cao cấp của Cheong Kwan Jang 

giúp loại bỏ vị tanh vốn có của lộc nhung, 
giữ được vị đắng địu nhẹ, tự nhiên của hồng sâm. 

Cho ra sản phẩm mang hương vị thơm ngon 
đầy bổ dưỡng.

Chiết xuất từ lộc nhung New Zealand được nuôi  dưởng
trong môi trường tự nhiên và trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt

8 BƯỚC QUẢN LÝ SẢN XUẤTQUẢN LÝ NGHIÊM NGẶT
Dưới sự giám sát kỹ lưỡng của chính phủ 

New Zealand, nơi phát triển ngành cung cấp 
nhung hươu thành ngành công nghiệp quốc 
gia đã cho chúng ta những sản phẩm nhung 

hươu tốt nhất cho sức khỏe con người

Môi trường sống tự nhiên của hươu không 
có nghĩa tất cả sừng hươu tại New Zealand 
đều được chọn. Chỉ sau khi trải qua 8 giai 
đoạn thử nghiệm nghiêm ngặt thì nhung 

hươu mới được lựa chọn là nguyên liệu của 
Cheong Kwon Chang Cheon Nok

NGUYÊN TẮC HIỆP LỰC NHUNG-SÂM
Sự kết hợp hoàn hảo giữa lộc nhung hươu 

New Zealand quý giá và Thiên sâm thượng 
hạng mang lại bổ phẩm tuyệt vời

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU
Tinh Chất Hồng Sâm Nhung Hươu 

Cheong Kwan Jang được sản xuất từ 
tinh chất lộc nhung quý giá của New 

Zealand

Cao Hồng Sâm Nhung Hươu

Sản phẩm cho phép bạn thưởng thức 
hương vị đậm đà của nhung hươu quý

dưới dạng cô đặc.

Nước Sâm Nhung Hươu (dạng gói)

Sản phẩm được đóng thành từng gói,
thuận tiện để mang theo

sử dụng hằng ngày

Hồng Sâm Nhung Hươu

Nhung hươu quý và các thành phần 
đông y khác nhau được ngâm 
trong một túi pha sẵn để uống
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CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂNổ sung nước hoa quả nhiều Bvitamin C, ngâm chân với 
nước muối ấm, chườm nóng 

cổ, vai, gáy, tránh xa máy tính, điện thoại, tập 
yoga hoặc giãn cơ… giúp góp phần cải thiện 
chứng đau đầu.

Với nhiều người, tình trạng đau đầu 
thường xuất hiện vào những ngày lạnh giá cuối 
năm, cũng là lúc áp lực công việc gia tăng. 
Dưới đây là 7 bí kíp khắc phục cơn đau đầu, lấy 
lại năng lượng để làm việc tốt.

Bổ sung nước hoa quả nhiều vitamin 
C

Nước là thành phần không thể thiếu, 
cấu tạo nên các tế bào và cơ quan cũng như 
tham gia vào hầu hết các hoạt động trao đổi 
chất bên trong cơ thể. Vì thế, nếu cảm thấy mệt 
mỏi, không tỉnh táo, đó có thể là dấu hiệu cho 
thấy cơ thể bạn đang thiếu nước. Một ly nước 
lọc ấm lúc này sẽ giúp làm dịu cơn đau đầu. 
Bên cạnh đó, nước hoa quả giàu vitamin, đặc 
biệt là vitamin C cũng là một lựa chọn giúp làm 
giảm các cơn đau đầu.

Để bổ sung vitamin C nhanh chóng và 
tiện lợi, người dùng có thể dùng viên sủi nhập 
khẩu từ Pháp.

Ngâm chân với nước muối ấm
Lòng bàn chân vẫn được ví như “con 

tim thứ 2” của cơ thể, là nơi tập trung nhiều 
huyệt đạo và mạch máu. Vì thế, ngâm chân vào 
chậu nước ấm hòa chút muối sẽ hỗ trợ lưu 
thông mạch máu, giúp cơn đau đầu thuyên 
giảm. Bạn cũng có thể nhỏ thêm một chút tinh 
dầu với mùi hương yêu thích để đầu óc được 
thả lỏng, giúp tăng hiệu quả thư giãn.

Chườm nóng các khu vực cổ, vai, 
gáy

Cổ, vai, gáy là nơi tập trung nhiều dây 
thần kinh quan trọng. Vậy nên, một trong 
những cách hữu hiệu giúp giảm đau đầu nhanh 
chóng chính là chườm nóng khu vực này, thúc 
đẩy tuần hoàn máu hiệu quả hơn. Bạn có thể 
dùng một chiếc khăn nhúng nước nóng chườm 
nhanh lên khu vực cổ, vai gáy, hoặc trực tiếp xả 
vòi sen nóng vào vùng gáy khi tắm. Trên thị 
trường hiện cũng có rất nhiều loại gối chườm 
nóng thảo mộc, giúp bạn thuận tiện hơn khi sử 
dụng.

Tránh xa các thiết bị điện tử như 
máy tính, điện thoại

Theo nghiên cứu của trường 
Optometry, thuộc hệ thống Đại học công lập 
Suny, Mỹ, việc sử dụng các thiết bị điện tử như 
máy tính, điện thoại, máy tính bảng… sẽ dẫn 
đến tính trạng khô, nhức mỏi mắt và gây nhức 
đầu. Vì thế, ngay khi cảm nhận cơn đau đầu, 
hãy tạm chia tay với các loại thiết bị điện tử như 
điện thoại, máy tính, tivi.

Bạn chú ý sắp xếp thời gian biểu làm 
việc xen kẽ nghỉ ngắn, tránh tình trạng mắt phải 
nhìn vào màn hình quá lâu.

Nằm nghỉ ở nơi yên tĩnh, tránh ánh 
sáng

Dẫu công việc đang bộn bề đến mấy, 
bạn cũng hãy cố dành 10-15 phút nghỉ ngơi khi 
cơn đau đầu “ghé thăm” bất chợt. Khu vực yên 
tĩnh, thoáng mát, tránh tiếng ồn và ánh sáng gắt 
là điều kiện lý tưởng để thư giãn. Bạn cũng nên 
nằm ở tư thế chân cao hơn đầu để tăng lưu 
thông máu lên não, giúp thuyên giảm cơn đau 
đầu nhanh chóng. Nếu đang làm việc ở văn 
phòng không có điều kiện như trên, một chiếc 
bịt mắt và nút tai có thể giúp đầu óc bạn được 
thả lỏng đôi chút.

Tập yoga hoặc giãn cơ
Một nghiên cứu được công bố trên tạp 

chí Neurology cho thấy, các bài tập yoga có 
khả năng giảm đau đầu hiệu quả. Nhóm vừa 
dùng thuốc, vừa tham gia tập yoga 3-5 
buổi/tuần trong suốt 3 tháng giảm 48% số lần 
đau đầu mỗi tháng, gấp 4 lần so với nhóm chỉ 
dùng thuốc. Lý giải cho điều này, các nhà khoa 
học cho biết động tác yoga hay giãn cơ nhẹ 
nhàng giúp tăng cường lưu thông máu, từ đó 
cắt cơn đau đầu hiệu quả.

Uống thuốc giảm đau, hạ sốt
Nếu đã thực hiện những biện pháp kể 

trên mà cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm, bạn 
có thể nhờ cậy đến các loại thuốc giảm đau. 
Công thức tóm gọn bằng 3 chữ cái W-H-W sẽ 
giúp bạn chủ động chọn lựa sản phẩm phù hợp 
nhất cho nhu cầu sử dụng của mình:

What: Thành phần nào an toàn?
Aspirin, Ibuprofen hay Paracetamol là 

thành phần phổ biến trong các loại thuốc giảm 
đau trên thị trường hiện nay. Trong đó, 
Paracetamol là phần được Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) khuyến cáo an toàn ngay cả với trẻ 
dưới một tuổi sẽ giúp bạn an tâm hơn khi sử 
dụng.

How Much - Liều lượng bao nhiêu là 
vừa đủ?

Thiếu liều có thể khiến thuốc không 
phát huy đúng tác dụng, còn thừa liều có thể 
gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm với sức 
khỏe. WHO khuyến cáo liều lượng 
Paracetamol chuẩn là 10-15mg/kg cân nặng, 
tối đa 60 mg/kg thể trọng/24 giờ. Theo đó, 
Paracetamol 500mg sẽ là liều dùng vừa vặn với 
thể trạng trung bình của người Việt Nam 
trưởng thành.

Which - Định dạng nào tối ưu?
Định dạng đóng gói cũng sẽ quyết định 

khá nhiều tới hiệu quả của thuốc. Dạng viên sủi 
với khả năng hòa tan trong nước sẽ giúp nồng 
độ đỉnh trong huyết tương đạt được sớm, do đó 
có tác dụng giảm đau nhanh. Đồng thời, dạng 
sủi cũng giúp thuốc uống phân bổ đồng nhất, 
tránh nguy cơ tích tụ thuốc trong cơ thể.

Định dạng sủi bọt ít tác dụng phụ nhờ 
tác dụng đệm giảm tính acid dạ dày và thực 
quản.

Trên đây là những bí quyết giúp bạn tự 
tin đánh bay cơn đau đầu, nhanh chóng khôi 
phục sức khỏe để chinh phục những thử thách, 
tỏa sáng nơi công sở vào dịp cuối năm. ■
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Cơn sốt săn kho báu của 
Vương quốc Sriwijaya cổ đại: 
Dân Indonesia đổ xô đi làm thợ 
lặn

Các cổ vật của Vương quốc cổ 
Sriwijaya là mục tiêu tìm kiếm của 
các thợ lăn tại Palembang 

(Indonesia). Nhưng với những người săn kho báu, 
thứ dễ tìm nhất ở dưới sông là bụi vàng.

Palembang - thành phố lâu đời nhất của 
Indonesia - được thành lập cách đây khoảng 1.300 
năm, được cho là trung tâm của Vương quốc 
Sriwijaya - một đế chế Phật giáo rộng lớn cai trị các 
phần của Quần đảo Mã Lai từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 12 
và là một trung tâm hàng hải, kinh tế.

Trong thời gian qua, nhiều thợ lặn đã tìm 
đến sông Musi dài 750 km ở Palembang để săn kho 
báu.

Cuộc săn lùng dưới đáy sông
Budiman tháo mặt nạ dưỡng khí và hít thở 

không khí khi anh nổi lên khỏi mặt nước.
Từ túi sau của mình, Budiman lấy ra một 

vật kim loại sắc nhọn giống như một mũi giáo. Nó 
dài khoảng 30cm, với phần cán bằng gỗ bị gãy. Đây 
là đồ vật thú vị nhất mà Budiman tìm thấy trong 
suốt hai giờ lặn ở sông Musi. Nhưng Budiman vẫn 
chưa tìm thấy vàng.

Trong những năm qua, các đồ tạo tác liên 
quan đến Vương quốc Sriwijaya bao gồm phần còn 
lại của dòng chữ Kedukan Bukit - một phiến đá 
khắc chữ Pallava có từ năm 683 - cũng như vô số 
báu vật, bao gồm tượng, đồ trang sức, chuỗi hạt, 
vàng và đồ đồng đã được tìm thấy dưới sông Musi.

Thực tế, việc lặn tìm đồ vật dưới sông này 
đã bắt đầu từ những năm 1970, khi mọi người tìm 
kiếm gỗ vụn và kim loại rơi ra từ những con tàu chở 
hàng đi qua. Những món đồ cổ cũng được tìm thấy 
dưới đáy sông, nhưng lúc đó cư dân không nhận ra 
giá trị của chúng.

Bộ sưu tập tượng đồng của Asmadi trị giá 
hàng triệu Rupiah

Khi hết gỗ, sắt vụn, người dân sống ven 
sông chuyển sang khai thác cát. Tuy nhiên, khi 
ngày càng nhiều cổ vật được tìm thấy, hoạt động 
khai thác cát đã chuyển sang tìm kiếm cổ vật để bán 
lại.

Bà Retno Purwanti - Nhà khảo cổ học 
thuộc Trung tâm Khảo cổ Nam Sumatra cho biết: 
“Việc phát hiện ra các cổ vật ở sông Musi không 

chỉ mới diễn ra trong 5 năm qua. Nó đã diễn ra 
trong nhiều thập kỷ... Cũng cần phải nhấn mạnh 
rằng, những cổ vật được tìm thấy dưới sông Musi 
không phải đều thuộc về Vương quốc Sriwijaya”.

Săn vàng - nghề béo bở ở Palembang
Hầu hết các thợ lặn tìm kiếm kho báu đến từ 

đảo Kemaro, một vùng đồng bằng nhỏ phía đông 
bắc Palembang.

Hamid - 58 tuổi - là một trong những cư dân 
lớn tuổi vẫn làm công việc “săn kho báu”. Trước 
đây, ông có thể lặn tối đa hai giờ, nhưng hiện tại 
tuổi tác khiến ông phải nghỉ lặn và trở thành người 
cố vấn cho các thợ lặn trẻ tuổi. 

“Lặn biển thường là nghề gia đình. Hai 
người con của tôi là thợ lặn. Giờ tôi chỉ hướng dẫn 
và giúp đỡ từ trên thuyền như thế này”, ông Hamid 
nói.

Budiman là con thứ sáu của Hamid. 
Budiman nói rằng phải giữ sức khỏe để lặn mỗi 
ngày. Xoa một lớp dầu để giúp giữ ấm cơ thể, 
Budiman cũng có thể lặn tối đa hai giờ.

Chỉ có một cái ống nối động cơ máy nén khí 
với mặt nạ để giúp Budiman lặn. Vùng nước đầy 
bùn ở Musi khiến anh luôn bị bao quanh bởi bóng 
tối. Budiman chỉ có thể hình dung khu vực xung 
quanh bằng cách tự cảm nhận.

“Nếu bị chảy nước mũi, bạn không thể lặn. 
Bên dưới rất lạnh”, anh nói. “Khi không thể chịu 
được cái lạnh nữa, tôi lấy sợi dây được nối với con 
tàu và kéo nó 3 lần. Đó là dấu hiệu để họ tắt động cơ 
và kéo tôi lên thuyền”.

Đối với những người săn kho báu, thứ dễ 
tìm thấy nhất ở sông Musi là bụi vàng. Họ sử dụng 
máy bơm để hút cát dưới đáy sông, sau đó nhúng 
vào nước thủy ngân để tách ra bụi vàng rồi bán cho 
đại lý. Một gram vàng hiện có giá trị 500.000 
Rupiah (khoảng 35 USD).

Adi - một thợ lặn khác - cho biết: “Trong 
một tháng, mỗi thợ lặn có thể kiếm được 3 - 5 triệu 
Rupiah (200 - 350 USD) từ việc bán bụi vàng, 
trong khi mức lương tối thiểu ở Palembang là 3,27 
triệu Rupiah (225 USD)”.

Ngoài bụi vàng, các thợ lặn còn thường tìm 
thấy đồ gốm sứ như bát, đĩa hoặc đồ đất nung. Các 
mảnh gốm sứ cổ có giá khoảng 50.000 - 100.000 
Rupiah (3,5 - 7 USD) và được bán ở chợ địa 
phương. Trong khi những món đồ gốm sứ nguyên 
vẹn được định giá cao hơn, đắt nhất có thể lên tới 
10 triệu Rupiah (gần 700 USD) tùy thuộc niên đại 
và độ quý hiếm.

Nghề lặn béo bở đến mức Asmadi - một 
người đã tốt nghiệp đại học - quyết định bỏ công 
việc cũ để chuyển sang nghề lặn chuyên nghiệp 
vào năm 2018. 

Chàng trai 26 tuổi có một bộ sưu tập đồ cổ 
lớn, chủ yếu là vàng và đồng. Asmadi - tốt nghiệp 
Đại học Stisipol Candradimuka ở Palembang, nơi 
anh theo học ngành Quản trị Nhà nước - cho biết: 
“Tôi đã nghỉ việc sau khi cảm thấy rằng, bán đồ cổ 
kiếm được tiền hơn”.

Một số cổ vật mà anh đã tìm thấy bao gồm 
tiền xu Trung Quốc từ thời nhà Tống đến nhà 

Nguyên, cũng như đồ gốm sứ, hạt vàng, nhẫn, 
vòng tay, dây chuyền và tượng đồng... Cuối năm 
2019, anh nghỉ làm thợ lặn để tập trung sưu tầm đồ 
cổ.

Nguy cơ đồ cổ giả
Mặc dù số lượng đồ cổ được tìm thấy dưới 

sông Musi đã giảm dần trong những năm qua 
nhưng người dân địa phương vẫn nuôi được gia 
đình bằng cách lặn sông mỗi ngày và phát hiện ra 
những món đồ có giá trị lớn.

Nhưng theo nhà khảo cổ học Retno, số 
lượng cổ vật ngày càng cạn kiệt nên nhiều đồ vật 
được tìm thấy không phải là di tích của Vương 
quốc Sriwijaya. Quá trình kiểm định một món đồ 
cổ vốn rất phức tạp và tốn kém.

“Nếu một món đồ được làm bằng vàng, sẽ 
không có dấu hiệu đặc biệt nào để nhận biết. Gốm 
sứ, chuỗi hạt hoặc tiền xu cổ dễ nhận biết hơn. 
Ngay cả khi đó, chúng tôi không thể ngay lập tức 
khẳng định chúng có niên đại từ thời Sriwijaya. 
Chúng tôi vẫn phải cẩn thận”, bà cho biết thêm.

“Kim loại, dù ở dạng nào - vàng, bạc, đồng 
- đều có thể chế tạo rất dễ dàng”, bà cảnh báo. “Các 
vật phẩm có thể được tạo ra, đặt xuống sông Musi 
và sau đó được vớt lên như thể chúng là đồ cổ được 
tìm thấy ở đó”.

Nghiên cứu về các cổ vật được tìm thấy 
dưới nước rất khó khăn. Đối với những phát hiện 
trên đất liền, tuổi của một cổ vật có thể được xác 
định từ các lớp đất tại nơi phát hiện, nhưng những 
cổ vật dưới nước không thể được tính theo cách 
tương tự.

“Các nhà nghiên cứu nước ngoài đã nói 
rằng Sriwijaya là “Đảo vàng”, và luôn đề cập đến 
câu chuyện của Sinbad, đó là câu chuyện hư cấu”, 
bà Retno nói. “Họ chỉ kể những câu chuyện cổ 
tích”. ■  

Cua đười ươi

Loài cua này còn có tên gọi khác là 
cua cam, bạn có thể tìm kiếm hình 
ảnh chúng trên mạng bằng từ khóa 

Achaeus japonicus. 
Cái tên kỳ cục của chúng xuất phát từ 2 

chiếc càng dài như tay đười ươi, còn phần thân rất 
nhỏ chỉ khoảng 2-3cm. Vỏ ngoài của cua đười ươi 
được phủ một lớp lông màu cam, nhìn khá là ngứa 
ngáy!

Chúng sử dụng 2 chân dài đong đưa trong 
nước để thu thập sinh vật phù du làm thức ăn. 
Trông chúng quơ quơ tay trong nước cũng khá 
giống đười ươi đang vỗ ngực vậy, cute ra phết ấy 
chứ!

Dù chả có gia phả liên quan gì về mặt sinh 
học nhưng quả thực loài cua kỳ dị này khá giống 
đười ươi trên cạn đó chứ! ■  

Sướng rơn vì ợc cầu đư
hôn bằng nhẫn kim cương, cô 
gái giận “tím mặt” khi biết 
nguồn gốc, quyết không đeo dù 
đã gật đầu

Câu chuyện oái oăm này hiện vẫn 
đang là tâm điểm chú ý, bàn tán của 
cư dân mạng trên diễn đàn Reddit.

Cầu hôn người mình yêu là việc vô cùng 
quan trọng trong cuộc đời mỗi người đàn ông, nó là 
dấu mốc khởi đầu cho một chương mới của cuộc 
đời 2 người. Vậy nên, dù giàu có hay nghèo nàn, có 
điều kiện hay không có điều kiện, đấng mày râu 
luôn cố gắng chuẩn bị chiếc nhẫn hoành tráng nhất 
có thể để quỳ xuống cầu hôn người con gái mình 
cần. Tuy nhiên, anh chàng trong câu chuyện này lại 
khiến bạn gái “bốc hỏa” vì chiếc nhẫn kim cương 
cầu hôn.

Chính chàng trai là người chia sẻ câu 
chuyện của bản thân lên diễn đàn Reddit, không 
ngờ lại bị dân mạng chỉ trích dữ dội, ném đá không 
thương tiếc...

Trong bài đăng, anh chàng cho biết bạn gái 
3 năm của anh ta là người “rất mê đồ trang sức” vì 
vậy trước khi cầu hôn, anh muốn chuẩn bị một 
chiếc nhẫn thật là “oách” để bày tỏ tình cảm của 
mình.

Anh ta giải thích rằng, vào năm ngoái, bà 
nội của bạn gái anh đột ngột qua đời và chiếc nhẫn 
cưới của bà được truyền lại cho bạn gái anh vì cô là 
đứa cháu gái duy nhất trong nhà.

“Bạn gái tôi và bà của cô ấy cực kỳ thân 
thiết, vì vậy tôi quyết định hỏi mẹ cô ấy xem bà có 
nghĩ rằng việc sử dụng một trong những viên kim 
cương trên chiếc nhẫn để làm chiếc nhẫn đính hôn 
là một ý tưởng hay không”, anh ta giải thích trên 
diễn đàn AITA của Reddit. ”Mẹ của bạn gái tôi cực 
kỳ ủng hộ. Bà ấy nói với tôi rằng bà rất thích ý 
tưởng này nhưng bà ấy không biết liệu bạn gái tôi 
có muốn không, và vì vậy bà ấy khuyên tôi hãy suy 
nghĩ về điều đó”.

Chàng trai viết thêm: “Tôi không thể tìm 
thấy bất kỳ thứ gì khác mà tôi thích. Bạn gái của tôi 
không đeo chiếc nhẫn bà nội để lại vì cô ấy sợ làm 
mất nó. Cô ấy cất nó trong một chiếc hộp trong 
ngăn kéo, nên tôi dễ dàng tiếp cận. Nó cuối cùng 
trở thành một chiếc nhẫn cầu hôn tuyệt đẹp, và tôi 
nghĩ cô ấy sẽ rất thích”.

Khi nói đến màn cầu hôn, người đàn ông 
nói rằng cô ấy đã nói đồng ý ngay lập tức và “cực 
kỳ vui mừng” cho đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn.

“Cô ấy nói với tôi rằng thực tế tôi đã phá 
hoại và làm hỏng điều ý nghĩa duy nhất mà bà để lại 
cho cô ấy và lẽ ra tôi nên hỏi ý kiến của cô ấy. Tôi đã 
đến gặp mẹ cô ấy để nhờ hỗ trợ, nhưng bà ấy chỉ nói 
rằng bà ấy đã cảnh báo tôi rằng bạn gái tôi có thể 
không thích ý tưởng đó”, anh ta kể. ”Cô ấy nói 
đồng ý với lời cầu hôn của tôi nhưng kiên quyết từ 
chối đeo chiếc nhẫn. Phản ứng này của cô ấy khiến 

tôi cảm thấy tiếc hoài số tiền và công sức, tình cảm 
tôi đã đầu tư để làm nhẫn”.

Sau đó, người đàn ông quay sang hỏi liệu 
anh ta có đúng khi khó chịu về việc bạn gái từ chối 
đeo chiếc nhẫn của mình hay không, và rồi anh ta 
đã vấp phải rất nhiều chỉ trích.

Một cư dân mạng tỏ ra bức xúc: ”Bạn đã có 
được được chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn với 
giá quá rẻ mạt và sau đó cho rằng nó bị xúc phạm 
bởi cô ấy không tôn trọng công sức của bạn. Hãy tự 
bỏ tiền ra mà mua một viên kim cương như thế rồi 
trả chiếc nhẫn gia truyền về nguyên vị trí cũ. Như 
thế mới xứng đáng với cô gái ấy”.

Một người khác bình luận: “Sống đến ngần 
ấy tuổi mà bạn không hiểu được chân lý đơn giản là 
KHÔNG BAO GIỜ được động vào đồ của người 
khác nếu không có sự đồng ý của họ à”.

“Nếu tôi ở vị trí bạn gái của bạn, tôi sẽ bắt 
bạn phải sửa nhẫn cho bà tôi, lấy lại tiền và đóng 
gói đồ đạc của bạn. Tôi không bao giờ có thể tin 
tưởng bạn nữa. Tôi có một chiếc nhẫn kim cương 
gia truyền là nhẫn cưới của bà tôi. Nếu chồng tôi 
làm những gì bạn đã làm... tôi sẽ vô cùng sốc”. ■

Ngôi nhà “đơn độc nhất 
thế giới” mắc kẹt bên sườn núi 
hẻo lánh suốt 100 năm ở vị trí 
khó hiểu, bước vào càng sởn 
tóc gáy

Ngôi nhà đơn độc nhất thế giới mắc 
kẹt bên sườn một dãy núi hẻo lánh 
suốt 100 năm, bí ẩn của nó vẫn còn 

đó.
Ở độ cao gần 2700m so với mực nước biển, 

giữa dãy núi Dolomite trải dài của nước Ý, có một 
ngôi nhà vô cùng đặc biệt, nằm ở vị trí cực khó hiểu 
bên sườn vách đá gần như dựng đứng. Ngôi nhà ấy 
được gọi là Buffa di Perrero.

Vị trí kỳ lạ của Buffa di Perrero đã khiến 
nhiều người bối rối trong nhiều thập kỷ, trong khi 
những người khác nhọc công suy đoán làm cách 
nào mà người ta lại có thể xây dựng được ngôi nhà 
lọt thỏm bên vách đá dựng đứng, không có bất kỳ 

một lối đi nào như thế. 
Ngôi nhà ấn tượng này được cho là đã được 

xây dựng cách đây hơn 100 năm, trong Thế chiến 
thứ nhất.

Có thông tin cho rằng những người lính Ý 
có tri thức, hiểu biết đã xây dựng hầm trú ẩn để làm 
nơi nghỉ ngơi trong khi chiến đấu với quân Áo - 
Hungary trên những địa hình hiểm trở. Họ sử dụng 
tấm đệm được che giấu để lưu trữ vật tư và trú ẩn 
khỏi kẻ thù cũng như những mối đe dọa khác.

Công trình kiến trúc khó tin này sẽ chỉ có 
thể đến được bằng thang dây và xe cáp tạm bợ - 
hoặc con đường mòn trên núi hiểm trở mà chỉ 
những người đủ dũng cảm mới dám leo lên.

Những người thám hiểm được cảnh báo 
rằng con đường này, là một phần của tuyến đường 
Via Ferrata Ivano Dibona, yêu cầu người leo núi 
phải có “mức độ thể lực cao” mới có thể leo lên 
được.

Via Ferrata - tiếng Ý có nghĩa là “con 
đường sắt” - được trang bị những chiếc thang, bậc 
thang và dây cáp bằng thép được xây dựng trên núi 
để các nhà thám hiểm sử dụng di chuyển qua các 
đoạn đường khó.

Vượt qua đoạn đường nguy hiểm như vậy, 
ai cũng mong muốn được chiêm ngưỡng điều gì đó 
ngạc nhiên nhưng cảnh tượng bên trong ngôi nhà 
“đơn độc nhất thế giới” này chỉ khiến người ta 
thêm lạnh gáy. Căn phòng nhỏ hẹp ốp gỗ được kê 
một vài chiếc ghế gỗ màu trắng một cách kỳ lạ. 

Người ta cho rằng, những chiếc ghế được 
đặt ở đó để cho những người lính hoặc các nhà 
thám hiểm nghỉ ngơi sau hành trình gian nan. Điều 
này có lý, vì một số con đường mòn trên dãy 
Dolomites có thể mất khoảng một tuần để đi bộ. 

Nhưng thêm một điều bí ẩn là những chiếc 
ghế gỗ này được di chuyển lên như thế nào, đó lại là 
câu hỏi khó hiểu càng làm tăng lên sự kỳ lạ của 
“ngôi nhà cô đơn” này! ■  

Cua dừa

Với kích thước khổng lồ có thể dài 
tới 1m và nặng gần 5kg, cua dừa là 
loài động vật chân đốt lớn nhất thế 

giới. Cua dừa phân bố chủ yếu trên những hòn đảo 
ở phía nam Thái Bình Dương. Tên của chúng xuất 
phát từ sở thích ăn dừa, và chúng có khả năng đặc 
biệt là trèo cây để hái dừa. Lũ cua sử dụng đôi càng 
khổng lồ để bổ và xé toạc xơ dừa rồi đập đi đập lại 
cho đến lúc sọ dừa vỡ ra. Và kinh dị hơn nữa, chúng 
còn là giống cua duy nhất biết bắt chuột hoặc chim 
để làm thức ăn!

Cua dừa cũng là loài cua “quái đản” nhất 
hành tinh bởi chúng... không biết bơi, nếu chìm 
trong nước quá lâu thì chúng hoàn toàn có thể bị 
chết đuối! Chúng hô hấp bằng một bộ phận đặc biệt 
nằm giữa yếm và phổi để thích nghi với cuộc sống 
trên cạn. Phần vỏ và mai cua dừa có màu sắc khá đa 
dạng, chủ yếu là màu nâu đỏ và xanh đen.

Loài cua này có tính nết khá “giang hồ”, 
chúng có thể tấn công con người nếu lãnh thổ của 
mình bị xâm lấn. Cơ mà thịt chúng khá ngon, được 
coi là một loại đặc sản hiếm có, muốn nếm thử 
hương vị béo thơm của chúng không dễ chút nào 
đâu nhé! ■  
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Cơn sốt săn kho báu của 
Vương quốc Sriwijaya cổ đại: 
Dân Indonesia đổ xô đi làm thợ 
lặn

Các cổ vật của Vương quốc cổ 
Sriwijaya là mục tiêu tìm kiếm của 
các thợ lăn tại Palembang 

(Indonesia). Nhưng với những người săn kho báu, 
thứ dễ tìm nhất ở dưới sông là bụi vàng.

Palembang - thành phố lâu đời nhất của 
Indonesia - được thành lập cách đây khoảng 1.300 
năm, được cho là trung tâm của Vương quốc 
Sriwijaya - một đế chế Phật giáo rộng lớn cai trị các 
phần của Quần đảo Mã Lai từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 12 
và là một trung tâm hàng hải, kinh tế.

Trong thời gian qua, nhiều thợ lặn đã tìm 
đến sông Musi dài 750 km ở Palembang để săn kho 
báu.

Cuộc săn lùng dưới đáy sông
Budiman tháo mặt nạ dưỡng khí và hít thở 

không khí khi anh nổi lên khỏi mặt nước.
Từ túi sau của mình, Budiman lấy ra một 

vật kim loại sắc nhọn giống như một mũi giáo. Nó 
dài khoảng 30cm, với phần cán bằng gỗ bị gãy. Đây 
là đồ vật thú vị nhất mà Budiman tìm thấy trong 
suốt hai giờ lặn ở sông Musi. Nhưng Budiman vẫn 
chưa tìm thấy vàng.

Trong những năm qua, các đồ tạo tác liên 
quan đến Vương quốc Sriwijaya bao gồm phần còn 
lại của dòng chữ Kedukan Bukit - một phiến đá 
khắc chữ Pallava có từ năm 683 - cũng như vô số 
báu vật, bao gồm tượng, đồ trang sức, chuỗi hạt, 
vàng và đồ đồng đã được tìm thấy dưới sông Musi.

Thực tế, việc lặn tìm đồ vật dưới sông này 
đã bắt đầu từ những năm 1970, khi mọi người tìm 
kiếm gỗ vụn và kim loại rơi ra từ những con tàu chở 
hàng đi qua. Những món đồ cổ cũng được tìm thấy 
dưới đáy sông, nhưng lúc đó cư dân không nhận ra 
giá trị của chúng.

Bộ sưu tập tượng đồng của Asmadi trị giá 
hàng triệu Rupiah

Khi hết gỗ, sắt vụn, người dân sống ven 
sông chuyển sang khai thác cát. Tuy nhiên, khi 
ngày càng nhiều cổ vật được tìm thấy, hoạt động 
khai thác cát đã chuyển sang tìm kiếm cổ vật để bán 
lại.

Bà Retno Purwanti - Nhà khảo cổ học 
thuộc Trung tâm Khảo cổ Nam Sumatra cho biết: 
“Việc phát hiện ra các cổ vật ở sông Musi không 

chỉ mới diễn ra trong 5 năm qua. Nó đã diễn ra 
trong nhiều thập kỷ... Cũng cần phải nhấn mạnh 
rằng, những cổ vật được tìm thấy dưới sông Musi 
không phải đều thuộc về Vương quốc Sriwijaya”.

Săn vàng - nghề béo bở ở Palembang
Hầu hết các thợ lặn tìm kiếm kho báu đến từ 

đảo Kemaro, một vùng đồng bằng nhỏ phía đông 
bắc Palembang.

Hamid - 58 tuổi - là một trong những cư dân 
lớn tuổi vẫn làm công việc “săn kho báu”. Trước 
đây, ông có thể lặn tối đa hai giờ, nhưng hiện tại 
tuổi tác khiến ông phải nghỉ lặn và trở thành người 
cố vấn cho các thợ lặn trẻ tuổi. 

“Lặn biển thường là nghề gia đình. Hai 
người con của tôi là thợ lặn. Giờ tôi chỉ hướng dẫn 
và giúp đỡ từ trên thuyền như thế này”, ông Hamid 
nói.

Budiman là con thứ sáu của Hamid. 
Budiman nói rằng phải giữ sức khỏe để lặn mỗi 
ngày. Xoa một lớp dầu để giúp giữ ấm cơ thể, 
Budiman cũng có thể lặn tối đa hai giờ.

Chỉ có một cái ống nối động cơ máy nén khí 
với mặt nạ để giúp Budiman lặn. Vùng nước đầy 
bùn ở Musi khiến anh luôn bị bao quanh bởi bóng 
tối. Budiman chỉ có thể hình dung khu vực xung 
quanh bằng cách tự cảm nhận.

“Nếu bị chảy nước mũi, bạn không thể lặn. 
Bên dưới rất lạnh”, anh nói. “Khi không thể chịu 
được cái lạnh nữa, tôi lấy sợi dây được nối với con 
tàu và kéo nó 3 lần. Đó là dấu hiệu để họ tắt động cơ 
và kéo tôi lên thuyền”.

Đối với những người săn kho báu, thứ dễ 
tìm thấy nhất ở sông Musi là bụi vàng. Họ sử dụng 
máy bơm để hút cát dưới đáy sông, sau đó nhúng 
vào nước thủy ngân để tách ra bụi vàng rồi bán cho 
đại lý. Một gram vàng hiện có giá trị 500.000 
Rupiah (khoảng 35 USD).

Adi - một thợ lặn khác - cho biết: “Trong 
một tháng, mỗi thợ lặn có thể kiếm được 3 - 5 triệu 
Rupiah (200 - 350 USD) từ việc bán bụi vàng, 
trong khi mức lương tối thiểu ở Palembang là 3,27 
triệu Rupiah (225 USD)”.

Ngoài bụi vàng, các thợ lặn còn thường tìm 
thấy đồ gốm sứ như bát, đĩa hoặc đồ đất nung. Các 
mảnh gốm sứ cổ có giá khoảng 50.000 - 100.000 
Rupiah (3,5 - 7 USD) và được bán ở chợ địa 
phương. Trong khi những món đồ gốm sứ nguyên 
vẹn được định giá cao hơn, đắt nhất có thể lên tới 
10 triệu Rupiah (gần 700 USD) tùy thuộc niên đại 
và độ quý hiếm.

Nghề lặn béo bở đến mức Asmadi - một 
người đã tốt nghiệp đại học - quyết định bỏ công 
việc cũ để chuyển sang nghề lặn chuyên nghiệp 
vào năm 2018. 

Chàng trai 26 tuổi có một bộ sưu tập đồ cổ 
lớn, chủ yếu là vàng và đồng. Asmadi - tốt nghiệp 
Đại học Stisipol Candradimuka ở Palembang, nơi 
anh theo học ngành Quản trị Nhà nước - cho biết: 
“Tôi đã nghỉ việc sau khi cảm thấy rằng, bán đồ cổ 
kiếm được tiền hơn”.

Một số cổ vật mà anh đã tìm thấy bao gồm 
tiền xu Trung Quốc từ thời nhà Tống đến nhà 

Nguyên, cũng như đồ gốm sứ, hạt vàng, nhẫn, 
vòng tay, dây chuyền và tượng đồng... Cuối năm 
2019, anh nghỉ làm thợ lặn để tập trung sưu tầm đồ 
cổ.

Nguy cơ đồ cổ giả
Mặc dù số lượng đồ cổ được tìm thấy dưới 

sông Musi đã giảm dần trong những năm qua 
nhưng người dân địa phương vẫn nuôi được gia 
đình bằng cách lặn sông mỗi ngày và phát hiện ra 
những món đồ có giá trị lớn.

Nhưng theo nhà khảo cổ học Retno, số 
lượng cổ vật ngày càng cạn kiệt nên nhiều đồ vật 
được tìm thấy không phải là di tích của Vương 
quốc Sriwijaya. Quá trình kiểm định một món đồ 
cổ vốn rất phức tạp và tốn kém.

“Nếu một món đồ được làm bằng vàng, sẽ 
không có dấu hiệu đặc biệt nào để nhận biết. Gốm 
sứ, chuỗi hạt hoặc tiền xu cổ dễ nhận biết hơn. 
Ngay cả khi đó, chúng tôi không thể ngay lập tức 
khẳng định chúng có niên đại từ thời Sriwijaya. 
Chúng tôi vẫn phải cẩn thận”, bà cho biết thêm.

“Kim loại, dù ở dạng nào - vàng, bạc, đồng 
- đều có thể chế tạo rất dễ dàng”, bà cảnh báo. “Các 
vật phẩm có thể được tạo ra, đặt xuống sông Musi 
và sau đó được vớt lên như thể chúng là đồ cổ được 
tìm thấy ở đó”.

Nghiên cứu về các cổ vật được tìm thấy 
dưới nước rất khó khăn. Đối với những phát hiện 
trên đất liền, tuổi của một cổ vật có thể được xác 
định từ các lớp đất tại nơi phát hiện, nhưng những 
cổ vật dưới nước không thể được tính theo cách 
tương tự.

“Các nhà nghiên cứu nước ngoài đã nói 
rằng Sriwijaya là “Đảo vàng”, và luôn đề cập đến 
câu chuyện của Sinbad, đó là câu chuyện hư cấu”, 
bà Retno nói. “Họ chỉ kể những câu chuyện cổ 
tích”. ■  

Cua đười ươi

Loài cua này còn có tên gọi khác là 
cua cam, bạn có thể tìm kiếm hình 
ảnh chúng trên mạng bằng từ khóa 

Achaeus japonicus. 
Cái tên kỳ cục của chúng xuất phát từ 2 

chiếc càng dài như tay đười ươi, còn phần thân rất 
nhỏ chỉ khoảng 2-3cm. Vỏ ngoài của cua đười ươi 
được phủ một lớp lông màu cam, nhìn khá là ngứa 
ngáy!

Chúng sử dụng 2 chân dài đong đưa trong 
nước để thu thập sinh vật phù du làm thức ăn. 
Trông chúng quơ quơ tay trong nước cũng khá 
giống đười ươi đang vỗ ngực vậy, cute ra phết ấy 
chứ!

Dù chả có gia phả liên quan gì về mặt sinh 
học nhưng quả thực loài cua kỳ dị này khá giống 
đười ươi trên cạn đó chứ! ■  

Sướng rơn vì ợc cầu đư
hôn bằng nhẫn kim cương, cô 
gái giận “tím mặt” khi biết 
nguồn gốc, quyết không đeo dù 
đã gật đầu

Câu chuyện oái oăm này hiện vẫn 
đang là tâm điểm chú ý, bàn tán của 
cư dân mạng trên diễn đàn Reddit.

Cầu hôn người mình yêu là việc vô cùng 
quan trọng trong cuộc đời mỗi người đàn ông, nó là 
dấu mốc khởi đầu cho một chương mới của cuộc 
đời 2 người. Vậy nên, dù giàu có hay nghèo nàn, có 
điều kiện hay không có điều kiện, đấng mày râu 
luôn cố gắng chuẩn bị chiếc nhẫn hoành tráng nhất 
có thể để quỳ xuống cầu hôn người con gái mình 
cần. Tuy nhiên, anh chàng trong câu chuyện này lại 
khiến bạn gái “bốc hỏa” vì chiếc nhẫn kim cương 
cầu hôn.

Chính chàng trai là người chia sẻ câu 
chuyện của bản thân lên diễn đàn Reddit, không 
ngờ lại bị dân mạng chỉ trích dữ dội, ném đá không 
thương tiếc...

Trong bài đăng, anh chàng cho biết bạn gái 
3 năm của anh ta là người “rất mê đồ trang sức” vì 
vậy trước khi cầu hôn, anh muốn chuẩn bị một 
chiếc nhẫn thật là “oách” để bày tỏ tình cảm của 
mình.

Anh ta giải thích rằng, vào năm ngoái, bà 
nội của bạn gái anh đột ngột qua đời và chiếc nhẫn 
cưới của bà được truyền lại cho bạn gái anh vì cô là 
đứa cháu gái duy nhất trong nhà.

“Bạn gái tôi và bà của cô ấy cực kỳ thân 
thiết, vì vậy tôi quyết định hỏi mẹ cô ấy xem bà có 
nghĩ rằng việc sử dụng một trong những viên kim 
cương trên chiếc nhẫn để làm chiếc nhẫn đính hôn 
là một ý tưởng hay không”, anh ta giải thích trên 
diễn đàn AITA của Reddit. ”Mẹ của bạn gái tôi cực 
kỳ ủng hộ. Bà ấy nói với tôi rằng bà rất thích ý 
tưởng này nhưng bà ấy không biết liệu bạn gái tôi 
có muốn không, và vì vậy bà ấy khuyên tôi hãy suy 
nghĩ về điều đó”.

Chàng trai viết thêm: “Tôi không thể tìm 
thấy bất kỳ thứ gì khác mà tôi thích. Bạn gái của tôi 
không đeo chiếc nhẫn bà nội để lại vì cô ấy sợ làm 
mất nó. Cô ấy cất nó trong một chiếc hộp trong 
ngăn kéo, nên tôi dễ dàng tiếp cận. Nó cuối cùng 
trở thành một chiếc nhẫn cầu hôn tuyệt đẹp, và tôi 
nghĩ cô ấy sẽ rất thích”.

Khi nói đến màn cầu hôn, người đàn ông 
nói rằng cô ấy đã nói đồng ý ngay lập tức và “cực 
kỳ vui mừng” cho đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn.

“Cô ấy nói với tôi rằng thực tế tôi đã phá 
hoại và làm hỏng điều ý nghĩa duy nhất mà bà để lại 
cho cô ấy và lẽ ra tôi nên hỏi ý kiến của cô ấy. Tôi đã 
đến gặp mẹ cô ấy để nhờ hỗ trợ, nhưng bà ấy chỉ nói 
rằng bà ấy đã cảnh báo tôi rằng bạn gái tôi có thể 
không thích ý tưởng đó”, anh ta kể. ”Cô ấy nói 
đồng ý với lời cầu hôn của tôi nhưng kiên quyết từ 
chối đeo chiếc nhẫn. Phản ứng này của cô ấy khiến 

tôi cảm thấy tiếc hoài số tiền và công sức, tình cảm 
tôi đã đầu tư để làm nhẫn”.

Sau đó, người đàn ông quay sang hỏi liệu 
anh ta có đúng khi khó chịu về việc bạn gái từ chối 
đeo chiếc nhẫn của mình hay không, và rồi anh ta 
đã vấp phải rất nhiều chỉ trích.

Một cư dân mạng tỏ ra bức xúc: ”Bạn đã có 
được được chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn với 
giá quá rẻ mạt và sau đó cho rằng nó bị xúc phạm 
bởi cô ấy không tôn trọng công sức của bạn. Hãy tự 
bỏ tiền ra mà mua một viên kim cương như thế rồi 
trả chiếc nhẫn gia truyền về nguyên vị trí cũ. Như 
thế mới xứng đáng với cô gái ấy”.

Một người khác bình luận: “Sống đến ngần 
ấy tuổi mà bạn không hiểu được chân lý đơn giản là 
KHÔNG BAO GIỜ được động vào đồ của người 
khác nếu không có sự đồng ý của họ à”.

“Nếu tôi ở vị trí bạn gái của bạn, tôi sẽ bắt 
bạn phải sửa nhẫn cho bà tôi, lấy lại tiền và đóng 
gói đồ đạc của bạn. Tôi không bao giờ có thể tin 
tưởng bạn nữa. Tôi có một chiếc nhẫn kim cương 
gia truyền là nhẫn cưới của bà tôi. Nếu chồng tôi 
làm những gì bạn đã làm... tôi sẽ vô cùng sốc”. ■

Ngôi nhà “đơn độc nhất 
thế giới” mắc kẹt bên sườn núi 
hẻo lánh suốt 100 năm ở vị trí 
khó hiểu, bước vào càng sởn 
tóc gáy

Ngôi nhà đơn độc nhất thế giới mắc 
kẹt bên sườn một dãy núi hẻo lánh 
suốt 100 năm, bí ẩn của nó vẫn còn 

đó.
Ở độ cao gần 2700m so với mực nước biển, 

giữa dãy núi Dolomite trải dài của nước Ý, có một 
ngôi nhà vô cùng đặc biệt, nằm ở vị trí cực khó hiểu 
bên sườn vách đá gần như dựng đứng. Ngôi nhà ấy 
được gọi là Buffa di Perrero.

Vị trí kỳ lạ của Buffa di Perrero đã khiến 
nhiều người bối rối trong nhiều thập kỷ, trong khi 
những người khác nhọc công suy đoán làm cách 
nào mà người ta lại có thể xây dựng được ngôi nhà 
lọt thỏm bên vách đá dựng đứng, không có bất kỳ 

một lối đi nào như thế. 
Ngôi nhà ấn tượng này được cho là đã được 

xây dựng cách đây hơn 100 năm, trong Thế chiến 
thứ nhất.

Có thông tin cho rằng những người lính Ý 
có tri thức, hiểu biết đã xây dựng hầm trú ẩn để làm 
nơi nghỉ ngơi trong khi chiến đấu với quân Áo - 
Hungary trên những địa hình hiểm trở. Họ sử dụng 
tấm đệm được che giấu để lưu trữ vật tư và trú ẩn 
khỏi kẻ thù cũng như những mối đe dọa khác.

Công trình kiến trúc khó tin này sẽ chỉ có 
thể đến được bằng thang dây và xe cáp tạm bợ - 
hoặc con đường mòn trên núi hiểm trở mà chỉ 
những người đủ dũng cảm mới dám leo lên.

Những người thám hiểm được cảnh báo 
rằng con đường này, là một phần của tuyến đường 
Via Ferrata Ivano Dibona, yêu cầu người leo núi 
phải có “mức độ thể lực cao” mới có thể leo lên 
được.

Via Ferrata - tiếng Ý có nghĩa là “con 
đường sắt” - được trang bị những chiếc thang, bậc 
thang và dây cáp bằng thép được xây dựng trên núi 
để các nhà thám hiểm sử dụng di chuyển qua các 
đoạn đường khó.

Vượt qua đoạn đường nguy hiểm như vậy, 
ai cũng mong muốn được chiêm ngưỡng điều gì đó 
ngạc nhiên nhưng cảnh tượng bên trong ngôi nhà 
“đơn độc nhất thế giới” này chỉ khiến người ta 
thêm lạnh gáy. Căn phòng nhỏ hẹp ốp gỗ được kê 
một vài chiếc ghế gỗ màu trắng một cách kỳ lạ. 

Người ta cho rằng, những chiếc ghế được 
đặt ở đó để cho những người lính hoặc các nhà 
thám hiểm nghỉ ngơi sau hành trình gian nan. Điều 
này có lý, vì một số con đường mòn trên dãy 
Dolomites có thể mất khoảng một tuần để đi bộ. 

Nhưng thêm một điều bí ẩn là những chiếc 
ghế gỗ này được di chuyển lên như thế nào, đó lại là 
câu hỏi khó hiểu càng làm tăng lên sự kỳ lạ của 
“ngôi nhà cô đơn” này! ■  

Cua dừa

Với kích thước khổng lồ có thể dài 
tới 1m và nặng gần 5kg, cua dừa là 
loài động vật chân đốt lớn nhất thế 

giới. Cua dừa phân bố chủ yếu trên những hòn đảo 
ở phía nam Thái Bình Dương. Tên của chúng xuất 
phát từ sở thích ăn dừa, và chúng có khả năng đặc 
biệt là trèo cây để hái dừa. Lũ cua sử dụng đôi càng 
khổng lồ để bổ và xé toạc xơ dừa rồi đập đi đập lại 
cho đến lúc sọ dừa vỡ ra. Và kinh dị hơn nữa, chúng 
còn là giống cua duy nhất biết bắt chuột hoặc chim 
để làm thức ăn!

Cua dừa cũng là loài cua “quái đản” nhất 
hành tinh bởi chúng... không biết bơi, nếu chìm 
trong nước quá lâu thì chúng hoàn toàn có thể bị 
chết đuối! Chúng hô hấp bằng một bộ phận đặc biệt 
nằm giữa yếm và phổi để thích nghi với cuộc sống 
trên cạn. Phần vỏ và mai cua dừa có màu sắc khá đa 
dạng, chủ yếu là màu nâu đỏ và xanh đen.

Loài cua này có tính nết khá “giang hồ”, 
chúng có thể tấn công con người nếu lãnh thổ của 
mình bị xâm lấn. Cơ mà thịt chúng khá ngon, được 
coi là một loại đặc sản hiếm có, muốn nếm thử 
hương vị béo thơm của chúng không dễ chút nào 
đâu nhé! ■  
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Bật mí những loại sữa rửa 
mặt tự nhiên mà bạn có thể tìm 
thấy trong chính căn bếp nhà 
mình

Việc sử dụng mặt nạ tự nhiên, tự làm 
có thể giúp giữ cho làn da của bạn 
tươi trẻ và khỏe mạnh hơn. ồng Đ

thời, sử dụng mặt nạ tự nhiên sẽ giúp bạn tiết kiệm 
một khoản khá lớn cho việc ch m sóc làn da của ă
mình.

Ngoài ra, các thói quen hàng ngày với việc 
sử dụng tẩy tế bào chết, toner và sữa rửa mặt đều 
góp phần giúp bạn giữ được phong độ đỉnh cao và 
có thể làm săn chắc làn da hơn với các thành phần 
sẵn có trong nhà bếp như nho và trứng. 

Cà chua và dưa chuột 
Đầu tiên, bạn cho 1 quả dưa chuột nhỏ và 1 

quả cà chua lớn xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. 
Sau đó, bạn bảo quản lạnh hỗn hợp trong một lọ 
nhỏ tối đa 3 ngày. Để sử dụng, bạn chỉ cần dùng 
bông tẩy trang thoa nhẹ nhàng lên mặt và cổ. Bạn 
nên giữ nguyên trong tối đa 5 phút trước khi rửa 
sạch bằng nước ấm.

Các chyên gia cho biết rằng các chất chống 
oxy hóa từ cà chua sẽ giúp da chống lại các gốc tự 
do và giữ cho da khỏe mạnh hơn.

Mặt nạ cà chua dùng để tẩy tế bào chết
Bạn rắc 1/5 thìa cà phê đường lên quả cà 

chua đã cắt nhỏ. Tiếp đó, bạn từ từ mát xa mặt với 
cà chua theo chuyển động tròn. Bạn lưu ý không 
nên chà xát quá mạnh, nếu không, nó có thể gây 
kích ứng da một chút. Sau đó, rửa sạch mặt bằng 
nước ấm để loại bỏ hết cà chua hoặc đường.

Sản phẩm tẩy da chết này vừa nhanh chóng 
mà dễ sử dụng ngay trước khi đi ngủ để giúp làn da 
của bạn thêm sức sống hơn.

Ảnh minh họa
Mặt nạ nho và trứng giúp da săn chắc
Bạn chỉ cần xay 1 quả trứng với 7 quả nho 

và hỗn hợp được xay đều để bạn có được tất cả các 
loại dầu từ hạt nho nghiền. Khi hỗn hợp đã sủi bọt, 
bạn dùng cọ quét mặt để thoa hỗn hợp lên mặt và 
cổ, luôn vuốt theo hướng lên trên. Sau đó, bạn giữ 
nguyên trong 15 phút trước khi rửa sạch.

Các chất dinh dưỡng tự nhiên trong nho có 
thể giúp bảo vệ làn da mỏng manh của bạn khỏi bức 
xạ tia cực tím. Chúng cũng chứa nhiều vitamin C, 
sẽ hình thành collagen và giữ cho làn da của bạn 
đàn hồi và tươi sáng hơn.

Sữa rửa mặt phục hồi men khô
Bạn hòa tan 1 thìa men khô vào 2 thìa sữa 

ấm. Tiếp đó, bạn nên vỗ nhẹ hỗn hợp lên mặt và 
tránh dây vào mắt. Để khoảng 15 phút trước khi rửa 
sạch bằng nước ấm, bạn vỗ nhẹ lên mặt cho khô.

Men được biết đến với khả năng dưỡng ẩm 
và sản xuất collagen khi thoa lên da. Điều này sẽ 
khiến làn da của bạn săn chắc lâu hơn.

Chà bông hạnh nhân và sốt mayonnaise
Bạn xay 1/4 cốc (40g) hạnh nhân trong máy 

xay sinh tố và trộn với 1/8 thìa sốt mayonnaise. 
Tiếp đó, bạn nhẹ nhàng massage mặt với hỗn hợp, 
đảm bảo rằng bạn không bỏ sót bất kỳ nơi nào trên 
khuôn mặt của mình. Bạn nên giữ nguyên trong 10 
phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Cách này có 
hiệu quả tốt đối với da rất khô bởi vì mayonnaise 
nuôi dưỡng da và hạnh nhân tẩy tế bào chết.

Mặt nạ kiwi
Bạn trộn 1 quả kiwi đã gọt vỏ, nghiền với 2 

thìa cà phê đường nâu và vài giọt dầu ô liu. Bạn 
dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp lên mặt 
theo chuyển động tròn trong 3-5 phút và rửa sạch 
bằng nước ấm. Kiwi chứa đầy axit amin và vitamin 
C và giúp giảm dầu trên da. Đường nâu sẽ hoạt 
động như một chất tẩy tế bào chết để loại bỏ da 
chết, trong khi dầu ô liu có khả năng kháng khuẩn, 
giữ cho làn da của bạn chắc khỏe. ■  

Không chỉ lành mạnh cho 
cơ thể, những thực phẩm sau 
còn chữa lành cho tâm hồn của 
bạn

Các chuyên gia của Bright Side sẽ 
cung cấp cho bạn các loại thực 
phẩm lành mạnh có thể tác động 

tích cực đến cơ thể và sức khỏe tinh thần của bạn.
Thực phẩm lành mạnh không chỉ mang lại 

lợi ích cho cơ thể mà còn cho tinh thần của bạn. 
Tâm trí và cơ thể của bạn được kết nối nhiều hơn 
bạn tưởng. Thực tế chúng tương tác với nhau thông 
qua hệ thần kinh. Khi bạn cảm thấy căng thẳng, não 
sẽ thông báo cho đường ruột của bạn, và điều này 
có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và mức năng lượng 
của bạn. Đó là l ý do tại sao, nếu bạn thường xuyên 
cảm thấy thất thường hoặc lo lắng thì bạn nên xem 
lại lượng thức ăn hàng ngày của mình. 

Đậu nành
Đậu nành chứa các axit amin rất quan trọng 

đối với cơ và xương của cơ thể, đồng thời giúp giải 
quyết chứng rối loạn giấc ngủ và mất ngủ. Nó cũng 
làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng 
hơn, như bệnh Alzheimer .

Đối với phụ nữ, đậu nành  có thể rất hữu ích. 
Nhiều phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh đối mặt với 
tâm trạng thất thường, thiếu tập trung và mệt mỏi, 
và không có biện pháp khắc phục nào tốt hơn là tự 
chữa bệnh một cách tự nhiên. Thời kỳ mãn kinh 
dần dần ngừng sản xuất estrogen, và đậu nành có 
thể là một trong những giải pháp để lấy lại 
estrogen. Nó chứa một thứ gọi là isoflavone , là 
những chất hóa học có nguồn gốc từ thực vật giống 

như một chất thay thế cho estrogen mà phụ nữ 
trong giai đoạn này cần.

Chúng có thể được tìm thấy trong đậu phụ, 
sữa đậu nành, súp miso, sữa chua đậu nành và bột 
đậu nành. Mặt khác, nó có thể là  nguyên nhân dẫn 
đến việc bắt đầu dậy thì sớm và mãn kinh do ảnh 
hưởng đến não bộ, vì vậy đừng quá lạm dụng đậu 
nành nếu bạn chưa trải qua thời kỳ mãn kinh.

Cá hồi
Cá hồi là một loại thực phẩm giàu omega-3 

đặc biệt hơn là nó có chứa omega-3. Nó liên kết 
trực tiếp với não và giúp cải thiện chức năng của 
các tế bào, giúp giảm nguy cơ buồn bã, trầm cảm, 
các vấn đề về trí nhớ và đối với người lớn tuổi là 
chứng sa sút trí tuệ. Cơ thể của bạn không thể tự tạo 
ra omega-3, vì vậy ăn các loại thực phẩm như cá 
hồi là cần thiết để hoạt động tốt hơn.

Loại cá béo này giúp cân bằng nội tiết tố và 
khiến bạn cảm thấy bớt ngấy hơn, kiểm soát sự 
thèm ăn và tăng cường serotonin, loại hormone 
hạnh phúc. Hãy coi đó như một bữa ăn vui vẻ - 
chúng ta không cảm thấy đầy bụng và không đói 
sau đó.

Socola trắng
Sô cô la đắng có chút khác biệt so với sô cô 

la ngọt, thông thường. Sự khác biệt là nó chứa một 
lượng lớn cacao (50%-90%) , thành phần chính ở 
đây. Hãy nhớ rằng sô cô la càng sẫm màu càng tốt! 
Khi bạn tiêu thụ loại sô cô la này, nó sẽ bảo não của 
bạn giải phóng endorphin, là chất hóa học giúp bạn 
cảm thấy tốt hơn, giúp kiểm soát căng thẳng và do 
đó làm tăng cảm giác hạnh phúc.

Ca cao cũng thúc đẩy lưu lượng máu đến 
não của bạn, có nghĩa là đối với người cao tuổi, nó 
cải thiện chức năng tâm thần của họ bằng cách 
giảm quá trình sản xuất từ ngữ và giúp họ cảm thấy 
cân bằng hơn.

Vitamin C
Vitamin C giúp hỗ trợ sức khỏe trong việc 

điều chỉnh các mô cơ thể và hệ thống miễn dịch, 
nhưng nó cũng có ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. 
Nếu bạn luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, đó 
có thể là do bạn không nhận đủ vitamin C. Cam, 
kiwi, ớt, dâu tây, cải xoăn và nhiều loại khác đều 
bao gồm thành phần kỳ diệu được gọi là vitamin C, 
có lợi cho sức khỏe não bộ và ngăn ngừa suy nhược 
tinh thần. Nó giúp tăng cường sự tập trung, trí nhớ 
và sự chú ý, đồng thời giảm nguy cơ trầm cảm, lo 
lắng và các bệnh nghiêm trọng hơn.

Rong biển
Mặc dù rong biển chủ yếu phổ biến ở châu 

Á, nhưng nó được công nhận rộng rãi là có nhiều 
lợi ích sức khỏe cho não bộ. Rong biển có chứa một 
lượng lớn axit béo omega-3, là tài sản tuyệt vời cho 
trí óc của bạn. Magiê là một thành phần khác trong 
rong biển có thể giúp đối phó với căng thẳng, cùng 
với iốt, rất tốt cho hoạt động trí óc.

Sushi, chẳng hạn, được gói trong rong 
biển. Các loại rong biển ăn được khác là tảo bẹ, 
wakame, nori, và nhiều loại khác. Một số cách để 
ăn chúng bao gồm ăn vặt với nori khô và thêm 
kombu vào đậu nấu chín. ■ 

Tám thói quen đi ngủ sẽ 
khiến bạn mệt mỏi và già đi 
trông thấy

Có những thói quen xấu trong cuộc 
sống đang gây nguy hại rất lớn đối 
với sức khỏe, bác sĩ khuyến cáo 

mọi người phải thay đổi.
Chảy máu âm đạo khi quan hệ, dịch tiết bất 

thường, đau bụng dữ dội... là 3 dấu hiệu điển hình 
của ung thư cổ tử cung, chị em cần biết để được 
thăm khám sớm.

Trùm chăn kín
Trùm chăn kín đầu khiến cơ thể không 

được cung cấp đủ dưỡng khí. Bạn có thể bị hoa 
mắt, chóng mặt, tức ngực, mệt mỏi, tinh thần chán 
nản ngay khi thức giấc. Hoặc bạn còn có thể bị mê 
sảng khi ngủ, thậm chí còn mơ những giấc mơ kinh 
dị, sợ sệt..., từ đó dễ làm cho bạn tỉnh giấc.

Mặc quá nhiều quần áo
Cơ thể người khi ngủ tứ chi, cơ bắp đều thư 

giãn. Nếu ngủ càng say thì cơ bắp càng lỏng lẻo. 
Mặc quá nhiều quần áo khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến 
sự thư giãn của cơ bắp toàn thân, không có lợi cho 
tuần hoàn máu và chức năng hô hấp. Quần áo, chăn 
đệm quá nhiều sẽ làm thân nhiệt tăng cao gây tiết 
mồ hôi ướt quần áo, sau khi ngủ dậy nếu không 
thay kịp sẽ dễ gây cảm lạnh.

Không tẩy trang
Mỹ phẩm lưu lại ở trên da sẽ gây tắc nghẽn 

cho lỗ chân lông, gây ra chướng ngại cho tuyến mồ 
hôi bài tiết. Thói quen này dễ hình thành nên mụn, 
thời gian lâu dài còn làm tổn thương cho da, đẩy 
nhanh tốc độ lão hóa.

Ảnh minh họa
Đi ngủ khi tóc ẩm
Ngủ với mái tóc ướt sẽ kiến hơi ẩm trên da 

đầu tăng cao và làm thay đổi thân nhiệt. Từ đó 
khiến bạn tăng nguy cơ đau đầu. Ngoài ra, để tóc 
còn ướt đi ngủ sẽ gây rụng tóc, nhiễm trùng da. 
Làm suy yếu hệ thống miễn dịch . Từ đó, virus, vi 
khuẩn dễ dàng tấn công cơ thể hơn.

Đeo nữ trang
Nữ trang thường được làm từ kim loại, đeo 

lâu sẽ làm tổn hại cho da, gây ra phản ứng giống 
như trúng độc. Một số nữ trang có tác dụng phát 
sáng sẽ phóng ra tia bức xạ. Mặc dù lượng xạ phát 
ra không nhiều, nhưng thời gian dài tích lũy sẽ gây 
ra hậu quả không tốt.

Gối đầu lên tay
Cánh tay giơ cao sẽ khiến cơ bắp cánh tay 

không được thư giãn thoải mái. Cánh tay bị gấp lại 
lâu còn khiến cho máu không được lưu thông khiến 
tay dễ bị tê liệt, nhức mỏi. Ngoài ra, cánh tay giơ 
cao cũng sẽ làm cho áp lực vùng bụng tăng lên, làm 
cho thức ăn trong dạ dày cùng với dịch tiêu hóa 
chạy ngược trở lại thực quản, kích thích niêm mạc 
thực quản, gây ra niêm mạc thực quản chảy máu và 
bệnh phù thũng, thậm chí còn phát sinh ra viêm 
thực quản do thức ăn trào ngược.

Mặc áo ngực đi ngủ
Ban ngày, áo nịt ngực có tác dụng nâng đỡ 

và bảo vệ vùng ngực, nhưng bạn vẫn mặc nó đi ngủ 
vào ban đêm sẽ dẫn đến ung thư tuyến sữa (nếu 
mặc quá 12 tiếng mỗi ngày tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 
20 lần so với người mặc ít hơn). Đó là do ngực bị 
chèn ép trong một thời gian dài, dịch tuyến hạch 
lưu thông bị tắc nghẽn làm cho các chất có hại lưu 
lại ở trong ngực.

Nằm áp mặt vào gối khi ngủ
Tư thế nằm khi ngủ cũng có thể tác động 

một phần tới cơ thể và chất lượng giấc ngủ của bạn. 
Đặc biệt, nếu bạn nằm áp mặt vào gối khi ngủ suốt 
cả đêm thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới độ đàn hồi của 
vùng da má và gây ra những nếp nhăn xấu xí. Bên 
cạnh đó, khi bạn áp mặt lên gối thì lỗ chân lông sẽ 
bị bí và tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập, gây 
nhờn mặt và làm mụn trứng cá xuất hiện. ■ 

Tâm sự của người mẹ từng 
mất con: “Tôi ước đây là những 
gì có ai đó nói với tôi về thai chết 
lưu”

Nỗi đau mất con khi chưa chào đời 
thực sự là một sự mất mát rất lớn 
đối với người mẹ. Những ký ức 

kinh hoàng ấy có lẽ sẽ không bao giờ bị xóa nhòa 
trong tâm trí người mẹ.

Đầu tháng 12, Maya Vander - diễn viên 
trong bộ phim đình đám “Môi giới hoàng hôn” sau 
khi đi khám thai ở tuần thứ 38 đã trở về nhà với một 
“chiếc hộp ký ức” thay vì đứa con mong chờ bấy 
lâu.

Tôi có thể tưởng tượng được những gì cô 
ấy đã trải qua, bởi bản thân tôi đã từng rơi vào hoàn 
cảnh như vậy. Tôi bị sẩy thai ở tuần thứ 22 (về mặt 
kỹ thuật gọi đây là thai chết lưu).

Nếu tôi có thể được nói chuyện với Maya, 
đây là những gì tôi muốn chia sẻ:

Hãy nhớ mãi hình ảnh bé bỏng của con 
mình

Bạn hãy bỏ ngoài tai những lời nói của 
những người khác khi cho rằng việc sờ, nắm, kiểm 
tra cơ thể của con mình là bệnh hoạn. Các y tá đã 
cảnh báo tôi rằng, việc nhìn thấy đứa con đã mất 
của mình sẽ rất đau đớn. Họ đã nói đúng, thật kinh 
khủng khi phải ôm vào lòng đứa con mình mong 
ngóng bấy lâu nhưng bây giờ đã không còn sự 
sống.

Thế nhưng, tôi đã không nghe theo lời 
khuyên của họ. Tôi nhìn hình hài bé bỏng của con 
mình, vuốt ve từng ngón chân bé xíu, cảm giác đau 
đớn không thể tả nổi thành lời, chỉ có những dòng 
nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi sẽ nhớ 
như in hình hài bé xíu của con mình, từng chi tiết ấy 
sẽ mãi chẳng thế nào xóa nhòa trong tâm trí tôi.

Bạn sẽ chẳng được trở về nhà cùng với một 
em bé đang ngủ say sưa trong vòng tay mình mà là 
những ký ức đau thương về một hình hài bé nhỏ 
không còn sự sống.

Cơ thể sẽ nhắc nhở bạn về một sinh linh 
bé bỏng không còn trong bụng mẹ nữa

Mỗi lần bạn đi vệ sinh và thay băng, mỗi 
lần bạn lấy thứ gì đó nhưng không phải để cho em 
bé, mỗi lần bầu ngực căng tức sữa… bạn sẽ nhớ tới 
đứa con bé bỏng đã qua đời của mình.

Tâm trí bạn sẽ dâng lên những cảm xúc hỗn 
loạn, đau khổ, tuyệt vọng, xấu hổ, tức giận… Chỉ 
trong nửa tiếng, bạn sẽ trải qua cảm giác như bản 
thân hóa thành một người khác. Bạn sẽ tự hỏi liệu 
đó có phải là lỗi của mình không hay là lỗi của 
chồng, của bác sĩ, của y tá… Việc cố gắng đổ thừa 
cho ai đó lỗi lầm này có lẽ sẽ phần nào xoa dịu nỗi 
đau của bạn.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ trôi qua, bên cạnh 
bạn vẫn còn những người mình yêu thương. Bạn 
cần phải sống cho hiện tại và lạc quan hơn trong 
tương lai. Hãy cố gắng bận rộn hơn một chút để 
vượt qua nỗi đau của hiện tại. Việc quay lại với 
công việc và bận rộn chăm sóc con cái sẽ giúp bạn 
không rơi vào cảnh thương nhớ mãi về đứa con đã 
mất. Nỗi đau mất con vẫn ở đó nhưng nếu bạn đón 
nhận sự mất mát này, chấp nhận thực tế, bạn sẽ 
vượt qua được.

Mọi người cũng đau đớn không khác gì 
bạn

Khi đứa trẻ qua đời, không chỉ riêng bạn 
mà cả chồng và các thành viên khác cũng đau buồn 
không kém. Chỉ có điều, họ sẽ không cảm nhận 
được nỗi đau một cách chân thực như với người 
mẹ. Họ sẽ không nghĩ tới đứa con đã mất mỗi khi đi 
vệ sinh như người mẹ.

Mọi người đều quan tâm đến bạn và có lẽ 
người chồng cũng sẽ rất đau buồn khi mất đi đứa 
con, dù rằng họ không mang nặng đẻ đau như phụ 
nữ. Những người xung quanh bạn dù có thân thiết 
hay không cũng sẽ rất buồn nếu thấy bạn đắm chìm 
trong sự mất mát mãi như vậy. Tuy nhiên, họ cũng 
sẽ tỏ ra khó chịu khi bạn suốt ngày nói về sự mất 
mát này. Họ khó chịu chỉ vì bạn không thể kiểm 
soát được cảm xúc của bản thân, cứ đau buồn, tự 
làm khổ mình. Nếu bạn thấy không thoải mái khi 
nói chuyện với mọi người, có lẽ nên đến gặp bác sĩ 
tâm lý để trị liệu.

Dù sao i ch ng nữa, bạn cũng không thể đ ă
sống mãi trong quá khứ được, cần phải trở về cuộc 
sống bình thường. Kỷ niệm rất quan trọng, bạn có 
thể x m một hình x ã ă ăm nhỏ để nhớ về đứa con đ
mất của mình. phần nào, khiến Điều đó có thể an ủi 
bạn có cảm giác như ứa con vẫn luôn bên cạnh đ
mình.  ■
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Bật mí những loại sữa rửa 
mặt tự nhiên mà bạn có thể tìm 
thấy trong chính căn bếp nhà 
mình

Việc sử dụng mặt nạ tự nhiên, tự làm 
có thể giúp giữ cho làn da của bạn 
tươi trẻ và khỏe mạnh hơn. ồng Đ

thời, sử dụng mặt nạ tự nhiên sẽ giúp bạn tiết kiệm 
một khoản khá lớn cho việc ch m sóc làn da của ă
mình.

Ngoài ra, các thói quen hàng ngày với việc 
sử dụng tẩy tế bào chết, toner và sữa rửa mặt đều 
góp phần giúp bạn giữ được phong độ đỉnh cao và 
có thể làm săn chắc làn da hơn với các thành phần 
sẵn có trong nhà bếp như nho và trứng. 

Cà chua và dưa chuột 
Đầu tiên, bạn cho 1 quả dưa chuột nhỏ và 1 

quả cà chua lớn xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. 
Sau đó, bạn bảo quản lạnh hỗn hợp trong một lọ 
nhỏ tối đa 3 ngày. Để sử dụng, bạn chỉ cần dùng 
bông tẩy trang thoa nhẹ nhàng lên mặt và cổ. Bạn 
nên giữ nguyên trong tối đa 5 phút trước khi rửa 
sạch bằng nước ấm.

Các chyên gia cho biết rằng các chất chống 
oxy hóa từ cà chua sẽ giúp da chống lại các gốc tự 
do và giữ cho da khỏe mạnh hơn.

Mặt nạ cà chua dùng để tẩy tế bào chết
Bạn rắc 1/5 thìa cà phê đường lên quả cà 

chua đã cắt nhỏ. Tiếp đó, bạn từ từ mát xa mặt với 
cà chua theo chuyển động tròn. Bạn lưu ý không 
nên chà xát quá mạnh, nếu không, nó có thể gây 
kích ứng da một chút. Sau đó, rửa sạch mặt bằng 
nước ấm để loại bỏ hết cà chua hoặc đường.

Sản phẩm tẩy da chết này vừa nhanh chóng 
mà dễ sử dụng ngay trước khi đi ngủ để giúp làn da 
của bạn thêm sức sống hơn.

Ảnh minh họa
Mặt nạ nho và trứng giúp da săn chắc
Bạn chỉ cần xay 1 quả trứng với 7 quả nho 

và hỗn hợp được xay đều để bạn có được tất cả các 
loại dầu từ hạt nho nghiền. Khi hỗn hợp đã sủi bọt, 
bạn dùng cọ quét mặt để thoa hỗn hợp lên mặt và 
cổ, luôn vuốt theo hướng lên trên. Sau đó, bạn giữ 
nguyên trong 15 phút trước khi rửa sạch.

Các chất dinh dưỡng tự nhiên trong nho có 
thể giúp bảo vệ làn da mỏng manh của bạn khỏi bức 
xạ tia cực tím. Chúng cũng chứa nhiều vitamin C, 
sẽ hình thành collagen và giữ cho làn da của bạn 
đàn hồi và tươi sáng hơn.

Sữa rửa mặt phục hồi men khô
Bạn hòa tan 1 thìa men khô vào 2 thìa sữa 

ấm. Tiếp đó, bạn nên vỗ nhẹ hỗn hợp lên mặt và 
tránh dây vào mắt. Để khoảng 15 phút trước khi rửa 
sạch bằng nước ấm, bạn vỗ nhẹ lên mặt cho khô.

Men được biết đến với khả năng dưỡng ẩm 
và sản xuất collagen khi thoa lên da. Điều này sẽ 
khiến làn da của bạn săn chắc lâu hơn.

Chà bông hạnh nhân và sốt mayonnaise
Bạn xay 1/4 cốc (40g) hạnh nhân trong máy 

xay sinh tố và trộn với 1/8 thìa sốt mayonnaise. 
Tiếp đó, bạn nhẹ nhàng massage mặt với hỗn hợp, 
đảm bảo rằng bạn không bỏ sót bất kỳ nơi nào trên 
khuôn mặt của mình. Bạn nên giữ nguyên trong 10 
phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Cách này có 
hiệu quả tốt đối với da rất khô bởi vì mayonnaise 
nuôi dưỡng da và hạnh nhân tẩy tế bào chết.

Mặt nạ kiwi
Bạn trộn 1 quả kiwi đã gọt vỏ, nghiền với 2 

thìa cà phê đường nâu và vài giọt dầu ô liu. Bạn 
dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp lên mặt 
theo chuyển động tròn trong 3-5 phút và rửa sạch 
bằng nước ấm. Kiwi chứa đầy axit amin và vitamin 
C và giúp giảm dầu trên da. Đường nâu sẽ hoạt 
động như một chất tẩy tế bào chết để loại bỏ da 
chết, trong khi dầu ô liu có khả năng kháng khuẩn, 
giữ cho làn da của bạn chắc khỏe. ■  

Không chỉ lành mạnh cho 
cơ thể, những thực phẩm sau 
còn chữa lành cho tâm hồn của 
bạn

Các chuyên gia của Bright Side sẽ 
cung cấp cho bạn các loại thực 
phẩm lành mạnh có thể tác động 

tích cực đến cơ thể và sức khỏe tinh thần của bạn.
Thực phẩm lành mạnh không chỉ mang lại 

lợi ích cho cơ thể mà còn cho tinh thần của bạn. 
Tâm trí và cơ thể của bạn được kết nối nhiều hơn 
bạn tưởng. Thực tế chúng tương tác với nhau thông 
qua hệ thần kinh. Khi bạn cảm thấy căng thẳng, não 
sẽ thông báo cho đường ruột của bạn, và điều này 
có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và mức năng lượng 
của bạn. Đó là l ý do tại sao, nếu bạn thường xuyên 
cảm thấy thất thường hoặc lo lắng thì bạn nên xem 
lại lượng thức ăn hàng ngày của mình. 

Đậu nành
Đậu nành chứa các axit amin rất quan trọng 

đối với cơ và xương của cơ thể, đồng thời giúp giải 
quyết chứng rối loạn giấc ngủ và mất ngủ. Nó cũng 
làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng 
hơn, như bệnh Alzheimer .

Đối với phụ nữ, đậu nành  có thể rất hữu ích. 
Nhiều phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh đối mặt với 
tâm trạng thất thường, thiếu tập trung và mệt mỏi, 
và không có biện pháp khắc phục nào tốt hơn là tự 
chữa bệnh một cách tự nhiên. Thời kỳ mãn kinh 
dần dần ngừng sản xuất estrogen, và đậu nành có 
thể là một trong những giải pháp để lấy lại 
estrogen. Nó chứa một thứ gọi là isoflavone , là 
những chất hóa học có nguồn gốc từ thực vật giống 

như một chất thay thế cho estrogen mà phụ nữ 
trong giai đoạn này cần.

Chúng có thể được tìm thấy trong đậu phụ, 
sữa đậu nành, súp miso, sữa chua đậu nành và bột 
đậu nành. Mặt khác, nó có thể là  nguyên nhân dẫn 
đến việc bắt đầu dậy thì sớm và mãn kinh do ảnh 
hưởng đến não bộ, vì vậy đừng quá lạm dụng đậu 
nành nếu bạn chưa trải qua thời kỳ mãn kinh.

Cá hồi
Cá hồi là một loại thực phẩm giàu omega-3 

đặc biệt hơn là nó có chứa omega-3. Nó liên kết 
trực tiếp với não và giúp cải thiện chức năng của 
các tế bào, giúp giảm nguy cơ buồn bã, trầm cảm, 
các vấn đề về trí nhớ và đối với người lớn tuổi là 
chứng sa sút trí tuệ. Cơ thể của bạn không thể tự tạo 
ra omega-3, vì vậy ăn các loại thực phẩm như cá 
hồi là cần thiết để hoạt động tốt hơn.

Loại cá béo này giúp cân bằng nội tiết tố và 
khiến bạn cảm thấy bớt ngấy hơn, kiểm soát sự 
thèm ăn và tăng cường serotonin, loại hormone 
hạnh phúc. Hãy coi đó như một bữa ăn vui vẻ - 
chúng ta không cảm thấy đầy bụng và không đói 
sau đó.

Socola trắng
Sô cô la đắng có chút khác biệt so với sô cô 

la ngọt, thông thường. Sự khác biệt là nó chứa một 
lượng lớn cacao (50%-90%) , thành phần chính ở 
đây. Hãy nhớ rằng sô cô la càng sẫm màu càng tốt! 
Khi bạn tiêu thụ loại sô cô la này, nó sẽ bảo não của 
bạn giải phóng endorphin, là chất hóa học giúp bạn 
cảm thấy tốt hơn, giúp kiểm soát căng thẳng và do 
đó làm tăng cảm giác hạnh phúc.

Ca cao cũng thúc đẩy lưu lượng máu đến 
não của bạn, có nghĩa là đối với người cao tuổi, nó 
cải thiện chức năng tâm thần của họ bằng cách 
giảm quá trình sản xuất từ ngữ và giúp họ cảm thấy 
cân bằng hơn.

Vitamin C
Vitamin C giúp hỗ trợ sức khỏe trong việc 

điều chỉnh các mô cơ thể và hệ thống miễn dịch, 
nhưng nó cũng có ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. 
Nếu bạn luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, đó 
có thể là do bạn không nhận đủ vitamin C. Cam, 
kiwi, ớt, dâu tây, cải xoăn và nhiều loại khác đều 
bao gồm thành phần kỳ diệu được gọi là vitamin C, 
có lợi cho sức khỏe não bộ và ngăn ngừa suy nhược 
tinh thần. Nó giúp tăng cường sự tập trung, trí nhớ 
và sự chú ý, đồng thời giảm nguy cơ trầm cảm, lo 
lắng và các bệnh nghiêm trọng hơn.

Rong biển
Mặc dù rong biển chủ yếu phổ biến ở châu 

Á, nhưng nó được công nhận rộng rãi là có nhiều 
lợi ích sức khỏe cho não bộ. Rong biển có chứa một 
lượng lớn axit béo omega-3, là tài sản tuyệt vời cho 
trí óc của bạn. Magiê là một thành phần khác trong 
rong biển có thể giúp đối phó với căng thẳng, cùng 
với iốt, rất tốt cho hoạt động trí óc.

Sushi, chẳng hạn, được gói trong rong 
biển. Các loại rong biển ăn được khác là tảo bẹ, 
wakame, nori, và nhiều loại khác. Một số cách để 
ăn chúng bao gồm ăn vặt với nori khô và thêm 
kombu vào đậu nấu chín. ■ 

Tám thói quen đi ngủ sẽ 
khiến bạn mệt mỏi và già đi 
trông thấy

Có những thói quen xấu trong cuộc 
sống đang gây nguy hại rất lớn đối 
với sức khỏe, bác sĩ khuyến cáo 

mọi người phải thay đổi.
Chảy máu âm đạo khi quan hệ, dịch tiết bất 

thường, đau bụng dữ dội... là 3 dấu hiệu điển hình 
của ung thư cổ tử cung, chị em cần biết để được 
thăm khám sớm.

Trùm chăn kín
Trùm chăn kín đầu khiến cơ thể không 

được cung cấp đủ dưỡng khí. Bạn có thể bị hoa 
mắt, chóng mặt, tức ngực, mệt mỏi, tinh thần chán 
nản ngay khi thức giấc. Hoặc bạn còn có thể bị mê 
sảng khi ngủ, thậm chí còn mơ những giấc mơ kinh 
dị, sợ sệt..., từ đó dễ làm cho bạn tỉnh giấc.

Mặc quá nhiều quần áo
Cơ thể người khi ngủ tứ chi, cơ bắp đều thư 

giãn. Nếu ngủ càng say thì cơ bắp càng lỏng lẻo. 
Mặc quá nhiều quần áo khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến 
sự thư giãn của cơ bắp toàn thân, không có lợi cho 
tuần hoàn máu và chức năng hô hấp. Quần áo, chăn 
đệm quá nhiều sẽ làm thân nhiệt tăng cao gây tiết 
mồ hôi ướt quần áo, sau khi ngủ dậy nếu không 
thay kịp sẽ dễ gây cảm lạnh.

Không tẩy trang
Mỹ phẩm lưu lại ở trên da sẽ gây tắc nghẽn 

cho lỗ chân lông, gây ra chướng ngại cho tuyến mồ 
hôi bài tiết. Thói quen này dễ hình thành nên mụn, 
thời gian lâu dài còn làm tổn thương cho da, đẩy 
nhanh tốc độ lão hóa.

Ảnh minh họa
Đi ngủ khi tóc ẩm
Ngủ với mái tóc ướt sẽ kiến hơi ẩm trên da 

đầu tăng cao và làm thay đổi thân nhiệt. Từ đó 
khiến bạn tăng nguy cơ đau đầu. Ngoài ra, để tóc 
còn ướt đi ngủ sẽ gây rụng tóc, nhiễm trùng da. 
Làm suy yếu hệ thống miễn dịch . Từ đó, virus, vi 
khuẩn dễ dàng tấn công cơ thể hơn.

Đeo nữ trang
Nữ trang thường được làm từ kim loại, đeo 

lâu sẽ làm tổn hại cho da, gây ra phản ứng giống 
như trúng độc. Một số nữ trang có tác dụng phát 
sáng sẽ phóng ra tia bức xạ. Mặc dù lượng xạ phát 
ra không nhiều, nhưng thời gian dài tích lũy sẽ gây 
ra hậu quả không tốt.

Gối đầu lên tay
Cánh tay giơ cao sẽ khiến cơ bắp cánh tay 

không được thư giãn thoải mái. Cánh tay bị gấp lại 
lâu còn khiến cho máu không được lưu thông khiến 
tay dễ bị tê liệt, nhức mỏi. Ngoài ra, cánh tay giơ 
cao cũng sẽ làm cho áp lực vùng bụng tăng lên, làm 
cho thức ăn trong dạ dày cùng với dịch tiêu hóa 
chạy ngược trở lại thực quản, kích thích niêm mạc 
thực quản, gây ra niêm mạc thực quản chảy máu và 
bệnh phù thũng, thậm chí còn phát sinh ra viêm 
thực quản do thức ăn trào ngược.

Mặc áo ngực đi ngủ
Ban ngày, áo nịt ngực có tác dụng nâng đỡ 

và bảo vệ vùng ngực, nhưng bạn vẫn mặc nó đi ngủ 
vào ban đêm sẽ dẫn đến ung thư tuyến sữa (nếu 
mặc quá 12 tiếng mỗi ngày tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 
20 lần so với người mặc ít hơn). Đó là do ngực bị 
chèn ép trong một thời gian dài, dịch tuyến hạch 
lưu thông bị tắc nghẽn làm cho các chất có hại lưu 
lại ở trong ngực.

Nằm áp mặt vào gối khi ngủ
Tư thế nằm khi ngủ cũng có thể tác động 

một phần tới cơ thể và chất lượng giấc ngủ của bạn. 
Đặc biệt, nếu bạn nằm áp mặt vào gối khi ngủ suốt 
cả đêm thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới độ đàn hồi của 
vùng da má và gây ra những nếp nhăn xấu xí. Bên 
cạnh đó, khi bạn áp mặt lên gối thì lỗ chân lông sẽ 
bị bí và tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập, gây 
nhờn mặt và làm mụn trứng cá xuất hiện. ■ 

Tâm sự của người mẹ từng 
mất con: “Tôi ước đây là những 
gì có ai đó nói với tôi về thai chết 
lưu”

Nỗi đau mất con khi chưa chào đời 
thực sự là một sự mất mát rất lớn 
đối với người mẹ. Những ký ức 

kinh hoàng ấy có lẽ sẽ không bao giờ bị xóa nhòa 
trong tâm trí người mẹ.

Đầu tháng 12, Maya Vander - diễn viên 
trong bộ phim đình đám “Môi giới hoàng hôn” sau 
khi đi khám thai ở tuần thứ 38 đã trở về nhà với một 
“chiếc hộp ký ức” thay vì đứa con mong chờ bấy 
lâu.

Tôi có thể tưởng tượng được những gì cô 
ấy đã trải qua, bởi bản thân tôi đã từng rơi vào hoàn 
cảnh như vậy. Tôi bị sẩy thai ở tuần thứ 22 (về mặt 
kỹ thuật gọi đây là thai chết lưu).

Nếu tôi có thể được nói chuyện với Maya, 
đây là những gì tôi muốn chia sẻ:

Hãy nhớ mãi hình ảnh bé bỏng của con 
mình

Bạn hãy bỏ ngoài tai những lời nói của 
những người khác khi cho rằng việc sờ, nắm, kiểm 
tra cơ thể của con mình là bệnh hoạn. Các y tá đã 
cảnh báo tôi rằng, việc nhìn thấy đứa con đã mất 
của mình sẽ rất đau đớn. Họ đã nói đúng, thật kinh 
khủng khi phải ôm vào lòng đứa con mình mong 
ngóng bấy lâu nhưng bây giờ đã không còn sự 
sống.

Thế nhưng, tôi đã không nghe theo lời 
khuyên của họ. Tôi nhìn hình hài bé bỏng của con 
mình, vuốt ve từng ngón chân bé xíu, cảm giác đau 
đớn không thể tả nổi thành lời, chỉ có những dòng 
nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi sẽ nhớ 
như in hình hài bé xíu của con mình, từng chi tiết ấy 
sẽ mãi chẳng thế nào xóa nhòa trong tâm trí tôi.

Bạn sẽ chẳng được trở về nhà cùng với một 
em bé đang ngủ say sưa trong vòng tay mình mà là 
những ký ức đau thương về một hình hài bé nhỏ 
không còn sự sống.

Cơ thể sẽ nhắc nhở bạn về một sinh linh 
bé bỏng không còn trong bụng mẹ nữa

Mỗi lần bạn đi vệ sinh và thay băng, mỗi 
lần bạn lấy thứ gì đó nhưng không phải để cho em 
bé, mỗi lần bầu ngực căng tức sữa… bạn sẽ nhớ tới 
đứa con bé bỏng đã qua đời của mình.

Tâm trí bạn sẽ dâng lên những cảm xúc hỗn 
loạn, đau khổ, tuyệt vọng, xấu hổ, tức giận… Chỉ 
trong nửa tiếng, bạn sẽ trải qua cảm giác như bản 
thân hóa thành một người khác. Bạn sẽ tự hỏi liệu 
đó có phải là lỗi của mình không hay là lỗi của 
chồng, của bác sĩ, của y tá… Việc cố gắng đổ thừa 
cho ai đó lỗi lầm này có lẽ sẽ phần nào xoa dịu nỗi 
đau của bạn.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ trôi qua, bên cạnh 
bạn vẫn còn những người mình yêu thương. Bạn 
cần phải sống cho hiện tại và lạc quan hơn trong 
tương lai. Hãy cố gắng bận rộn hơn một chút để 
vượt qua nỗi đau của hiện tại. Việc quay lại với 
công việc và bận rộn chăm sóc con cái sẽ giúp bạn 
không rơi vào cảnh thương nhớ mãi về đứa con đã 
mất. Nỗi đau mất con vẫn ở đó nhưng nếu bạn đón 
nhận sự mất mát này, chấp nhận thực tế, bạn sẽ 
vượt qua được.

Mọi người cũng đau đớn không khác gì 
bạn

Khi đứa trẻ qua đời, không chỉ riêng bạn 
mà cả chồng và các thành viên khác cũng đau buồn 
không kém. Chỉ có điều, họ sẽ không cảm nhận 
được nỗi đau một cách chân thực như với người 
mẹ. Họ sẽ không nghĩ tới đứa con đã mất mỗi khi đi 
vệ sinh như người mẹ.

Mọi người đều quan tâm đến bạn và có lẽ 
người chồng cũng sẽ rất đau buồn khi mất đi đứa 
con, dù rằng họ không mang nặng đẻ đau như phụ 
nữ. Những người xung quanh bạn dù có thân thiết 
hay không cũng sẽ rất buồn nếu thấy bạn đắm chìm 
trong sự mất mát mãi như vậy. Tuy nhiên, họ cũng 
sẽ tỏ ra khó chịu khi bạn suốt ngày nói về sự mất 
mát này. Họ khó chịu chỉ vì bạn không thể kiểm 
soát được cảm xúc của bản thân, cứ đau buồn, tự 
làm khổ mình. Nếu bạn thấy không thoải mái khi 
nói chuyện với mọi người, có lẽ nên đến gặp bác sĩ 
tâm lý để trị liệu.

Dù sao i ch ng nữa, bạn cũng không thể đ ă
sống mãi trong quá khứ được, cần phải trở về cuộc 
sống bình thường. Kỷ niệm rất quan trọng, bạn có 
thể x m một hình x ã ă ăm nhỏ để nhớ về đứa con đ
mất của mình. phần nào, khiến Điều đó có thể an ủi 
bạn có cảm giác như ứa con vẫn luôn bên cạnh đ
mình.  ■
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Đợi chờ một hạnh phúc!

Huy đưa Mai về, cái lạnh buổi đêm 
gần như muốn xé lồng ngực của 
anh, Huy chờ một điều gì đó thật 

ấm áp từ phía sau...
Đông mùa này đến chậm, cái lạnh bắt đầu 

từ từ, khiến nhiều cặp tình nhân cứ mong ngóng, 
chờ đợi. Năm này khác với năm ngoái, Mai vẫn 
mặc kệ cho cái lạnh bủa vây quanh mình, hằng 
ngày vẫn cứ rảo bước thong thả trên con đường từ 
lớp dạy vẽ trở về nhà.

Mai là sinh viên đã tốt nghiệp của trường 
Đại học Mỹ Thuật có tiếng ở Hà Nội, cô chưa xin 
được việc nhưng hai năm nay Mai vẫn có một cuộc 
sống ổn định nhờ thu nhập từ lớp dạy vẽ. 

Hai tháng trước Nguyên và cô đã chia tay, 
thực ra trong chuyện này toàn là do Mai dựng lên, 
vì muốn Nguyên thanh thản rời Việt Nam để sang 
Úc phụ với bố anh điều hành công ty của gia đình, 
nên Mai đã cùng Huy diễn một vở kịch cho Nguyên 
xem. Sau đó, Nguyên quyết định thu xếp hành lý 
rời khỏi Việt Nam sang Úc.

Những ngày đầu mất Nguyên, Mai gần như 
suy sụp, cô thất thểu vác thân đến lớp dạy chỉ để ra 
lệnh cho cả lớp thực hành, nói xong rồi Mai ngồi im 
với những cây cọ. Trong chuyện này, có lẽ Huy là 
người hiểu Mai nhất, Huy là bạn học cùng ngành 
với cô lúc còn ở Hà Nội và khi vào đây thì anh đã là 
design viên cho một tạp chí tuổi teen. 

Huy thường xuyên mang thức ăn đến 
phòng trọ và đến lớp vẽ cho Mai, đều đặn quan tâm 
Mai gần giống như một cái phao, vì Huy hiểu, lúc 
này Mai cần anh nhất. Hồi còn đi học, Huy đã ngỏ 
lời với Mai nhưng lúc đó Mai đang để ý anh chàng 
tên Nguyên học khoa kiến trúc cùng trường.

Huy thất bại và anh nghĩ đây là cơ hội. Mai 
biết những suy nghĩ của Huy, nhưng cô mặc kệ, cô 
không hoàn toàn từ chối nhưng cũng không hẳn 
đồng ý tất cả. Mai lưng chừng vì thực ra, trong lúc 
này, Mai cần Huy, cần không có nghĩa là lợi dụng, 
cô luôn biết giữ khoảng cách ở một mức nào đấy, vì 
dẫu sao, Mai cũng luôn nghĩ về một người ở nửa 
bên kia bán cầu.

Một tối thứ bảy, Huy và Mai ngồi ở ARIMI 
Coffee, nhìn thoáng qua thì quán lặng lẽ và hơi 
vắng nhưng nếu nhìn kỹ thì đã kín bàn, từng cặp 
ngồi thật sát vào nhau để chống đi cái lạnh của đêm 
đông. 

Có phải dù ở không gian nào, con người ta 
cũng biết dựa vào nhau để trả lời cho những thay 
đổi của thiên nhiên? Chắc không phải, vì dù Mai 
thấy lạnh, Huy biết được điều đó, anh khẽ choàng 
tay qua vai cô nhưng cô đã đẩy tay anh ra:

- Được rồi mà Huy, Mai biết cách tự sưởi 
ấm cho mình mà - Vừa nói, Mai vừa đưa hai tay lên 
thoa vào nhau và hà hơi thổi hơi ấm.

- Ừ, Huy xin lỗi, tại Huy cảm thấy vai Mai 
hơi run - Huy cười hiền - Tiết trời thế này nếu là 
“Love you and love me” thì tuyệt nhỉ - Nói rồi, Huy 
quay sang chị phục vụ yêu cầu quán mở bài đó.

Nhạc nhẹ nhàng, cả quán im lặng nhường 

cho tiếng Zhang Yao cất lên trong veo. Mai khẽ liếc 
Huy. Thực ra Huy không tệ, sóng mũi cao, cặp kính 
viền đen và đầu tóc hơi dài trông rất “nghệ sĩ”, mặt 
khác, Huy cũng hiền lành và biết cách quan tâm 
Mai. Khi nỗi nhớ nhung và đau khổ về Nguyên tạm 
trốn ở một góc nào đấy thì cuộc sống của Mai bị 
đảo lộn lên bởi Huy.

- Cũng đã hơn 3 tháng rồi, tại sao Mai 
không tìm cách để bắt đầu lại? - Huy ôm chặt ly trà 
nóng bằng hai tay - Thay vì cứ để như vậy mà bước 
tiếp.

- Mai cũng không hiểu mình nữa, bây giờ, 
Mai chỉ muốn vẽ mà thôi!

- Mai không định làm design viên à? Dạy 
như vậy có chắc không?

Mai thở dài:
- Cũng là cầm cọ, cái quan trọng là Mai 

thấy mình hợp với việc dạy vẽ hơn - Nói rồi, Mai 
đưa ly Alexandra lên miệng nhấp một ngụm, có lẽ 
vị brandy hơi quá, cô khẽ chắp môi cho cacao và 
sữa lan tỏa.

Huy đưa Mai về, cái lạnh về đêm gần như 
muốn xé lồng ngực của anh, Huy chờ một cái gì đó 
thật ấm áp từ sau lưng. Anh định nói gì nhưng bất 
chợt khựng lại. Mai hơi ngà say bởi ly cocktail, 
ngồi phía sau Huy, cô thấy ấm áp vì tấm lưng rộng 
của anh, đã nhiều lần, Mai định đặt tay lên hông 
của Huy nhưng rồi lại thôi. 

Cái e dè trỗi dậy, Mai thấy có lỗi với Huy về 
chuyện hồi còn đại học, kể ra trong số bạn bè, Huy 
là người luôn luôn ở bên cạnh cô nhiều nhất.

Mai vừa thả người xuống giường thì Huy 
gọi điện thoại:

- Mai à, lúc nãy quên nói chuyện này...
- Chuyện gì thế? Huy nói đi - Mai vẫn nằm 

dài lười biếng trên nệm.
- Có lẽ chuyện này Huy nói hơi sớm, nhưng 

thực sự Huy cần Mai, từ lúc đại học đến giờ, vẫn 
không thay đổi - Huy ngừng một chút - Có thể 
người khác sẽ cho Huy là kẻ cơ hội, chờ thời nhưng 
dù Mai có quen ai nữa sau Nguyên, Huy cũng vậy 
thôi.

Mai ngẫm nghĩ một chút, cô ngồi dậy đi lại 
phía cửa sổ nhìn xuống phố.

- Mấy tháng qua Mai rất cảm ơn Huy. 
Nhưng thật sự là Mai chưa đủ khả năng để bắt đầu 
một câu chuyện mới.

- Ừ, Huy biết chứ, Huy đợi được mà. Huy 
chỉ muốn nói vậy thôi, tại thấy Mai cứ vậy hoài - 
Có tiếng thở dài qua điện thoại - Thôi, Mai nghỉ đi, 
mệt lắm rồi đó!

- Ừ, Mai biết rồi. Bye Huy!
Có một vài buổi chiều, Mai không nhờ Huy 

đưa về, cô cũng chẳng về nhà ngay. Mai thả bộ trên 
những con đường mà lúc trước cô và Nguyên hay 
đi dạo cùng nhau. Mùa đông làm cây cối khô đi, 
nhìn xơ xác trơ cành. Mai ví những tán cây kia với 
mình, tự dưng thấy lạc lõng vô cùng. 

Cơn gió nhẹ cũng khiến cô co người lại, 
phía bên kia lề đường, một cặp tình nhân đang ấm 
áp bên nhau, Mai quay mặt đi, sợ phải nhìn thấy 
cảnh đó, sợ những kỷ niệm với Nguyên ùa về. Mai 

cúi mặt, chậm rãi đạp lên những tán lá khô mà 
không giấu được thứ gì cay cay đang dâng trào. 

Chẳng phải chính cô đã quyết định mọi 
việc sao? Có lẽ giờ này, Nguyên đang có một cuộc 
sống tốt bên ấy, có khi lại đang cùng với một người 
con gái khác. Nghĩ đến đó, Mai nhắm nghiền mắt, 
thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Mai tự choàng lấy đôi vai mỏng manh của 
mình mà thả bộ về nhà, điện thoại có rất nhiều cuộc 
gọi nhỡ của Huy.

Thực sự là Huy quan tâm Mai không cần 
điều gì cả, chẳng hiểu vì sao Mai lạnh lùng như thế 
với Huy. Mỗi con người, ai cũng tạo cho mình một 
lối nhỏ hạnh phúc riêng, nhưng đôi khi lại không đi 
vào đấy mà sẽ sánh bước cùng người khác ở một 
con đường thấm đẫm vị ngọt ngào hơn...

Mai nhận được tin Nguyên chuẩn bị cưới 
vợ vào một ngày đầu năm. Anh send cho cô tấm 
thiệp và nói rằng sẽ tổ chức đám cưới tại Việt Nam. 
Vợ anh là con của một công ty đối tác với gia đình 
anh. Nguyên còn nhắn thêm rằng, anh rất muốn 
tiệc cưới của mình sẽ có mặt Mai và Huy.

Tắt màn hình, Mai cười nhẹ một cái rồi 
đứng dậy tiến tới chỗ cửa sổ. Buổi chiều, nắng 
xuân bắt đầu nhợt nhạt tỏa xuống con đường, Mai ở 
tầng 4, từ đây có thể trông ra được một con đường 
dài đầy nắng nấp dưới hàng phượng vỹ già nua. 

Ở đâu đó, trên những cành cây đã có vài 
chồi non hé nở. Xuân đến thật rồi, nhưng vẫn còn 
sót lại chút vấn vương xưa cũ, ít ra là đối với Mai. 
Cô nhận được cái mail nhưng cảm giác ấy không 
phải là đau khổ, có phải con người ta sẽ vô cảm 
trước những gì mà mình đã đoán trước được? Mai 
lắc đầu, thở nhẹ một cái.

- Alô? - Mai gọi cho Huy - Huy rảnh 
không? Ra ngoại ô vẽ đi, hôm nay trời đẹp.

- Có chuyện gì hả Mai? - Huy là người nhạy 
cảm.

- Có gì đâu, Huy gom màu và cọ qua chở 
Mai đi, Mai còn giấy đây.

Huy ngưng một lát:
- Uhm! Huy qua đây.
Mai mặc quần overall màu kem nhiều túi 

và một cái áo thun màu trắng ở trong, đúng chất bụi 
của những người làm nghệ thuật, ngồi sau xe Huy, 
cô ôm giá vẽ, tay kia thì cứ chìa ngón trỏ và ngón 

cái ra thành một góc vuông để lấy khung. Nếu nhìn 
Mai từ sau lưng ai cũng nghĩ cô khá nhí nhảnh và 
yêu đời, nhưng thực sự gương mặt Mai lại nói lên 
một điều khác, có gì đó đang lấp đi cái hồn của đôi 
mắt cô.

Huy nhận ra được điều đó, nhưng anh 
không muốn nhắc đến, ngay từ cái lúc Mai rủ anh 
đi vẽ là anh đã thấy có vấn đề rồi.

Huy tấp xe vào một cánh đồng cỏ mây, ở 
giữa cánh đồng có một cái hồ khá rộng, nơi đây quả 
là lựa chọn tuyệt vời cho dân nghệ thuật, nhưng 
không dễ nhận thấy được, vì nó nằm sâu trong một 
mảnh đất mới giải tỏa cách trung tâm thành phố 
khá xa. Tuần trước Huy nghe được điều ấy từ một 
nhân viên mới trong công ty anh.

Hai người chạy thẳng xe tới mảng cỏ gần 
hồ, rồi bắt đầu dựng giá vẽ, Mai không vẽ cùng 
Huy, cô ôm giá vẽ lại gần bờ hồ và bắt đầu nét chì.

Huy vẽ bằng cọ, anh thích vẽ phong cảnh, 
vì là một design viên nên anh lấy bố cục rất tốt.

Nắng xuân ấm áp cùng với gió thổi nghiêng 
ngả những thân cỏ mây mỏng manh, mặt hồ gợn 
nhẹ sóng, cảnh tượng lặng lẽ mà bình yên này càng 
khiến cho đôi mắt Mai ánh lên nét buồn man mác. 
Chiều cứ thế tan dần trong im vắng... Bản phác 
thảo chân dung bằng chì của Mai thấm đầy nước từ 
khóe mắt. Cô vẽ hình Nguyên, tấm hình bằng trí 
nhớ và bằng cả trái tim.

- Sao lại tự kỷ thế kia? Đã bảo không có gì 
mà - Huy đi lại chỗ Mai từ lúc nào không biết, anh 
đưa cho cô gói khăn giấy.

Mai giật mình nhìn anh và đưa tay đón lấy 
gói khăn, không nói gì cả.

Huy thở dài ngồi bệt xuống bên Mai, anh 
duỗi thẳng chân nhìn ra mặt hồ. Nắng đã tắt dần, 
trời sắp tối gió lạnh hẳn, cả 2 đều không khoác 
thêm áo ngoài. 

Mai cầm bức vẽ lên, ngắm thật kỹ, cô đưa 
ngón tay xoa nhẹ lên mặt Nguyên trong hình. Nước 
mắt nãy giờ đã khô, bây giờ lại chảy xuống thấm 
đẫm cả khuôn mặt Mai. Huy quay sang thấy điều 
đó, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ cảm 
thấy tim mình hơi nhói đau.

- Có lẽ đây là lần cuối cùng Mai nghĩ về 
Nguyên - Mai vừa nói vừa cầm bức vẽ vò nát rồi xé 
- Mai đã dồn cả trí nhớ và tình cảm của mình về 
Nguyên để vẽ lên nó - Mai khóc nhiều hơn. 

Huy ngồi bên cạnh, trố mắt nhìn theo 
những hành động của Mai - Có phải hạnh phúc và 
cơ hội chỉ đến với con người ta một lần thôi phải 
không Huy, Mai đã đánh rơi điều ấy thì chắc chắn 
Mai sẽ mất anh? - Nói đến câu đó, giọng Mai nghẹn 
ứ nước mắt, chẳng nói ra được gì nữa.

Huy chẳng nói gì, đưa tay choàng lấy đôi 
vai nhỏ bé của Mai vào lòng, cô đang khóc tức tưởi 
như một đứa trẻ chịu đòn. Lúc này đây, anh thấy 
thương Mai vô cùng, có chắc rằng cô sẽ quên được 
Nguyên?

- Nhưng điều gì đã khiến Mai buồn đến như 
thế? - Huy hỏi khi Mai đã thôi không còn nức nở.

- Nguyên sắp về Việt Nam - Mai nhích 
người ra khỏi Huy, cô đưa tay lau khô nước mắt - 

Anh ấy mời Mai và Huy dự đám cưới - Cô mím 
môi.

- Thế Mai tính sao? - Huy hỏi.
- Mai cũng chẳng biết nữa.
Cả hai thoáng im lặng một lát. Sau đó, Huy 

quay sang Mai:
- Mai à! Nếu được, hãy khóc cho xong một 

lần này đi, là những giọt nước mắt cho riêng Mai 
thôi, nếu còn nghĩ đến Nguyên, thì Mai nên vui cho 
anh ấy. Chẳng phải đó là điều Mai muốn và đã làm 
sao? - Nói rồi Huy lấy cây bút chì đang nằm trên 
thảm cỏ đưa lên và ngắm.

Mai hơi nhíu vầng trán lại, ngẫm nghĩ một 
chút rồi quay sang nhìn Huy, đôi mắt nãy giờ sưng 
húp vì khóc, mái tóc dài bay bay trong gió lạnh. Cô 
nhìn Huy như thế một hồi lâu, anh chẳng hiểu đã 
xảy ra điều gì, hay đã nói gì lỡ lời với Mai? Anh 
cũng nhíu đôi mày rồi nhìn lại Mai như thế.

Đột nhiên Mai mỉm cười, lúm đồng tiền 
hiện trên khuôn mặt xanh xao của cô.

- Huy nói đúng, tại sao Mai không nghĩ ra 
nhỉ? Lẽ ra Mai phải vui mới đúng chứ, không phải 
nó đang diễn ra như những gì Mai muốn sao?

Bóng tối gần như bao trùm cả cánh đồng 
cỏ. Mai và Huy đứng dậy dọn đồ đạc ra về. Thành 
phố đã lên đèn sáng rực suốt con đường, Mai ngồi 
sau xe, đong đưa theo một điệu nhạc nào đó phát ra 
từ một quán nhỏ ven đường. “...Có chút nắng lên 
qua hàng cây, có chút gió bay theo làn mây đưa em 
gần anh...”.

Cô nhìn những người lặng lẽ cam chịu sự 
cô đơn dưới tiết trời đêm lạnh giá. Nghĩ lại bản 
thân, thế ra mình còn hơn rất nhiều người, tại sao 
cứ buồn mãi vì một cánh cửa đã khép lại từ lâu như 
vậy. Hạnh phúc đôi khi là cánh cửa ở sát bên ta, nó 
luôn mở sẵn chờ đón ta dù rằng ngày thường ta vẫn 
hay đi ngang qua đấy.

Mai cười nhẹ nhìn lên tấm lưng vững chãi 
của Huy, anh vẫn cứ âm thầm đi bên cạnh Mai 
trong suốt thời gian qua. Nhẹ nhàng, cô luồn hai tay 
lên phần eo của Huy, tặng cho anh một cái ôm thật 
nồng ấm.

- Mai xin lỗi Huy nhé!
- Vì cái gì hả Mai? - Huy mỉm cười hạnh 

phúc, trong anh, có gì đó đang rạo rực và xao xuyến 
thật nhẹ nhàng.

- Mai không biết nữa, nhưng thấy mình có 
lỗi với Huy. Huy đã vì Mai quá nhiều! - Cô áp sát 
khuôn mặt vào lưng anh.

- Trời ạ, ngốc thế! Huy lo cho Mai cả đời 
cũng được mà!

Mai cười, ấn nhẹ vào hông Huy, cả hai cùng 
cười vang khiến những chiếc xe đi gần phải chú ý. 
Đêm lạnh mà thật ấm áp...

Huy đứng bên ngoài khung cửa sổ nhìn 
Mai đang dạy trong lớp, cái cách cô say mê với 
đám học trò cũng khiến cho anh quên đi ý nghĩ kéo 
cô về công ty mình cùng làm design. Anh đến để 
cùng Mai đi mua quà tặng và sắm một ít đồ cho 
ngày mai đi dự tiệc cưới của Nguyên.

- Anh đứng chờ chút nhé, cũng sắp xong 
rồi! - Mai tiến lại chỗ cửa sổ nói nhỏ với Huy.

- Uhm, anh quen chờ rồi mà! - Huy cười - 
Chờ mới có được em đấy chứ!

Cả hai cùng cười. Thật vậy, đôi khi đợi chờ 
lại là niềm hạnh phúc!!! ■

Phan Anh

Con phải nhớ rằng mẹ rất 
yêu con! 

âu chuyện xúc động này lan truyền Ckhắp thế giới mạng, khiến nhiều 
người phải thán phục trước tình 

mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của 
người Nhật Bản...

Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ 
bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ 
tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, 
họ tìm thấy thi thể của cô qua các vết nứt. 

Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như 
một người đang quỳ gối cầu nguyện. Cơ thể cô 
nghiêng về phía trước và hai tay cô đang đỡ lấy một 
vật gì đó. Ngôi nhà sập phía trên lưng và đầu của 
cô.

Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó 
khăn khi anh luồn cánh tay qua một khe hẹp của 
bức tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng 
rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống sót. 
Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã 
chết.

Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa 
nhà đổ sập bên cạnh. Nhưng không hiểu sao, viên 
đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo anh 
quay trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. 

Một lần nữa, anh quỳ xuống và cố gắng hết 
sức luồn cánh tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở 
khoảng trống nhỏ bên dưới người phụ nữ bất hạnh. 
Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng: “Một đứa bé! 
Có một đứa bé!”.

Cả đội đã cùng nhau làm việc cật lực. Họ 
cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát 
xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng 
tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới 
thi thể của người mẹ. 

Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu 
con mình. Khi ngôi nhà đổ sập, cô đã lấy thân mình 
làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ 
một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc cậu bé lên.

Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe 
cho cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy 
một chiếc điện thoại di động bên trong. Có một tin 
nhắn trên màn hình, với nội dung: “Nếu con có thể 
sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”.

Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ 
tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai 
đã đọc mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt:

“Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ 
rằng mẹ rất yêu con!”. ■

Đông Đông (dịch)
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Đợi chờ một hạnh phúc!

Huy đưa Mai về, cái lạnh buổi đêm 
gần như muốn xé lồng ngực của 
anh, Huy chờ một điều gì đó thật 

ấm áp từ phía sau...
Đông mùa này đến chậm, cái lạnh bắt đầu 

từ từ, khiến nhiều cặp tình nhân cứ mong ngóng, 
chờ đợi. Năm này khác với năm ngoái, Mai vẫn 
mặc kệ cho cái lạnh bủa vây quanh mình, hằng 
ngày vẫn cứ rảo bước thong thả trên con đường từ 
lớp dạy vẽ trở về nhà.

Mai là sinh viên đã tốt nghiệp của trường 
Đại học Mỹ Thuật có tiếng ở Hà Nội, cô chưa xin 
được việc nhưng hai năm nay Mai vẫn có một cuộc 
sống ổn định nhờ thu nhập từ lớp dạy vẽ. 

Hai tháng trước Nguyên và cô đã chia tay, 
thực ra trong chuyện này toàn là do Mai dựng lên, 
vì muốn Nguyên thanh thản rời Việt Nam để sang 
Úc phụ với bố anh điều hành công ty của gia đình, 
nên Mai đã cùng Huy diễn một vở kịch cho Nguyên 
xem. Sau đó, Nguyên quyết định thu xếp hành lý 
rời khỏi Việt Nam sang Úc.

Những ngày đầu mất Nguyên, Mai gần như 
suy sụp, cô thất thểu vác thân đến lớp dạy chỉ để ra 
lệnh cho cả lớp thực hành, nói xong rồi Mai ngồi im 
với những cây cọ. Trong chuyện này, có lẽ Huy là 
người hiểu Mai nhất, Huy là bạn học cùng ngành 
với cô lúc còn ở Hà Nội và khi vào đây thì anh đã là 
design viên cho một tạp chí tuổi teen. 

Huy thường xuyên mang thức ăn đến 
phòng trọ và đến lớp vẽ cho Mai, đều đặn quan tâm 
Mai gần giống như một cái phao, vì Huy hiểu, lúc 
này Mai cần anh nhất. Hồi còn đi học, Huy đã ngỏ 
lời với Mai nhưng lúc đó Mai đang để ý anh chàng 
tên Nguyên học khoa kiến trúc cùng trường.

Huy thất bại và anh nghĩ đây là cơ hội. Mai 
biết những suy nghĩ của Huy, nhưng cô mặc kệ, cô 
không hoàn toàn từ chối nhưng cũng không hẳn 
đồng ý tất cả. Mai lưng chừng vì thực ra, trong lúc 
này, Mai cần Huy, cần không có nghĩa là lợi dụng, 
cô luôn biết giữ khoảng cách ở một mức nào đấy, vì 
dẫu sao, Mai cũng luôn nghĩ về một người ở nửa 
bên kia bán cầu.

Một tối thứ bảy, Huy và Mai ngồi ở ARIMI 
Coffee, nhìn thoáng qua thì quán lặng lẽ và hơi 
vắng nhưng nếu nhìn kỹ thì đã kín bàn, từng cặp 
ngồi thật sát vào nhau để chống đi cái lạnh của đêm 
đông. 

Có phải dù ở không gian nào, con người ta 
cũng biết dựa vào nhau để trả lời cho những thay 
đổi của thiên nhiên? Chắc không phải, vì dù Mai 
thấy lạnh, Huy biết được điều đó, anh khẽ choàng 
tay qua vai cô nhưng cô đã đẩy tay anh ra:

- Được rồi mà Huy, Mai biết cách tự sưởi 
ấm cho mình mà - Vừa nói, Mai vừa đưa hai tay lên 
thoa vào nhau và hà hơi thổi hơi ấm.

- Ừ, Huy xin lỗi, tại Huy cảm thấy vai Mai 
hơi run - Huy cười hiền - Tiết trời thế này nếu là 
“Love you and love me” thì tuyệt nhỉ - Nói rồi, Huy 
quay sang chị phục vụ yêu cầu quán mở bài đó.

Nhạc nhẹ nhàng, cả quán im lặng nhường 

cho tiếng Zhang Yao cất lên trong veo. Mai khẽ liếc 
Huy. Thực ra Huy không tệ, sóng mũi cao, cặp kính 
viền đen và đầu tóc hơi dài trông rất “nghệ sĩ”, mặt 
khác, Huy cũng hiền lành và biết cách quan tâm 
Mai. Khi nỗi nhớ nhung và đau khổ về Nguyên tạm 
trốn ở một góc nào đấy thì cuộc sống của Mai bị 
đảo lộn lên bởi Huy.

- Cũng đã hơn 3 tháng rồi, tại sao Mai 
không tìm cách để bắt đầu lại? - Huy ôm chặt ly trà 
nóng bằng hai tay - Thay vì cứ để như vậy mà bước 
tiếp.

- Mai cũng không hiểu mình nữa, bây giờ, 
Mai chỉ muốn vẽ mà thôi!

- Mai không định làm design viên à? Dạy 
như vậy có chắc không?

Mai thở dài:
- Cũng là cầm cọ, cái quan trọng là Mai 

thấy mình hợp với việc dạy vẽ hơn - Nói rồi, Mai 
đưa ly Alexandra lên miệng nhấp một ngụm, có lẽ 
vị brandy hơi quá, cô khẽ chắp môi cho cacao và 
sữa lan tỏa.

Huy đưa Mai về, cái lạnh về đêm gần như 
muốn xé lồng ngực của anh, Huy chờ một cái gì đó 
thật ấm áp từ sau lưng. Anh định nói gì nhưng bất 
chợt khựng lại. Mai hơi ngà say bởi ly cocktail, 
ngồi phía sau Huy, cô thấy ấm áp vì tấm lưng rộng 
của anh, đã nhiều lần, Mai định đặt tay lên hông 
của Huy nhưng rồi lại thôi. 

Cái e dè trỗi dậy, Mai thấy có lỗi với Huy về 
chuyện hồi còn đại học, kể ra trong số bạn bè, Huy 
là người luôn luôn ở bên cạnh cô nhiều nhất.

Mai vừa thả người xuống giường thì Huy 
gọi điện thoại:

- Mai à, lúc nãy quên nói chuyện này...
- Chuyện gì thế? Huy nói đi - Mai vẫn nằm 

dài lười biếng trên nệm.
- Có lẽ chuyện này Huy nói hơi sớm, nhưng 

thực sự Huy cần Mai, từ lúc đại học đến giờ, vẫn 
không thay đổi - Huy ngừng một chút - Có thể 
người khác sẽ cho Huy là kẻ cơ hội, chờ thời nhưng 
dù Mai có quen ai nữa sau Nguyên, Huy cũng vậy 
thôi.

Mai ngẫm nghĩ một chút, cô ngồi dậy đi lại 
phía cửa sổ nhìn xuống phố.

- Mấy tháng qua Mai rất cảm ơn Huy. 
Nhưng thật sự là Mai chưa đủ khả năng để bắt đầu 
một câu chuyện mới.

- Ừ, Huy biết chứ, Huy đợi được mà. Huy 
chỉ muốn nói vậy thôi, tại thấy Mai cứ vậy hoài - 
Có tiếng thở dài qua điện thoại - Thôi, Mai nghỉ đi, 
mệt lắm rồi đó!

- Ừ, Mai biết rồi. Bye Huy!
Có một vài buổi chiều, Mai không nhờ Huy 

đưa về, cô cũng chẳng về nhà ngay. Mai thả bộ trên 
những con đường mà lúc trước cô và Nguyên hay 
đi dạo cùng nhau. Mùa đông làm cây cối khô đi, 
nhìn xơ xác trơ cành. Mai ví những tán cây kia với 
mình, tự dưng thấy lạc lõng vô cùng. 

Cơn gió nhẹ cũng khiến cô co người lại, 
phía bên kia lề đường, một cặp tình nhân đang ấm 
áp bên nhau, Mai quay mặt đi, sợ phải nhìn thấy 
cảnh đó, sợ những kỷ niệm với Nguyên ùa về. Mai 

cúi mặt, chậm rãi đạp lên những tán lá khô mà 
không giấu được thứ gì cay cay đang dâng trào. 

Chẳng phải chính cô đã quyết định mọi 
việc sao? Có lẽ giờ này, Nguyên đang có một cuộc 
sống tốt bên ấy, có khi lại đang cùng với một người 
con gái khác. Nghĩ đến đó, Mai nhắm nghiền mắt, 
thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Mai tự choàng lấy đôi vai mỏng manh của 
mình mà thả bộ về nhà, điện thoại có rất nhiều cuộc 
gọi nhỡ của Huy.

Thực sự là Huy quan tâm Mai không cần 
điều gì cả, chẳng hiểu vì sao Mai lạnh lùng như thế 
với Huy. Mỗi con người, ai cũng tạo cho mình một 
lối nhỏ hạnh phúc riêng, nhưng đôi khi lại không đi 
vào đấy mà sẽ sánh bước cùng người khác ở một 
con đường thấm đẫm vị ngọt ngào hơn...

Mai nhận được tin Nguyên chuẩn bị cưới 
vợ vào một ngày đầu năm. Anh send cho cô tấm 
thiệp và nói rằng sẽ tổ chức đám cưới tại Việt Nam. 
Vợ anh là con của một công ty đối tác với gia đình 
anh. Nguyên còn nhắn thêm rằng, anh rất muốn 
tiệc cưới của mình sẽ có mặt Mai và Huy.

Tắt màn hình, Mai cười nhẹ một cái rồi 
đứng dậy tiến tới chỗ cửa sổ. Buổi chiều, nắng 
xuân bắt đầu nhợt nhạt tỏa xuống con đường, Mai ở 
tầng 4, từ đây có thể trông ra được một con đường 
dài đầy nắng nấp dưới hàng phượng vỹ già nua. 

Ở đâu đó, trên những cành cây đã có vài 
chồi non hé nở. Xuân đến thật rồi, nhưng vẫn còn 
sót lại chút vấn vương xưa cũ, ít ra là đối với Mai. 
Cô nhận được cái mail nhưng cảm giác ấy không 
phải là đau khổ, có phải con người ta sẽ vô cảm 
trước những gì mà mình đã đoán trước được? Mai 
lắc đầu, thở nhẹ một cái.

- Alô? - Mai gọi cho Huy - Huy rảnh 
không? Ra ngoại ô vẽ đi, hôm nay trời đẹp.

- Có chuyện gì hả Mai? - Huy là người nhạy 
cảm.

- Có gì đâu, Huy gom màu và cọ qua chở 
Mai đi, Mai còn giấy đây.

Huy ngưng một lát:
- Uhm! Huy qua đây.
Mai mặc quần overall màu kem nhiều túi 

và một cái áo thun màu trắng ở trong, đúng chất bụi 
của những người làm nghệ thuật, ngồi sau xe Huy, 
cô ôm giá vẽ, tay kia thì cứ chìa ngón trỏ và ngón 

cái ra thành một góc vuông để lấy khung. Nếu nhìn 
Mai từ sau lưng ai cũng nghĩ cô khá nhí nhảnh và 
yêu đời, nhưng thực sự gương mặt Mai lại nói lên 
một điều khác, có gì đó đang lấp đi cái hồn của đôi 
mắt cô.

Huy nhận ra được điều đó, nhưng anh 
không muốn nhắc đến, ngay từ cái lúc Mai rủ anh 
đi vẽ là anh đã thấy có vấn đề rồi.

Huy tấp xe vào một cánh đồng cỏ mây, ở 
giữa cánh đồng có một cái hồ khá rộng, nơi đây quả 
là lựa chọn tuyệt vời cho dân nghệ thuật, nhưng 
không dễ nhận thấy được, vì nó nằm sâu trong một 
mảnh đất mới giải tỏa cách trung tâm thành phố 
khá xa. Tuần trước Huy nghe được điều ấy từ một 
nhân viên mới trong công ty anh.

Hai người chạy thẳng xe tới mảng cỏ gần 
hồ, rồi bắt đầu dựng giá vẽ, Mai không vẽ cùng 
Huy, cô ôm giá vẽ lại gần bờ hồ và bắt đầu nét chì.

Huy vẽ bằng cọ, anh thích vẽ phong cảnh, 
vì là một design viên nên anh lấy bố cục rất tốt.

Nắng xuân ấm áp cùng với gió thổi nghiêng 
ngả những thân cỏ mây mỏng manh, mặt hồ gợn 
nhẹ sóng, cảnh tượng lặng lẽ mà bình yên này càng 
khiến cho đôi mắt Mai ánh lên nét buồn man mác. 
Chiều cứ thế tan dần trong im vắng... Bản phác 
thảo chân dung bằng chì của Mai thấm đầy nước từ 
khóe mắt. Cô vẽ hình Nguyên, tấm hình bằng trí 
nhớ và bằng cả trái tim.

- Sao lại tự kỷ thế kia? Đã bảo không có gì 
mà - Huy đi lại chỗ Mai từ lúc nào không biết, anh 
đưa cho cô gói khăn giấy.

Mai giật mình nhìn anh và đưa tay đón lấy 
gói khăn, không nói gì cả.

Huy thở dài ngồi bệt xuống bên Mai, anh 
duỗi thẳng chân nhìn ra mặt hồ. Nắng đã tắt dần, 
trời sắp tối gió lạnh hẳn, cả 2 đều không khoác 
thêm áo ngoài. 

Mai cầm bức vẽ lên, ngắm thật kỹ, cô đưa 
ngón tay xoa nhẹ lên mặt Nguyên trong hình. Nước 
mắt nãy giờ đã khô, bây giờ lại chảy xuống thấm 
đẫm cả khuôn mặt Mai. Huy quay sang thấy điều 
đó, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ cảm 
thấy tim mình hơi nhói đau.

- Có lẽ đây là lần cuối cùng Mai nghĩ về 
Nguyên - Mai vừa nói vừa cầm bức vẽ vò nát rồi xé 
- Mai đã dồn cả trí nhớ và tình cảm của mình về 
Nguyên để vẽ lên nó - Mai khóc nhiều hơn. 

Huy ngồi bên cạnh, trố mắt nhìn theo 
những hành động của Mai - Có phải hạnh phúc và 
cơ hội chỉ đến với con người ta một lần thôi phải 
không Huy, Mai đã đánh rơi điều ấy thì chắc chắn 
Mai sẽ mất anh? - Nói đến câu đó, giọng Mai nghẹn 
ứ nước mắt, chẳng nói ra được gì nữa.

Huy chẳng nói gì, đưa tay choàng lấy đôi 
vai nhỏ bé của Mai vào lòng, cô đang khóc tức tưởi 
như một đứa trẻ chịu đòn. Lúc này đây, anh thấy 
thương Mai vô cùng, có chắc rằng cô sẽ quên được 
Nguyên?

- Nhưng điều gì đã khiến Mai buồn đến như 
thế? - Huy hỏi khi Mai đã thôi không còn nức nở.

- Nguyên sắp về Việt Nam - Mai nhích 
người ra khỏi Huy, cô đưa tay lau khô nước mắt - 

Anh ấy mời Mai và Huy dự đám cưới - Cô mím 
môi.

- Thế Mai tính sao? - Huy hỏi.
- Mai cũng chẳng biết nữa.
Cả hai thoáng im lặng một lát. Sau đó, Huy 

quay sang Mai:
- Mai à! Nếu được, hãy khóc cho xong một 

lần này đi, là những giọt nước mắt cho riêng Mai 
thôi, nếu còn nghĩ đến Nguyên, thì Mai nên vui cho 
anh ấy. Chẳng phải đó là điều Mai muốn và đã làm 
sao? - Nói rồi Huy lấy cây bút chì đang nằm trên 
thảm cỏ đưa lên và ngắm.

Mai hơi nhíu vầng trán lại, ngẫm nghĩ một 
chút rồi quay sang nhìn Huy, đôi mắt nãy giờ sưng 
húp vì khóc, mái tóc dài bay bay trong gió lạnh. Cô 
nhìn Huy như thế một hồi lâu, anh chẳng hiểu đã 
xảy ra điều gì, hay đã nói gì lỡ lời với Mai? Anh 
cũng nhíu đôi mày rồi nhìn lại Mai như thế.

Đột nhiên Mai mỉm cười, lúm đồng tiền 
hiện trên khuôn mặt xanh xao của cô.

- Huy nói đúng, tại sao Mai không nghĩ ra 
nhỉ? Lẽ ra Mai phải vui mới đúng chứ, không phải 
nó đang diễn ra như những gì Mai muốn sao?

Bóng tối gần như bao trùm cả cánh đồng 
cỏ. Mai và Huy đứng dậy dọn đồ đạc ra về. Thành 
phố đã lên đèn sáng rực suốt con đường, Mai ngồi 
sau xe, đong đưa theo một điệu nhạc nào đó phát ra 
từ một quán nhỏ ven đường. “...Có chút nắng lên 
qua hàng cây, có chút gió bay theo làn mây đưa em 
gần anh...”.

Cô nhìn những người lặng lẽ cam chịu sự 
cô đơn dưới tiết trời đêm lạnh giá. Nghĩ lại bản 
thân, thế ra mình còn hơn rất nhiều người, tại sao 
cứ buồn mãi vì một cánh cửa đã khép lại từ lâu như 
vậy. Hạnh phúc đôi khi là cánh cửa ở sát bên ta, nó 
luôn mở sẵn chờ đón ta dù rằng ngày thường ta vẫn 
hay đi ngang qua đấy.

Mai cười nhẹ nhìn lên tấm lưng vững chãi 
của Huy, anh vẫn cứ âm thầm đi bên cạnh Mai 
trong suốt thời gian qua. Nhẹ nhàng, cô luồn hai tay 
lên phần eo của Huy, tặng cho anh một cái ôm thật 
nồng ấm.

- Mai xin lỗi Huy nhé!
- Vì cái gì hả Mai? - Huy mỉm cười hạnh 

phúc, trong anh, có gì đó đang rạo rực và xao xuyến 
thật nhẹ nhàng.

- Mai không biết nữa, nhưng thấy mình có 
lỗi với Huy. Huy đã vì Mai quá nhiều! - Cô áp sát 
khuôn mặt vào lưng anh.

- Trời ạ, ngốc thế! Huy lo cho Mai cả đời 
cũng được mà!

Mai cười, ấn nhẹ vào hông Huy, cả hai cùng 
cười vang khiến những chiếc xe đi gần phải chú ý. 
Đêm lạnh mà thật ấm áp...

Huy đứng bên ngoài khung cửa sổ nhìn 
Mai đang dạy trong lớp, cái cách cô say mê với 
đám học trò cũng khiến cho anh quên đi ý nghĩ kéo 
cô về công ty mình cùng làm design. Anh đến để 
cùng Mai đi mua quà tặng và sắm một ít đồ cho 
ngày mai đi dự tiệc cưới của Nguyên.

- Anh đứng chờ chút nhé, cũng sắp xong 
rồi! - Mai tiến lại chỗ cửa sổ nói nhỏ với Huy.

- Uhm, anh quen chờ rồi mà! - Huy cười - 
Chờ mới có được em đấy chứ!

Cả hai cùng cười. Thật vậy, đôi khi đợi chờ 
lại là niềm hạnh phúc!!! ■

Phan Anh

Con phải nhớ rằng mẹ rất 
yêu con! 

âu chuyện xúc động này lan truyền Ckhắp thế giới mạng, khiến nhiều 
người phải thán phục trước tình 

mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của 
người Nhật Bản...

Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ 
bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ 
tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, 
họ tìm thấy thi thể của cô qua các vết nứt. 

Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như 
một người đang quỳ gối cầu nguyện. Cơ thể cô 
nghiêng về phía trước và hai tay cô đang đỡ lấy một 
vật gì đó. Ngôi nhà sập phía trên lưng và đầu của 
cô.

Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó 
khăn khi anh luồn cánh tay qua một khe hẹp của 
bức tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng 
rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống sót. 
Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã 
chết.

Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa 
nhà đổ sập bên cạnh. Nhưng không hiểu sao, viên 
đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo anh 
quay trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. 

Một lần nữa, anh quỳ xuống và cố gắng hết 
sức luồn cánh tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở 
khoảng trống nhỏ bên dưới người phụ nữ bất hạnh. 
Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng: “Một đứa bé! 
Có một đứa bé!”.

Cả đội đã cùng nhau làm việc cật lực. Họ 
cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát 
xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng 
tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới 
thi thể của người mẹ. 

Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu 
con mình. Khi ngôi nhà đổ sập, cô đã lấy thân mình 
làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ 
một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc cậu bé lên.

Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe 
cho cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy 
một chiếc điện thoại di động bên trong. Có một tin 
nhắn trên màn hình, với nội dung: “Nếu con có thể 
sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”.

Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ 
tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai 
đã đọc mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt:

“Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ 
rằng mẹ rất yêu con!”. ■

Đông Đông (dịch)
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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát ñöôïc aán 
®

ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western Union cung caáp 
cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi ngoaïi teä maø 
Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western Union giöõ laïi soá khaùc 
bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi $3,000).  

WESTERN
UNION

�

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi 
hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän taïi.  © 
2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 

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 ngaøy713.244.9944713.244.9944713.244.9944

3100 Wilcrest Dr, Ste 130, Houston, TX 77042

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

Giãn tĩnh mạch chân là gì?
Động mạch dẫn máu giàu oxy từ tim đến các cơ quan 

khác trong cơ thể và tĩnh mạch mang máu ít oxy trở về 

tim. Khi các tĩnh mạch bị yếu đi, không thể hỗ trợ đưa 

máu trở ngược về tim, làm mạch máu bị ứ đông lại 

trong tĩnh mạch. Các tĩnh mạch bị giãn ra, phồng lên, 

đổi màu xanh, tím, ngoằn ngoèo.

Nguyên nhân gây nên bệnh Giãn Tĩnh Mạch:

Công việc làm đứng nhiều như bán hàng, làm nhà hàng, làm tóc - nails, 
giáo viên, nhân viên làm trong các hãng - xưởng, ngồi sai hoặc 
vận động khiêng nặng

Do di truyền Phụ Nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai

Người lớn tuổi Mang giày cao gót Người béo phì

Triệu chứng của Giãn Tĩnh Mạch
Mỏi chân, chân nặng Chân bị nhức, tê buốt

Chân bị sưng, ngứa, khô, ghẻ lở, chảy máu

Nhiễm trùng, vết thương lâu lành Bị chuột rút, chân không yên

Cảm giác châm chít ở chân như có kiến bò

Da chân đổi màu

Gân nổi ngoằn ngoèo, xanh-đỏ-tím dưới da, gân nổi dạng mạng nhên

Điều trị suyĐiều trị suy
giãn tĩnh mạchgiãn tĩnh mạch
như thế nào?như thế nào?

Điều trị suy
giãn tĩnh mạch
như thế nào?

Mang vớ áp lực y khoa

Tiêm thuốc vào các tĩnh
mạch bị suy giãn

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Không cần nghỉ làm trong
thời gian điều trị

Phẫu thuật

Hầu hết các chi phí do 
Bảo Hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8:30 am - 5 pm
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Before After

Before After
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