
Section C

1986

The Vietnamese Business Daily

Website: thevietnampost.com *  Email: info@thevietnampost.com

Toøa Soaïn & Trò Söï:

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, Texas 77036
(goùc Harwin Dr.@ Corporate Dr.)

Tel: 713-777-4900 * 713-777-2012 * 713-777-8438 * 713-777-VIET 
Fax: 713-777-4848

Naêm Thöù 42

March 15, 2022

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. 
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NEW

516-1986/1554

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc full time hoaëc part time, 
bieát laøm chaân tay nöôùc, bieát tieáng anh 
giao tieáp, bao löông theo khaû naêng. 

New! New! New!

Lieân laïc 281-497-2080
Hoaëc nhaén tin: 832-293-5871

NEW

535-1988/1556

Caàn Ngöôøi

Haõng tieän V-TEQ vuøng Northwest ñang tuyeån thôï, 
ñieàu kieän toái thieåu phaûi xong lôùp 12 vaø chòu khoù 
hoïc hoûi. Benefits ñaày ñuû, xin vui loøng goïi trong giôø 
laøm vieäc töø thöù hai ñeán thöù saùu 9 giôø saùng ñeán 5 
giôø chieàu.

Northwest

Ñieän thoaïi lieân laïc: 281-701-1955
Or fax resume to: 713-466-0667

NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

Xin lieân laïc chuù Kha: 
281-235-5757

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 832-276-7088

NEW

520-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. Thôï 

chaân tay nöôùc aên chia. Khu traéng, tip 

cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

713-468-9999

Tieäm Nail

552-1991/1559

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät. Tieäm 

caùch chôï Vieät Hoa 15’ laùi xe. AÊn chia 

hoaëc bao löông, tuøy theo tay ngheà.

Gaàn Chôï Vieät Hoa

Xin lieân laïc soá phone:

713-416-0715

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. 
Laøm trong Memorial City Mall. 
Löông cao, Tip nhieàu. Bao löông 
tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

Xin lieân laïc Lisa: 281-642-5825

NEW

521-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Hong Kong 4 khoaûng 7 phuùt. 

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø thôï boät (Full 

time/Part time). Khu Meã 70%, good tip. 

Thôï laøm nhö trong gia ñình.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc hoaëc text:

832-758-3852

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

Xin lieân laïc: 832-623-7641

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay 
Nöôùc Full time & Part time. Tip haäu - 
khoâng khí laøm vieäc vui veõ. Tieäm close 
ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy: 
832-287-4690 * 281-646-0252

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm 
Full Services. 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

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

599-1996/1564

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

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã 

ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng 

Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù 

maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù Access 

Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800.

NEW

546-1990/1558

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

Nhaø 2 taàng, 4 bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4. Ñeå bieát 
theâm chi tieát.

NEW

536-1988/1556

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söûa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

539-1989/1557

Townhouse Cho Thueâ
Alief Clodine & Cook

Lieân laïc Coâ Taâm: 832-744-0748

Townhouse cho thueâ treân ñöôøng Alief 

Clodine & Cook. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, gaàn 

Hk4, chôï Taân Bình 

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

NEW

519-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin heä soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

572-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng saép khai tröông Sea & Lau Seafood Restaurant trong Khu Chôï Viet Hoa

(8300 W Sam Houston Parkway S. Suite #218. Viet Hoa Mall)

Tuyeån vò trí: * Phuïc vuï: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø noùi ñöôïc tieáng Anh. 

                     * Phuï beáp: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø bieát laøm goûi cuoán

Noùi ñöôïc tieáng Trung laø moät lôïi theá, traû löông cao cho caùc vò trí treân.

Viet Hoa Mall

Interested person please call Andy: 832-918-7709

NEW

576-1994/1562

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

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc 
nöõ, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm 
vieäc töø 3h chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

Xin lieân laïc soá phone: 
281-871-9741

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

Xin nhaén tin cho Höông:

713-306-1345

NEW

517-1986/1554

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát naáu aên, giuùp 

troâng coi cuï baø. Coù theå ôû laïi hoaëc laøm part time. 

Thích hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellair/Bwy S. Khu 

Richmond, hoaëc Katy. Coù saún phöông tieän di 

chuyeån.

Houston, TX

Xin lieân laïc: 832-280-4173

Email: uyeninvestments@gmail.com

NEW

525-1988/1556

Share Phoøng

Phoøng roäng lôùn ñaày ñuû tieän nghi, môùi toanh. Khu nhaø 

môùi, an ninh, ñeïp saïch. Caùch khu HK 4 khoaûng 20 phuùt. 

Khoâng nhaän ngöôøi huùt thuoác, khoâng nuoâi vaät nuoâi.

Bao ñieän nöôùc, Internet. Raát tuyeät vôøi cho quyù anh chò 

laøm vieäc taïi nhaø, coù lake ñeïp sau nhaø.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng lieân laïc:

713-907-2478

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333
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NEW

516-1986/1554

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc full time hoaëc part time, 
bieát laøm chaân tay nöôùc, bieát tieáng anh 
giao tieáp, bao löông theo khaû naêng. 

New! New! New!

Lieân laïc 281-497-2080
Hoaëc nhaén tin: 832-293-5871

NEW

535-1988/1556

Caàn Ngöôøi

Haõng tieän V-TEQ vuøng Northwest ñang tuyeån thôï, 
ñieàu kieän toái thieåu phaûi xong lôùp 12 vaø chòu khoù 
hoïc hoûi. Benefits ñaày ñuû, xin vui loøng goïi trong giôø 
laøm vieäc töø thöù hai ñeán thöù saùu 9 giôø saùng ñeán 5 
giôø chieàu.

Northwest

Ñieän thoaïi lieân laïc: 281-701-1955
Or fax resume to: 713-466-0667

NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

Xin lieân laïc chuù Kha: 
281-235-5757

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 832-276-7088

NEW

520-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. Thôï 

chaân tay nöôùc aên chia. Khu traéng, tip 

cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

713-468-9999

Tieäm Nail

552-1991/1559

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät. Tieäm 

caùch chôï Vieät Hoa 15’ laùi xe. AÊn chia 

hoaëc bao löông, tuøy theo tay ngheà.

Gaàn Chôï Vieät Hoa

Xin lieân laïc soá phone:

713-416-0715

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. 
Laøm trong Memorial City Mall. 
Löông cao, Tip nhieàu. Bao löông 
tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

Xin lieân laïc Lisa: 281-642-5825

NEW

521-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Hong Kong 4 khoaûng 7 phuùt. 

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø thôï boät (Full 

time/Part time). Khu Meã 70%, good tip. 

Thôï laøm nhö trong gia ñình.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc hoaëc text:

832-758-3852

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

Xin lieân laïc: 832-623-7641

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay 
Nöôùc Full time & Part time. Tip haäu - 
khoâng khí laøm vieäc vui veõ. Tieäm close 
ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy: 
832-287-4690 * 281-646-0252

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm 
Full Services. 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

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

599-1996/1564

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

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã 

ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng 

Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù 

maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù Access 

Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800.

NEW

546-1990/1558

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

Nhaø 2 taàng, 4 bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4. Ñeå bieát 
theâm chi tieát.

NEW

536-1988/1556

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söûa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

539-1989/1557

Townhouse Cho Thueâ
Alief Clodine & Cook

Lieân laïc Coâ Taâm: 832-744-0748

Townhouse cho thueâ treân ñöôøng Alief 

Clodine & Cook. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, gaàn 

Hk4, chôï Taân Bình 

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

NEW

519-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin heä soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

572-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng saép khai tröông Sea & Lau Seafood Restaurant trong Khu Chôï Viet Hoa

(8300 W Sam Houston Parkway S. Suite #218. Viet Hoa Mall)

Tuyeån vò trí: * Phuïc vuï: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø noùi ñöôïc tieáng Anh. 

                     * Phuï beáp: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø bieát laøm goûi cuoán

Noùi ñöôïc tieáng Trung laø moät lôïi theá, traû löông cao cho caùc vò trí treân.

Viet Hoa Mall

Interested person please call Andy: 832-918-7709

NEW

576-1994/1562

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

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc 
nöõ, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm 
vieäc töø 3h chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

Xin lieân laïc soá phone: 
281-871-9741

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

Xin nhaén tin cho Höông:

713-306-1345

NEW

517-1986/1554

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát naáu aên, giuùp 

troâng coi cuï baø. Coù theå ôû laïi hoaëc laøm part time. 

Thích hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellair/Bwy S. Khu 

Richmond, hoaëc Katy. Coù saún phöông tieän di 

chuyeån.

Houston, TX

Xin lieân laïc: 832-280-4173

Email: uyeninvestments@gmail.com

NEW

525-1988/1556

Share Phoøng

Phoøng roäng lôùn ñaày ñuû tieän nghi, môùi toanh. Khu nhaø 

môùi, an ninh, ñeïp saïch. Caùch khu HK 4 khoaûng 20 phuùt. 

Khoâng nhaän ngöôøi huùt thuoác, khoâng nuoâi vaät nuoâi.

Bao ñieän nöôùc, Internet. Raát tuyeät vôøi cho quyù anh chò 

laøm vieäc taïi nhaø, coù lake ñeïp sau nhaø.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng lieân laïc:

713-907-2478

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Cựu chuyên gia về hưu 
của JPMorgan chia sẻ 6 sai lầm 
về tài chính nhiều người mắc 
phải ở độ tuổi 30: Tiết kiệm cho 
con cái trước khi tiết kiệm cho 
chính mình

Bạn đang tự hỏi làm thế nào để có thể 
đặt mình trên con đường ổn định tài 
chính?

Với tư cách là cựu giám đốc đã về hưu của 
JPMorgan Asset Management, tôi đã thấy nhiều 
con đường và những bước quan trọng, hay những 
bước đi sai lầm, mà mọi người đã thực hiện ở mỗi 
giai đoạn trong hành trình đầu tư của họ.

Dưới đây là 6 sai lầm về tài chính chính mà 
tôi đã thấy những người ở độ tuổi 30 hay mắc phải 
và lý do tại sao bạn nên tránh chúng:

1. Không có quỹ khẩn cấp
Có một quỹ khẩn cấp là chìa khóa để tránh 

những nợ nần sau này trong cuộc sống, khi mà các 
mục tiêu cho nghỉ hưu nên được đặt lên hàng đầu 
và là trung tâm.

Tài khoản này tốt nhất nên đủ để trang trải 
chi phí sinh hoạt từ ba đến sáu tháng để bạn có thể 
giải quyết mọi trường hợp bất ngờ như mất việc 
làm hoặc các vấn đề y tế tốn kém.

Bạn nên đặt quỹ khẩn cấp của mình vào tài 
khoản tiết kiệm chứ không phải tài khoản đầu tư để 
có thể tiêu dùng ngay lập tức và không phải lo lắng 
sự suy thoái của thị trường sẽ ảnh hưởng đến số tiền 
bạn có.

Ảnh minh họa
2. Không có bảo hiểm
Nhiều người không thích mua bảo hiểm vì 

nó có nghĩa là trả tiền cho thứ mà họ hy vọng mình 
sẽ không bao giờ sử dụng.

Nhưng hậu quả của việc không được bảo 
hiểm lớn đến mức có thể thổi bay bạn về mặt tài 
chính. Ví dụ, một trường hợp y tế khẩn cấp hoặc tai 
nạn trong công việc có thể thay đổi quỹ tài chính 
của bạn.

Các loại bảo hiểm mà mọi người không 
nhất thiết phải mua, nhưng tôi thực sự khuyên 
dùng, là:

Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn, để thay thế 
thu nhập của bạn cho vợ/chồng hoặc con cái trong 

trường hợp tử vong.
Bảo hiểm y tế, để đảm bảo rằng một hóa 

đơn y tế lớn không khiến bạn phá sản.
Bảo hiểm thương tật, để đảm bảo rằng bạn 

và gia đình của bạn có thể duy trì mức sống của 
mình nếu bạn bị thương hoặc không thể làm việc.

Bảo hiểm của người cho thuê, nếu bạn 
không sở hữu nhà, bạn có thể thay thế đồ đạc của 
mình trong trường hợp bị mất cắp hoặc hư hỏng do 
hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thảm họa khác.

3. Thanh toán tối thiểu cho các khoản nợ 
có lãi suất cao

Nếu bạn có các khoản vay sinh viên lãi suất 
cao (với lãi suất trên 5,8%), các khoản vay cá nhân 
hoặc nợ thẻ tín dụng, tôi luôn khuyên bạn nên trả 
chúng càng nhanh càng tốt trước khi bạn tập trung 
vào các khoản vay sinh viên lãi suất thấp, vay mua 
ô tô hoặc một khoản thế chấp.

Trên thực tế, sẽ hợp lý hơn nếu bạn thực 
hiện các khoản thanh toán tối thiểu cho các khoản 
vay chi phí thấp hơn cho đến khi bạn thoát khỏi các 
khoản vay chi phí cao. 

Bạn càng thanh toán những khoản đó 
nhanh, bạn càng có nhiều tiền để đầu tư cho các 
mục tiêu tài chính quan trọng hơn khi bạn tiến đến 
độ tuổi 30 của mình.

4. Mua nhà quá nhiều
Với sự gia tăng điên cuồng của giá nhà 

trong năm nay, sự cám dỗ là rất lớn. Nhưng bạn cần 
đảm bảo rằng ngân sách của bạn đủ nhiều để chi trả 
cho những thứ như sửa chữa đột xuất, bảo trì và 
những thay đổi có thể xảy ra đối với thu nhập trong 
tương lai của bạn nếu bạn lập gia đình.

Sở hữu nhà là điều đáng mừng và có thể tạo 
ra thu nhập thụ động, nhưng nó không được đảm 
bảo 100%. 

Trong khi đó, một điều chắc chắn đó là bạn 
sẽ phải chi nhiều hơn cho ngôi nhà của mình chứ 
không chỉ là khoản thanh toán thế chấp.

5. Không tích cực tiết kiệm để nghỉ hưu
Khi bạn ở độ tuổi 30, việc nghỉ hưu có vẻ xa 

vời. Nhưng mỗi đồng bạn tiết kiệm cho hưu trí ở 
thời điểm hiện tại sẽ có thêm 10 đến 20 năm để tích 
lũy lãi kép so với số tiền tiết kiệm ở độ tuổi 40 và 50 
của bạn.

Tìm hiểu các cách lập quỹ hưu trí và lựa 
chọn ra một hình thức hợp lý nhất với mình, và hãy 
tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ tăng số tiền tiết 
kiệm được mỗi khi được tăng lương.

6. Tiết kiệm cho con cái trước khi tiết 
kiệm cho chính mình

Khi bạn trở thành cha mẹ, bạn tự nhiên sẽ 
muốn đặt nhu cầu của con cái lên trước nhu cầu của 
mình. Nhưng tiết kiệm cho việc học đại học của 
con bạn trước khi bạn tiết kiệm cho việc nghỉ hưu 
của chính mình là một sai lầm lớn.

Có nhiều cách để chi trả cho việc học đại 
học, chẳng hạn như học bổng, chọn trường học ít 
tốn kém hơn hoặc các khoản vay, nhưng không có 
cách nào để chi trả cho việc nghỉ hưu ngoài việc tiết 
kiệm. ■

Bé hai tuổi cứu cả nhà khỏi 
hỏa hoạn

Một bé trai hai tuổi ở Texas được 
ca ngợi là “người hùng tí hon” vì 
đã đánh thức cha mẹ kịp thời khi 

ngôi nhà của gia đình bị cháy.
Nathan và Kayla Dahl vào khoảng 4h sáng 

ngày 15/1 đang say ngủ trong phòng riêng của 
mình thì Brandon, con trai hai người, đến vỗ vào 
chân Kayla.

“Thằng bé nói rằng 'mẹ ơi nóng, mẹ ơi 
nóng' và khi tôi quay ra, tôi nhìn thấy lửa đang bốc 
cháy ngùn ngụt ở cửa”, Kayla hồi giữa tuần kể lại 
trong chương trình “Good Morning America”.

Hai vợ chồng cô vừa khỏi Covid-19 và bị 
mất khứu giác lẫn vị giác nên không ngửi thấy mùi 
khói.

Nhờ cảnh báo của Brandon, gia đình 7 
người của họ đã thoát khỏi đám cháy trong gang 
tấc. “Brandon cứu cả gia đình tôi”, Kayla, 28 tuổi, 
nói. “Thằng bé là người hùng tí hon của tôi”.

Họ tin rằng ngọn lửa bắt nguồn từ phòng 
khách và máy phát hiện khói mới sử dụng được 
một năm của họ hoàn toàn không hoạt động, dù cả 
ngôi nhà ngập trong khói.

Bằng cách nào đó Brandon có thể vượt qua 
ngọn lửa để đến chỗ cha mẹ mình. “Đó thực sự là 
điều kỳ diệu”, Nathan cho hay.

Kayla đã nhanh chóng gọi số điện thoại 
khẩn cấp 911 và chạy khỏi ngôi nhà đang bốc cháy. 
Trong khi đó, Nathan, một lính cứu hỏa tình 
nguyện 33 tuổi, tìm và đưa các con thoát khỏi đám 

cháy an toàn.
Brandon, 2 tuổi, trong vòng tay cha
Dù không ai bị thương, ngôi nhà của gia 

đình Dahl đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Cả nhà hiện 
phải thuê nhà và một người bạn của gia đình đang 
vận động gây quỹ giúp họ trở lại cuộc sống.

“Mọi thứ đều đã mất, kể cả xe của chúng 
tôi, tất cả những gì bên trong ngôi nhà”, Kayla nói. 
“Brandon đã cứu chúng tôi. Thằng bé đã được 
Chúa bảo vệ để giúp đưa tất cả gia đình chúng tôi ra 
ngoài”. ■

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 14/3 đến 20/3/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 - 19/4)
Đây là một tuần bận 

rộn và nhiều kế hoạch của 
Bạch Dương. Tài chính của 
bạn trong tuần này có xu 
hướng giảm. Tình hình sức 
khỏe của bạn tuần này 

không được tốt cho lắm bởi một số khó khăn về 
giấc ngủ. Chuyện tình cảm của Bạch Dương tuần 
này không được vui vẻ. Một vài chuyện tiêu cực 
ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn. Bạn bị lí trí lấn át 
cảm xúc, chẳng còn sự ngọt ngào trước đây nữa.

Kim Ngưu 
(20/4 - 20/5)
Tuần này có nhiều 

cơ hội để Kim Ngưu thể 
hiện tài năng và sức mạnh 
của bản thân. Bên cạnh 
đó, tuần này sẽ có những 

bước đột phá mới trong sự nghiệp của bạn, sự tự tin 
sẽ giúp bạn tỏa sáng và đạt được nhiều đỉnh cao 
hơn. Gần đây, Kim Ngưu dành nhiều thời gian để 
kiếm tiền hơn là tiêu tiền, chính vì vậy túi tiền của 
bạn trong tuần này chỉ có dày lên chứ không vơi đi 
chút nào. Trong chuyện tình cảm, người thuộc 
cung hoàng đạo này mà độc thân sẽ có cơ hội để bắt 
đầu một mối quan hệ mới, người ấy có thể là cùng 
câu lạc bộ, cùng nơi tập gym hay do một người 
quen giới thiệu.

Song Tử 
(21/5 - 21/6)
Áp lực trong cuộc 

sống của Song Tử trong 
tuần này không quá lớn, 
bạn sẽ có nhiều thời gian 
để thư giãn, du lịch và làm 

những điều mình thích. Công việc của chòm sao 
này khá ổn định, mọi kế hoạch đều tiến triển đúng 
theo quy trình dự kiến của bạn. Nếu có ý định đầu 
tư kinh doanh thì Song Tử nên bắt đầu ngay từ đầu 
tuần, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Song Tử độc 
thân được khuyên nên hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn 
đời của mình xuống nếu không muốn sống cô đơn 
cả đời.

Cự Giải 
(22/6 - 22/7)
Trong công việc, 

Cự Giải nên xây dựng các 
mục tiêu và kế hoạch mới, 
và bắt tay vào làm với sự 
say mê, nhiệt huyết. Tài 

chính của Cự Giải có xu hướng giảm mạnh trong 
tuần này, chính vì vậy bạn khó có thể hào phóng ra 
tay giúp đỡ người khác khi họ hỏi vay mượn. Trong 

tình yêu, dường như bạn đang đặt ra kỳ vọng khá 
lớn vào người ấy nên khi không được như ý muốn, 
bạn lại cảm thấy thất vọng và buồn chán. Hãy điều 
chỉnh suy nghĩ của mình và đối diện với thực tế.

Sư Tử 
(23/7 - 22/8)
T r o n g  c ô n g 

việc, bạn phải đưa ra 
quyết định quan trọng, 
vì vậy nếu không suy 
nghĩ, tính toán cẩn 
thận, bạn có thể sẽ mắc 

phải sai lầm. Tuy nhiên, bên cạnh bạn cũng có 
những đồng đội xuất sắc, sẵn sàng cùng bạn vượt 
qua mọi chiến tuyến. Tài vận của Sư Tử có xu 
hướng tăng nhẹ, thu nhập từ các khoản chính lẫn 
phụ đều tăng giúp bạn có thể thoải mái hơn. Tình 
yêu của cung hoàng đạo này sẽ vô cùng thăng hoa 
rực rỡ ấm áp trong tuần mới này.

Xử Nữ 
(23/8 - 22/9)
Sẽ có khá nhiều 

rắc rối xảy đến trong 
cuộc sống của Xử Nữ 
vào tuần mới này. Bạn 
sẽ phải dành khá nhiều 

thời gian để suy nghĩ và tìm ra hướng giải quyết. 
Công việc của Xử Nữ tuy khá bình ổn nhưng bạn 
nên đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn nữa để 
phát triển bản thân. Tài vận không phải là điểm 
sáng trong tuần của cung hoàng đạo này, hãy chi 
tiêu tiết kiệm nhất có thể để không phải gánh hậu 
quả nặng nề nhé. Trong chuyện tình cảm, sau 
những tổn thương mà bạn đã trải qua, bạn không 
còn muốn mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc 
nào khác nữa.

Thiên Bình 
(23/09 - 22/10)
T h i ê n  B ì n h 

bước vào tuần mới với 
đầy ắp những ý tưởng 
thú vị và mới lạ trong 
đầu. Trong tuần, cung 
hoàng đạo này dễ bị 

phân tâm khi giải quyết các vấn đề liên quan đến tài 
chính, vì vậy, cần nghe lời khuyên cùng những lời 
cảnh báo của người thân và bạn bè. Tuần này Thiên 
Bình độc thân vẫn chưa có cơ hội để gặp gỡ được ý 
trung nhân, cho dù bạn đang cảm thấy khá sốt sắng 
để có được một tình yêu đẹp.

Bọ Cạp 
(23/10 - 22/11)
Tuần này, Bọ Cạp 

sẽ đạt được vài dấu hiệu 
tiến bộ trong công việc. 
Bạn có thể gặp một vài cơ 
hội đầu tư khá lý tưởng, 
tuy nhiên đừng có đưa ra 
những quyết định quá vội 

vàng. Tài chính của Bọ Cạp trong tuần cũng khá 
biến động, bạn sẽ phải bỏ tiền nhiều vào những chi 
phí cho tình yêu hoặc sức khỏe. Nếu vẫn còn độc 

thân, bạn rất có duyên với những người khác giới, 
đôi bên có thể suy nghĩ đến việc tìm hiểu kĩ hơn.

Nhân Mã 
(23/11 - 21/12)
Bước sang tuần mới, 

quý nhân xuất hiện nâng đỡ, 
giúp vận trình công việc của 
Nhân Mã tiến triển thuận lợi. 
Khả năng tập trung cao độ và 
sự phán đoán nhạy bén mang 
lại không ít thành công cho 

bạn. Vận đào hoa của người độc thân khá vượng, 
dễ có người thầm thương trộm nhớ, bạn tha hồ mà 
lựa chọn. Dẫu vậy, đừng chủ quan mà quyết định 
sai lầm, sau này phải nói lời tiếc nuối. Trong một 
thời gian ngắn khó mà giải quyết triệt để được, phải 
kiên trì chứ đừng nóng vội.

Ma Kết 
(22/12 - 19/1)
Ma Kết chuẩn bị 

tâm lý sẵn sàng đối diện với 
những thử thách, khó khăn 
trong tuần này. Dù mọi 
chuyện vẫn nằm trong tầm 

kiểm soát, nhưng nếu hành động chủ quan, hậu quả 
càng nghiêm trọng. Hàng loạt mâu thuẫn do bất 
đồng về quan điểm sống, thói quen sinh hoạt hoặc 
do những lời thị phi bên ngoài khiến tình cảm các 
cặp đôi có thể bị rạn nứt. Tâm trạng không tốt sẽ 
khiến cho công việc của Ma Kết gặp phải nhiều 
khó khăn hơn.

Bảo Bình 
(20/1 - 18/2)
Đây là một tuần với 

rất nhiều những tin tức vui 
vẻ và tốt đẹp dành cho Bảo 
Bình. Một vị trí mới có thể 
sẽ được cấp trên cất nhắc 

cho bạn, hãy thể hiện mình thật tốt trong những 
nhiệm vụ được giao. Tài vận của Bảo Bình ở mức 
trung bình trong tuần này do bạn phải chi khá nhiều 
tiền cho những cuộc hẹn, những sự kiện bắt buộc 
và những nhu cầu cá nhân. Chuyện tình cảm của 
chòm sao này được dự là khá bình yên và suôn sẻ 
trong suốt cả tuần.

Song Ngư 
(19/2 - 20/3)
Tuần mới đến giúp 

Song Ngư nhìn lại các mối 
quan hệ xung quanh. Sau 
thời gian làm quen với môi 
trường làm việc mới, bạn 
đã hoàn toàn thành thạo các 
dự án kế hoạch được giao. 

Đồng thời, sự giúp đỡ của đồng nghiệp sẽ giúp bạn 
tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu. Tài 
chính của bạn duy trì ở mức độ ổn định, với những 
người kinh doanh buôn bán thì trong tuần sẽ nhận 
được một khoản lợi nhuận kha khá. Trong chuyện 
tình cảm, mặc dù hai người luôn cố gắng thông 
cảm cho đối phương nhưng vẫn còn tồn tại những 
mâu thuẫn chưa được giải quyết triệt để. ■

TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN
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Cựu chuyên gia về hưu 
của JPMorgan chia sẻ 6 sai lầm 
về tài chính nhiều người mắc 
phải ở độ tuổi 30: Tiết kiệm cho 
con cái trước khi tiết kiệm cho 
chính mình

Bạn đang tự hỏi làm thế nào để có thể 
đặt mình trên con đường ổn định tài 
chính?

Với tư cách là cựu giám đốc đã về hưu của 
JPMorgan Asset Management, tôi đã thấy nhiều 
con đường và những bước quan trọng, hay những 
bước đi sai lầm, mà mọi người đã thực hiện ở mỗi 
giai đoạn trong hành trình đầu tư của họ.

Dưới đây là 6 sai lầm về tài chính chính mà 
tôi đã thấy những người ở độ tuổi 30 hay mắc phải 
và lý do tại sao bạn nên tránh chúng:

1. Không có quỹ khẩn cấp
Có một quỹ khẩn cấp là chìa khóa để tránh 

những nợ nần sau này trong cuộc sống, khi mà các 
mục tiêu cho nghỉ hưu nên được đặt lên hàng đầu 
và là trung tâm.

Tài khoản này tốt nhất nên đủ để trang trải 
chi phí sinh hoạt từ ba đến sáu tháng để bạn có thể 
giải quyết mọi trường hợp bất ngờ như mất việc 
làm hoặc các vấn đề y tế tốn kém.

Bạn nên đặt quỹ khẩn cấp của mình vào tài 
khoản tiết kiệm chứ không phải tài khoản đầu tư để 
có thể tiêu dùng ngay lập tức và không phải lo lắng 
sự suy thoái của thị trường sẽ ảnh hưởng đến số tiền 
bạn có.

Ảnh minh họa
2. Không có bảo hiểm
Nhiều người không thích mua bảo hiểm vì 

nó có nghĩa là trả tiền cho thứ mà họ hy vọng mình 
sẽ không bao giờ sử dụng.

Nhưng hậu quả của việc không được bảo 
hiểm lớn đến mức có thể thổi bay bạn về mặt tài 
chính. Ví dụ, một trường hợp y tế khẩn cấp hoặc tai 
nạn trong công việc có thể thay đổi quỹ tài chính 
của bạn.

Các loại bảo hiểm mà mọi người không 
nhất thiết phải mua, nhưng tôi thực sự khuyên 
dùng, là:

Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn, để thay thế 
thu nhập của bạn cho vợ/chồng hoặc con cái trong 

trường hợp tử vong.
Bảo hiểm y tế, để đảm bảo rằng một hóa 

đơn y tế lớn không khiến bạn phá sản.
Bảo hiểm thương tật, để đảm bảo rằng bạn 

và gia đình của bạn có thể duy trì mức sống của 
mình nếu bạn bị thương hoặc không thể làm việc.

Bảo hiểm của người cho thuê, nếu bạn 
không sở hữu nhà, bạn có thể thay thế đồ đạc của 
mình trong trường hợp bị mất cắp hoặc hư hỏng do 
hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thảm họa khác.

3. Thanh toán tối thiểu cho các khoản nợ 
có lãi suất cao

Nếu bạn có các khoản vay sinh viên lãi suất 
cao (với lãi suất trên 5,8%), các khoản vay cá nhân 
hoặc nợ thẻ tín dụng, tôi luôn khuyên bạn nên trả 
chúng càng nhanh càng tốt trước khi bạn tập trung 
vào các khoản vay sinh viên lãi suất thấp, vay mua 
ô tô hoặc một khoản thế chấp.

Trên thực tế, sẽ hợp lý hơn nếu bạn thực 
hiện các khoản thanh toán tối thiểu cho các khoản 
vay chi phí thấp hơn cho đến khi bạn thoát khỏi các 
khoản vay chi phí cao. 

Bạn càng thanh toán những khoản đó 
nhanh, bạn càng có nhiều tiền để đầu tư cho các 
mục tiêu tài chính quan trọng hơn khi bạn tiến đến 
độ tuổi 30 của mình.

4. Mua nhà quá nhiều
Với sự gia tăng điên cuồng của giá nhà 

trong năm nay, sự cám dỗ là rất lớn. Nhưng bạn cần 
đảm bảo rằng ngân sách của bạn đủ nhiều để chi trả 
cho những thứ như sửa chữa đột xuất, bảo trì và 
những thay đổi có thể xảy ra đối với thu nhập trong 
tương lai của bạn nếu bạn lập gia đình.

Sở hữu nhà là điều đáng mừng và có thể tạo 
ra thu nhập thụ động, nhưng nó không được đảm 
bảo 100%. 

Trong khi đó, một điều chắc chắn đó là bạn 
sẽ phải chi nhiều hơn cho ngôi nhà của mình chứ 
không chỉ là khoản thanh toán thế chấp.

5. Không tích cực tiết kiệm để nghỉ hưu
Khi bạn ở độ tuổi 30, việc nghỉ hưu có vẻ xa 

vời. Nhưng mỗi đồng bạn tiết kiệm cho hưu trí ở 
thời điểm hiện tại sẽ có thêm 10 đến 20 năm để tích 
lũy lãi kép so với số tiền tiết kiệm ở độ tuổi 40 và 50 
của bạn.

Tìm hiểu các cách lập quỹ hưu trí và lựa 
chọn ra một hình thức hợp lý nhất với mình, và hãy 
tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ tăng số tiền tiết 
kiệm được mỗi khi được tăng lương.

6. Tiết kiệm cho con cái trước khi tiết 
kiệm cho chính mình

Khi bạn trở thành cha mẹ, bạn tự nhiên sẽ 
muốn đặt nhu cầu của con cái lên trước nhu cầu của 
mình. Nhưng tiết kiệm cho việc học đại học của 
con bạn trước khi bạn tiết kiệm cho việc nghỉ hưu 
của chính mình là một sai lầm lớn.

Có nhiều cách để chi trả cho việc học đại 
học, chẳng hạn như học bổng, chọn trường học ít 
tốn kém hơn hoặc các khoản vay, nhưng không có 
cách nào để chi trả cho việc nghỉ hưu ngoài việc tiết 
kiệm. ■

Bé hai tuổi cứu cả nhà khỏi 
hỏa hoạn

Một bé trai hai tuổi ở Texas được 
ca ngợi là “người hùng tí hon” vì 
đã đánh thức cha mẹ kịp thời khi 

ngôi nhà của gia đình bị cháy.
Nathan và Kayla Dahl vào khoảng 4h sáng 

ngày 15/1 đang say ngủ trong phòng riêng của 
mình thì Brandon, con trai hai người, đến vỗ vào 
chân Kayla.

“Thằng bé nói rằng 'mẹ ơi nóng, mẹ ơi 
nóng' và khi tôi quay ra, tôi nhìn thấy lửa đang bốc 
cháy ngùn ngụt ở cửa”, Kayla hồi giữa tuần kể lại 
trong chương trình “Good Morning America”.

Hai vợ chồng cô vừa khỏi Covid-19 và bị 
mất khứu giác lẫn vị giác nên không ngửi thấy mùi 
khói.

Nhờ cảnh báo của Brandon, gia đình 7 
người của họ đã thoát khỏi đám cháy trong gang 
tấc. “Brandon cứu cả gia đình tôi”, Kayla, 28 tuổi, 
nói. “Thằng bé là người hùng tí hon của tôi”.

Họ tin rằng ngọn lửa bắt nguồn từ phòng 
khách và máy phát hiện khói mới sử dụng được 
một năm của họ hoàn toàn không hoạt động, dù cả 
ngôi nhà ngập trong khói.

Bằng cách nào đó Brandon có thể vượt qua 
ngọn lửa để đến chỗ cha mẹ mình. “Đó thực sự là 
điều kỳ diệu”, Nathan cho hay.

Kayla đã nhanh chóng gọi số điện thoại 
khẩn cấp 911 và chạy khỏi ngôi nhà đang bốc cháy. 
Trong khi đó, Nathan, một lính cứu hỏa tình 
nguyện 33 tuổi, tìm và đưa các con thoát khỏi đám 

cháy an toàn.
Brandon, 2 tuổi, trong vòng tay cha
Dù không ai bị thương, ngôi nhà của gia 

đình Dahl đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Cả nhà hiện 
phải thuê nhà và một người bạn của gia đình đang 
vận động gây quỹ giúp họ trở lại cuộc sống.

“Mọi thứ đều đã mất, kể cả xe của chúng 
tôi, tất cả những gì bên trong ngôi nhà”, Kayla nói. 
“Brandon đã cứu chúng tôi. Thằng bé đã được 
Chúa bảo vệ để giúp đưa tất cả gia đình chúng tôi ra 
ngoài”. ■

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 14/3 đến 20/3/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 - 19/4)
Đây là một tuần bận 

rộn và nhiều kế hoạch của 
Bạch Dương. Tài chính của 
bạn trong tuần này có xu 
hướng giảm. Tình hình sức 
khỏe của bạn tuần này 

không được tốt cho lắm bởi một số khó khăn về 
giấc ngủ. Chuyện tình cảm của Bạch Dương tuần 
này không được vui vẻ. Một vài chuyện tiêu cực 
ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn. Bạn bị lí trí lấn át 
cảm xúc, chẳng còn sự ngọt ngào trước đây nữa.

Kim Ngưu 
(20/4 - 20/5)
Tuần này có nhiều 

cơ hội để Kim Ngưu thể 
hiện tài năng và sức mạnh 
của bản thân. Bên cạnh 
đó, tuần này sẽ có những 

bước đột phá mới trong sự nghiệp của bạn, sự tự tin 
sẽ giúp bạn tỏa sáng và đạt được nhiều đỉnh cao 
hơn. Gần đây, Kim Ngưu dành nhiều thời gian để 
kiếm tiền hơn là tiêu tiền, chính vì vậy túi tiền của 
bạn trong tuần này chỉ có dày lên chứ không vơi đi 
chút nào. Trong chuyện tình cảm, người thuộc 
cung hoàng đạo này mà độc thân sẽ có cơ hội để bắt 
đầu một mối quan hệ mới, người ấy có thể là cùng 
câu lạc bộ, cùng nơi tập gym hay do một người 
quen giới thiệu.

Song Tử 
(21/5 - 21/6)
Áp lực trong cuộc 

sống của Song Tử trong 
tuần này không quá lớn, 
bạn sẽ có nhiều thời gian 
để thư giãn, du lịch và làm 

những điều mình thích. Công việc của chòm sao 
này khá ổn định, mọi kế hoạch đều tiến triển đúng 
theo quy trình dự kiến của bạn. Nếu có ý định đầu 
tư kinh doanh thì Song Tử nên bắt đầu ngay từ đầu 
tuần, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Song Tử độc 
thân được khuyên nên hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn 
đời của mình xuống nếu không muốn sống cô đơn 
cả đời.

Cự Giải 
(22/6 - 22/7)
Trong công việc, 

Cự Giải nên xây dựng các 
mục tiêu và kế hoạch mới, 
và bắt tay vào làm với sự 
say mê, nhiệt huyết. Tài 

chính của Cự Giải có xu hướng giảm mạnh trong 
tuần này, chính vì vậy bạn khó có thể hào phóng ra 
tay giúp đỡ người khác khi họ hỏi vay mượn. Trong 

tình yêu, dường như bạn đang đặt ra kỳ vọng khá 
lớn vào người ấy nên khi không được như ý muốn, 
bạn lại cảm thấy thất vọng và buồn chán. Hãy điều 
chỉnh suy nghĩ của mình và đối diện với thực tế.

Sư Tử 
(23/7 - 22/8)
T r o n g  c ô n g 

việc, bạn phải đưa ra 
quyết định quan trọng, 
vì vậy nếu không suy 
nghĩ, tính toán cẩn 
thận, bạn có thể sẽ mắc 

phải sai lầm. Tuy nhiên, bên cạnh bạn cũng có 
những đồng đội xuất sắc, sẵn sàng cùng bạn vượt 
qua mọi chiến tuyến. Tài vận của Sư Tử có xu 
hướng tăng nhẹ, thu nhập từ các khoản chính lẫn 
phụ đều tăng giúp bạn có thể thoải mái hơn. Tình 
yêu của cung hoàng đạo này sẽ vô cùng thăng hoa 
rực rỡ ấm áp trong tuần mới này.

Xử Nữ 
(23/8 - 22/9)
Sẽ có khá nhiều 

rắc rối xảy đến trong 
cuộc sống của Xử Nữ 
vào tuần mới này. Bạn 
sẽ phải dành khá nhiều 

thời gian để suy nghĩ và tìm ra hướng giải quyết. 
Công việc của Xử Nữ tuy khá bình ổn nhưng bạn 
nên đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn nữa để 
phát triển bản thân. Tài vận không phải là điểm 
sáng trong tuần của cung hoàng đạo này, hãy chi 
tiêu tiết kiệm nhất có thể để không phải gánh hậu 
quả nặng nề nhé. Trong chuyện tình cảm, sau 
những tổn thương mà bạn đã trải qua, bạn không 
còn muốn mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc 
nào khác nữa.

Thiên Bình 
(23/09 - 22/10)
T h i ê n  B ì n h 

bước vào tuần mới với 
đầy ắp những ý tưởng 
thú vị và mới lạ trong 
đầu. Trong tuần, cung 
hoàng đạo này dễ bị 

phân tâm khi giải quyết các vấn đề liên quan đến tài 
chính, vì vậy, cần nghe lời khuyên cùng những lời 
cảnh báo của người thân và bạn bè. Tuần này Thiên 
Bình độc thân vẫn chưa có cơ hội để gặp gỡ được ý 
trung nhân, cho dù bạn đang cảm thấy khá sốt sắng 
để có được một tình yêu đẹp.

Bọ Cạp 
(23/10 - 22/11)
Tuần này, Bọ Cạp 

sẽ đạt được vài dấu hiệu 
tiến bộ trong công việc. 
Bạn có thể gặp một vài cơ 
hội đầu tư khá lý tưởng, 
tuy nhiên đừng có đưa ra 
những quyết định quá vội 

vàng. Tài chính của Bọ Cạp trong tuần cũng khá 
biến động, bạn sẽ phải bỏ tiền nhiều vào những chi 
phí cho tình yêu hoặc sức khỏe. Nếu vẫn còn độc 

thân, bạn rất có duyên với những người khác giới, 
đôi bên có thể suy nghĩ đến việc tìm hiểu kĩ hơn.

Nhân Mã 
(23/11 - 21/12)
Bước sang tuần mới, 

quý nhân xuất hiện nâng đỡ, 
giúp vận trình công việc của 
Nhân Mã tiến triển thuận lợi. 
Khả năng tập trung cao độ và 
sự phán đoán nhạy bén mang 
lại không ít thành công cho 

bạn. Vận đào hoa của người độc thân khá vượng, 
dễ có người thầm thương trộm nhớ, bạn tha hồ mà 
lựa chọn. Dẫu vậy, đừng chủ quan mà quyết định 
sai lầm, sau này phải nói lời tiếc nuối. Trong một 
thời gian ngắn khó mà giải quyết triệt để được, phải 
kiên trì chứ đừng nóng vội.

Ma Kết 
(22/12 - 19/1)
Ma Kết chuẩn bị 

tâm lý sẵn sàng đối diện với 
những thử thách, khó khăn 
trong tuần này. Dù mọi 
chuyện vẫn nằm trong tầm 

kiểm soát, nhưng nếu hành động chủ quan, hậu quả 
càng nghiêm trọng. Hàng loạt mâu thuẫn do bất 
đồng về quan điểm sống, thói quen sinh hoạt hoặc 
do những lời thị phi bên ngoài khiến tình cảm các 
cặp đôi có thể bị rạn nứt. Tâm trạng không tốt sẽ 
khiến cho công việc của Ma Kết gặp phải nhiều 
khó khăn hơn.

Bảo Bình 
(20/1 - 18/2)
Đây là một tuần với 

rất nhiều những tin tức vui 
vẻ và tốt đẹp dành cho Bảo 
Bình. Một vị trí mới có thể 
sẽ được cấp trên cất nhắc 

cho bạn, hãy thể hiện mình thật tốt trong những 
nhiệm vụ được giao. Tài vận của Bảo Bình ở mức 
trung bình trong tuần này do bạn phải chi khá nhiều 
tiền cho những cuộc hẹn, những sự kiện bắt buộc 
và những nhu cầu cá nhân. Chuyện tình cảm của 
chòm sao này được dự là khá bình yên và suôn sẻ 
trong suốt cả tuần.

Song Ngư 
(19/2 - 20/3)
Tuần mới đến giúp 

Song Ngư nhìn lại các mối 
quan hệ xung quanh. Sau 
thời gian làm quen với môi 
trường làm việc mới, bạn 
đã hoàn toàn thành thạo các 
dự án kế hoạch được giao. 

Đồng thời, sự giúp đỡ của đồng nghiệp sẽ giúp bạn 
tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu. Tài 
chính của bạn duy trì ở mức độ ổn định, với những 
người kinh doanh buôn bán thì trong tuần sẽ nhận 
được một khoản lợi nhuận kha khá. Trong chuyện 
tình cảm, mặc dù hai người luôn cố gắng thông 
cảm cho đối phương nhưng vẫn còn tồn tại những 
mâu thuẫn chưa được giải quyết triệt để. ■

TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN
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580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846

832-643-5055
__________________________________________

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

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
__________________________________________

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
__________________________________________

547-1990/1558

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAIL 

Caàn gaáp nhieàu thôï Nail vuøng S/W. 
Khaùch traéng, khu sang, Tip haäu. Laøm 
vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

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
__________________________________________

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Rosenberg, caàn thôï 
nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 
löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 
meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 

713-291-7352
__________________________________________

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612

832-736-6091
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

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
__________________________________________

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028

281-431-4499
__________________________________________

555-1991/1559

CAÀN ThÔÏ

Tieäm nail caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, 

bieát eyebrow caøng toát, löông aên chia 

hay bao tuøy, coù theå ñi chung xe vôùi 

chuû, tip nhieàu.

Thaät loøng xin goïi soá: 

713-530-1877
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 
Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 
nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 
kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 832-857-8902

604-1996/1564

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366 

210-313-3213
__________________________________________

603-1996/1564

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Höng: 

713-494-2020
__________________________________________

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 

707-843-6929
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331

______________________________
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
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 
walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 
Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 

832-475-8286

578-1994/1562

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641
__________________________________________

567-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông hai em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn H-MART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân heä: 

682-552-1447
__________________________________________

545-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 60) thích naáu 

aên vaø laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, coù 

phoøng rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng 

coù gia ñình.

Xin lieân heä coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

540-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ OÂng vaø Baø cuï.

Xin ñeå laïi lôøi nhaén: 

346-208-4143

__________________________________________

526-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ naáu aên cho gia ñình 

trong khu I-10 vaø Blalock, gaàn chôï 

Ranch 99 market. Bieát laùi xe.

Xin vui loøng goïi Thuûy: 

713-870-9789
__________________________________________

541-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø. 

Coù theå ñi veà trong ngaøy hoaëc ôû laïi. 

Part-time hoaëc Full-time, khu 77429. 

Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 

832-955-4923

832-955-5254
__________________________________________

557-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn möôùn ngöôøi nöõ 55 ñeán 60. Bieát laùi 

xe, coù phoøng ôû laïi nhaø. Ngöôøi xuyeân 

bang cuõng ñöôïc. Löông thaùng $1,800 - 

$2,000.

Xin lieân heä: 

714-261-6789

832-616-8869

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

New

589-1995/1563

NEW

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853
__________________________________________

549-1991/1559

CẦN NGƯỜI
Cần người trong hai bé trai 5 tuổi và 2 
tuổi, biết nấu ăn và làm việc nhà. Có 
phòng riêng, lương bao $2,000 - 
$2,500/tháng theo kinh nghiệm.

Vui lòng gọi
210-833-6366
281-758-9812

__________________________________________

561-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø ôû Pearland, caùch chôï Vieät Hoa 20 

phuùt, caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø vaø 

naáu aên

Xin lieân heä: 

832-561-5680

553-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên ôû nhaø vaø doïn 

deïp ít vieäc nhaø. Caàn ôû laïi nhaø coù phoøng 

rieâng. Nhaø ôû khu Southwest gaàn chôï 

Myõ Hoa. Löông $2,500/thaùng

Xin lieân heä: 281-935-0561
__________________________________________

530-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn phuï nöõ chaêm cho cuï baø 85 tuoåi 

bònh naèm giöôøng. Coù theå ôû laïi nhaø hay 

ñi veà. Löông taâm ngheà nghieäp. Löông 

theo khaû naêng/kinh nghieäm. Khu 

Sugarland.

Vui loøng lieân laïc Ñieäp

832-287-5891
__________________________________________

527-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ BEÁP

Caàn ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm, 

tuaàn laøm 5 ngaøy cho tieäm BIDA.

Vui loøng lieân laïc hoaëc text

281-871-9741

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!!!

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

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/ 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 42 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Tóc/ Massage/ 

Eyelash Extension, 

Cần Người Giúp 

Việc Nhà, Nhận 

Giữ Trẻ, Cho Share 

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
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580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846

832-643-5055
__________________________________________

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

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
__________________________________________

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
__________________________________________

547-1990/1558

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAIL 

Caàn gaáp nhieàu thôï Nail vuøng S/W. 
Khaùch traéng, khu sang, Tip haäu. Laøm 
vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

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
__________________________________________

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Rosenberg, caàn thôï 
nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 
löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 
meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 

713-291-7352
__________________________________________

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612

832-736-6091
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

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
__________________________________________

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028

281-431-4499
__________________________________________

555-1991/1559

CAÀN ThÔÏ

Tieäm nail caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, 

bieát eyebrow caøng toát, löông aên chia 

hay bao tuøy, coù theå ñi chung xe vôùi 

chuû, tip nhieàu.

Thaät loøng xin goïi soá: 

713-530-1877
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 
Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 
nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 
kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 832-857-8902

604-1996/1564

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366 

210-313-3213
__________________________________________

603-1996/1564

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Höng: 

713-494-2020
__________________________________________

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 

707-843-6929
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331

______________________________
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
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 
walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 
Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 

832-475-8286

578-1994/1562

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641
__________________________________________

567-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông hai em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn H-MART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân heä: 

682-552-1447
__________________________________________

545-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 60) thích naáu 

aên vaø laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, coù 

phoøng rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng 

coù gia ñình.

Xin lieân heä coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

540-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ OÂng vaø Baø cuï.

Xin ñeå laïi lôøi nhaén: 

346-208-4143

__________________________________________

526-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ naáu aên cho gia ñình 

trong khu I-10 vaø Blalock, gaàn chôï 

Ranch 99 market. Bieát laùi xe.

Xin vui loøng goïi Thuûy: 

713-870-9789
__________________________________________

541-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø. 

Coù theå ñi veà trong ngaøy hoaëc ôû laïi. 

Part-time hoaëc Full-time, khu 77429. 

Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 

832-955-4923

832-955-5254
__________________________________________

557-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn möôùn ngöôøi nöõ 55 ñeán 60. Bieát laùi 

xe, coù phoøng ôû laïi nhaø. Ngöôøi xuyeân 

bang cuõng ñöôïc. Löông thaùng $1,800 - 

$2,000.

Xin lieân heä: 

714-261-6789

832-616-8869

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

New

589-1995/1563

NEW

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853
__________________________________________

549-1991/1559

CẦN NGƯỜI
Cần người trong hai bé trai 5 tuổi và 2 
tuổi, biết nấu ăn và làm việc nhà. Có 
phòng riêng, lương bao $2,000 - 
$2,500/tháng theo kinh nghiệm.

Vui lòng gọi
210-833-6366
281-758-9812

__________________________________________

561-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø ôû Pearland, caùch chôï Vieät Hoa 20 

phuùt, caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø vaø 

naáu aên

Xin lieân heä: 

832-561-5680

553-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên ôû nhaø vaø doïn 

deïp ít vieäc nhaø. Caàn ôû laïi nhaø coù phoøng 

rieâng. Nhaø ôû khu Southwest gaàn chôï 

Myõ Hoa. Löông $2,500/thaùng

Xin lieân heä: 281-935-0561
__________________________________________

530-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn phuï nöõ chaêm cho cuï baø 85 tuoåi 

bònh naèm giöôøng. Coù theå ôû laïi nhaø hay 

ñi veà. Löông taâm ngheà nghieäp. Löông 

theo khaû naêng/kinh nghieäm. Khu 

Sugarland.

Vui loøng lieân laïc Ñieäp

832-287-5891
__________________________________________

527-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ BEÁP

Caàn ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm, 

tuaàn laøm 5 ngaøy cho tieäm BIDA.

Vui loøng lieân laïc hoaëc text

281-871-9741

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!!!

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

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/ 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 42 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Tóc/ Massage/ 

Eyelash Extension, 

Cần Người Giúp 

Việc Nhà, Nhận 

Giữ Trẻ, Cho Share 

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
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SÖÙC KHOÛE

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu

Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

Chaû Caù Vò Höông

713-272-6330Coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
tieáng Quaûng/Phoå Thoâng/Tieàu

vaø tieáng Anh

Baûo ñaûm thôm, ngon, dai. 
Thích hôïp khaåu vò ngöôøi AÙ Ñoâng

VEÄ SINH - KHOÂNG HOÙA CHAÁT - KHOÂNG HAØN THE

Gia vò saün saøng ñeå laøm caùc moùn ngon mieäng:

   

* Doàn khoå qua

* Chaû caù chieân

* Caù vieân

* Chaû caù caø ri

* Chaû toâm ñeå laøm chaïo toâm, buùn suoâng...

Coâng ty Wu’s Foods treân 20 naêm kinh nghieäm saûn xuaát caùc loaïi chaû caù,
chuyeân cung caáp só cho caùc sieâu thò AÙ Ñoâng, seafood wholesalers,

caùc nhaø haøng ôû Houston vaø vuøng phuï caän

Ñöôïc Baùn Taïi Quaày Seafood   Taïi Caùc Chôï  Vieät Nam, Chôï Hoa

Quyù Khaùch Mua Só
Xin Goïi:

455-1984/1552

*Sau khi raõ ñoâng, quyù khaùch neân queát chaû caù theo 1 chieàu ñeå ñaûm baûo ñöôïc ñoä dai cuûa caù

Nghệ thuật sống thiền

Người sống thiền luôn tỉnh thức, tập 
trung vào việc làm của mình trong 
trạng thái thư giãn. Làm mọi việc 

luôn có chủ đích, hướng đến việc tạo ra giá trị tốt 
đẹp cho bản thân và môi trường xung quanh, không 
l ăng lượng dư ãng phí, không tiêu tốn nhiều n thừa.

1. Sống thiền là gì?
Là cuộc sống khi chúng ta đưa những giá trị 

của thiền định, chánh niệm vào đời thường, là sự 
hiện diện của chúng ta trong thời khắc hiện tại, cảm 
nhận những gì đang diễn ra bên trong và xung 
quanh mình, từ đó giúp giảm thiểu xung đột bên 
trong lẫn bên ngoài, giúp tâm trí luôn vui vẻ và lạc 
quan.

2. Sống thật để sống thiền
Sống thiền đòi hỏi sự dũng cảm, dám sống 

thật với chính mình, đối diện và vượt qua giới hạn 
của bản thân. Chúng ta thường có xu hướng che 
giấu, chôn vùi hoặc chối bỏ những cảm xúc không 
mong đợi như sợ hãi, xấu hổ, đau đớn … Nhưng 
người sống thiền luôn dám đối diện với tất cả các 
trạng thái cảm xúc đó, chuyển hóa cảm xúc, từ đó 
giúp tăng cường khả năng phát triển nội lực. Sống 
thiền phải nhận biết bản thân trên từng suy nghĩ và 
hành vi ở từng thời điểm, từ đó giúp tránh xa những 
dối trá, tiêu cực.

3. Quá trình luyện tập sống thiền
Khi bạn sẵn sàng đối diện với tất cả những 

gì đang xảy ra một cách hay biết và tỉnh thức, bạn 
sẽ có tâm trí vững vàng trước mọi sự việc, cho dù 
đó là phán xét tích cực hay tiêu cực, cho dù đó là 
hoàn cảnh bạn không mong đợi.

Người mới hành thiền, chưa trưởng thành 
nghĩa là người đang trên con đường luyện tập để 
đạt tới trạng thái sáng suốt, tĩnh tại và bình an. Họ 
vẫn còn những giây phút tiêu cực, sai lầm, biết sai 
vẫn làm, hoặc không biết mình đúng hay sai, thiếu 
sự tỉnh thức. Ngược lại, người hành thiền trưởng 
thành là người luôn tỉnh thức trong từng phút, từng 
giây; trưởng thành trong thiền là trưởng thành 
trong đời thường.

4. Quá trình sống thiền
Quan sát và nhận biết bản thân trên từng 

phút, từng giây, từ suy nghĩ, lời nói cho tới việc 
làm; từ đó bạn có thể nhận biết rằng mình đang 
thực hiện đúng hay sai; khi nhận biết được bản 
thân, cùng với sự nỗ lực, sẽ giúp cho quá trình tu 
sửa và chuyển hóa chính mình.

Đối diện với bản thân, nỗ lực chuyển hóa 
những suy nghĩ dối trá, tiêu cực của bản thân.

Tập trung vào hiện tại, tận hưởng thời khắc 
hiện tại; nhận biết được những khoảnh khắc mình 
đang bị cuốn theo những suy nghĩ đi lang thang về 
quá khứ hay tương lai.

Luôn hiểu rằng, mình chỉ cần sống tốt và 
trọn vẹn trong thời khắc hiện tại thì sẽ không bao 
giờ phải hối tiếc về quá khứ cũng như lo sợ cho 
tương lai.

Khi có cảm xúc tiêu cực, biết dừng lại, 
quan sát và điều hướng sang trạng thái suy nghĩ, 

cảm xúc tích cực hơn.
Luôn tập trung làm việc có chủ ý và tạo ra 

giá trị tốt đẹp cho bản thân và những người xung 
quanh.

Sống thiền là một nghệ thuật và cũng là một 
kỹ năng, đòi hỏi bạn phải có đủ sự tinh tế và nỗ lực 
không ngừng thay đổi và chuyển hóa bản thân. Khi 
đã đạt tới trạng thái sống thiền, bạn sẽ luôn có sự 
bình an, hạnh phúc và tự do cho dù hoàn cảnh xung 
quanh của bạn có như thế nào… ■

Đảo ngược tác hại của ánh 
nắng mặt trời bằng cách nào?

Mặc dù vào mùa xuân, hơi ấm của 
ánh nắng mặt trời chắc chắn có 
thể tạo cảm giác dễ chịu trên da 

của chúng ta, nhưng quả cầu lửa vô luật này có thể 
gây ra một số tổn thương nghiêm trọng cho lớp hạ 
bì.

Cho dù mùa đông vẫn dài ngày rét ngọt, các 
nhà thiết kế thời trang và tạo dáng đã nghĩ đến mùa 
xuân 2022 tới và bật mí, bộ cánh nào sẽ hot nhất, 
mùa vụ này.

Ngay cả khi chúng ta siêng năng bôi kem 
chống nắng hoặc nấp vào những chỗ râm mát, việc 
tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể đẩy nhanh các 
dấu hiệu lão hóa.

Debra Jaliman, một bác sĩ da liễu hàng đầu 
New York giải thích: 'Tia UV của mặt trời có thể 
gây ra sắc tố không đồng đều, đốm nâu, mạch máu 
bị vỡ và đốm trắng. Nó cũng có thể phá vỡ collagen 
và mô đàn hồi dẫn đến nếp nhăn và chảy xệ trên da'.

Mặc dù việc đảo ngược hoàn toàn tác hại 
của ánh nắng mặt trời không phải lúc nào cũng khả 
thi, nhưng có một số phương pháp điều trị và sản 
phẩm có thể đảo ngược một phần và hạn chế tổn 
thương trong tương lai.

Ảnh minh họa
Bảo trì làn da tại nhà
Trước khi chúng ta đi sâu vào các phương 

pháp điều trị nhắm mục tiêu có thể mang lại hiệu 
quả tức thì, điều quan trọng là phải tuân thủ chế độ 
chăm sóc da hàng ngày để thúc đẩy một làn da khỏe 
mạnh.

Đứng đầu trong danh sách 'phải áp dụng' 
của bạn là chỉ số SPF 30+, nên dùng hàng ngày. 
Bạn cũng nên làm sạch và dưỡng ẩm hàng ngày. 

Ưu tiên các sản phẩm có công thức từ các thành 
phần có sự hỗ trợ khoa học, chẳng hạn như peptide, 
ceramides, niacinamide và vitamin C. 

Nếu da của bạn không quá nhạy cảm, bạn 
cũng có thể sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết một 
hoặc hai lần một tuần.

Dù bạn thuộc loại da nào, hãy sử dụng sản 
phẩm giàu vitamin C hàng ngày, sáng và tối để khôi 
phục lại lượng vitamin C dự trữ trong da của bạn. 
Nó sẽ bảo vệ các sợi collagen và tăng cường khả 
năng bảo vệ da của bạn chống lại ánh nắng mặt trời, 
đồng thời tạo điều kiện tái tạo collagen sau khi tiếp 
xúc.

Vitamin C cũng sẽ làm sáng da của bạn nếu 
bạn dễ bị các đốm đồi mồi. Vì vậy, hãy chọn một 
phương pháp điều trị dựa trên vitamin C ổn định để 
ngăn chặn bất kỳ quá trình oxy hóa phân tử và đảm 
bảo hiệu quả tối đa.

Ánh nắng mặt trời phá hủy các sợi collagen 
và làm cạn kiệt nguồn dự trữ vitamin C trên da của 
bạn trong nhiều giờ sau khi tiếp xúc trực tiếp. 
Những tác động này không chỉ góp phần làm xuất 
hiện nếp nhăn, da chảy xệ mà còn gây ra các đốm 
sắc tố. Vitamin C là một loại vitamin chống oxy 
hóa, bảo vệ da khỏi tác động oxy hóa của ánh nắng 
mặt trời và cần thiết cho quá trình tái tạo collagen 
thích hợp. Nó duy trì tuổi trẻ và sức sống của làn da 
và giúp làm đều màu da.

Mặt nạ hóa học
Lột da hóa học hoạt động bằng cách loại bỏ 

các lớp trên cùng của da để cơ thể tái tạo làn da mới, 
khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Chúng có thể giảm 
thiểu các đường nhăn và nếp nhăn, tăng cường độ 
sáng và làm đều màu da của bạn.

Phương pháp điều trị tại phòng khám bao 
gồm các phương pháp lột da rất nhẹ sử dụng enzym 
nhẹ nhàng, cho đến lột da bằng axit rất mạnh đòi 
hỏi thời gian nghỉ dưỡng. 

Mặc dù lột da mạnh hơn có thể tạo ra kết 
quả đáng chú ý nhất, nhưng không phải ai cũng phù 
hợp để làm điều đó. Bác sĩ da liễu của bạn có thể 
hướng dẫn các lựa chọn tốt nhất dựa trên nước da 
và các mục tiêu cụ thể của bạn.

Trong khi lột da bằng hóa chất chuyên 
nghiệp thường mạnh hơn, bạn có thể chọn loại có 
độ bền thấp hơn tại nhà với AHA và BHA, axit 
lactic và axit mandelic. Chúng thẩm thấu tối thiểu 
và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng để hỗ trợ các vấn đề về 
da như đổi màu và kết cấu thô ráp.

Điều trị bằng laser
Có cả một nhóm các phương pháp điều trị 

bằng laser có thể nhắm mục tiêu đến sự đổi màu, 
xỉn màu và kết cấu thô ráp do tác hại của ánh nắng 
mặt trời. Bác sĩ da liễu của bạn có thể đề xuất loại 
laser tốt nhất để giải quyết các mối quan tâm cụ thể 
của bạn. ■  
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SÖÙC KHOÛE

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu

Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

Chaû Caù Vò Höông

713-272-6330Coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
tieáng Quaûng/Phoå Thoâng/Tieàu

vaø tieáng Anh

Baûo ñaûm thôm, ngon, dai. 
Thích hôïp khaåu vò ngöôøi AÙ Ñoâng

VEÄ SINH - KHOÂNG HOÙA CHAÁT - KHOÂNG HAØN THE

Gia vò saün saøng ñeå laøm caùc moùn ngon mieäng:

   

* Doàn khoå qua

* Chaû caù chieân

* Caù vieân

* Chaû caù caø ri

* Chaû toâm ñeå laøm chaïo toâm, buùn suoâng...

Coâng ty Wu’s Foods treân 20 naêm kinh nghieäm saûn xuaát caùc loaïi chaû caù,
chuyeân cung caáp só cho caùc sieâu thò AÙ Ñoâng, seafood wholesalers,

caùc nhaø haøng ôû Houston vaø vuøng phuï caän

Ñöôïc Baùn Taïi Quaày Seafood   Taïi Caùc Chôï  Vieät Nam, Chôï Hoa

Quyù Khaùch Mua Só
Xin Goïi:

455-1984/1552

*Sau khi raõ ñoâng, quyù khaùch neân queát chaû caù theo 1 chieàu ñeå ñaûm baûo ñöôïc ñoä dai cuûa caù

Nghệ thuật sống thiền

Người sống thiền luôn tỉnh thức, tập 
trung vào việc làm của mình trong 
trạng thái thư giãn. Làm mọi việc 

luôn có chủ đích, hướng đến việc tạo ra giá trị tốt 
đẹp cho bản thân và môi trường xung quanh, không 
l ăng lượng dư ãng phí, không tiêu tốn nhiều n thừa.

1. Sống thiền là gì?
Là cuộc sống khi chúng ta đưa những giá trị 

của thiền định, chánh niệm vào đời thường, là sự 
hiện diện của chúng ta trong thời khắc hiện tại, cảm 
nhận những gì đang diễn ra bên trong và xung 
quanh mình, từ đó giúp giảm thiểu xung đột bên 
trong lẫn bên ngoài, giúp tâm trí luôn vui vẻ và lạc 
quan.

2. Sống thật để sống thiền
Sống thiền đòi hỏi sự dũng cảm, dám sống 

thật với chính mình, đối diện và vượt qua giới hạn 
của bản thân. Chúng ta thường có xu hướng che 
giấu, chôn vùi hoặc chối bỏ những cảm xúc không 
mong đợi như sợ hãi, xấu hổ, đau đớn … Nhưng 
người sống thiền luôn dám đối diện với tất cả các 
trạng thái cảm xúc đó, chuyển hóa cảm xúc, từ đó 
giúp tăng cường khả năng phát triển nội lực. Sống 
thiền phải nhận biết bản thân trên từng suy nghĩ và 
hành vi ở từng thời điểm, từ đó giúp tránh xa những 
dối trá, tiêu cực.

3. Quá trình luyện tập sống thiền
Khi bạn sẵn sàng đối diện với tất cả những 

gì đang xảy ra một cách hay biết và tỉnh thức, bạn 
sẽ có tâm trí vững vàng trước mọi sự việc, cho dù 
đó là phán xét tích cực hay tiêu cực, cho dù đó là 
hoàn cảnh bạn không mong đợi.

Người mới hành thiền, chưa trưởng thành 
nghĩa là người đang trên con đường luyện tập để 
đạt tới trạng thái sáng suốt, tĩnh tại và bình an. Họ 
vẫn còn những giây phút tiêu cực, sai lầm, biết sai 
vẫn làm, hoặc không biết mình đúng hay sai, thiếu 
sự tỉnh thức. Ngược lại, người hành thiền trưởng 
thành là người luôn tỉnh thức trong từng phút, từng 
giây; trưởng thành trong thiền là trưởng thành 
trong đời thường.

4. Quá trình sống thiền
Quan sát và nhận biết bản thân trên từng 

phút, từng giây, từ suy nghĩ, lời nói cho tới việc 
làm; từ đó bạn có thể nhận biết rằng mình đang 
thực hiện đúng hay sai; khi nhận biết được bản 
thân, cùng với sự nỗ lực, sẽ giúp cho quá trình tu 
sửa và chuyển hóa chính mình.

Đối diện với bản thân, nỗ lực chuyển hóa 
những suy nghĩ dối trá, tiêu cực của bản thân.

Tập trung vào hiện tại, tận hưởng thời khắc 
hiện tại; nhận biết được những khoảnh khắc mình 
đang bị cuốn theo những suy nghĩ đi lang thang về 
quá khứ hay tương lai.

Luôn hiểu rằng, mình chỉ cần sống tốt và 
trọn vẹn trong thời khắc hiện tại thì sẽ không bao 
giờ phải hối tiếc về quá khứ cũng như lo sợ cho 
tương lai.

Khi có cảm xúc tiêu cực, biết dừng lại, 
quan sát và điều hướng sang trạng thái suy nghĩ, 

cảm xúc tích cực hơn.
Luôn tập trung làm việc có chủ ý và tạo ra 

giá trị tốt đẹp cho bản thân và những người xung 
quanh.

Sống thiền là một nghệ thuật và cũng là một 
kỹ năng, đòi hỏi bạn phải có đủ sự tinh tế và nỗ lực 
không ngừng thay đổi và chuyển hóa bản thân. Khi 
đã đạt tới trạng thái sống thiền, bạn sẽ luôn có sự 
bình an, hạnh phúc và tự do cho dù hoàn cảnh xung 
quanh của bạn có như thế nào… ■

Đảo ngược tác hại của ánh 
nắng mặt trời bằng cách nào?

Mặc dù vào mùa xuân, hơi ấm của 
ánh nắng mặt trời chắc chắn có 
thể tạo cảm giác dễ chịu trên da 

của chúng ta, nhưng quả cầu lửa vô luật này có thể 
gây ra một số tổn thương nghiêm trọng cho lớp hạ 
bì.

Cho dù mùa đông vẫn dài ngày rét ngọt, các 
nhà thiết kế thời trang và tạo dáng đã nghĩ đến mùa 
xuân 2022 tới và bật mí, bộ cánh nào sẽ hot nhất, 
mùa vụ này.

Ngay cả khi chúng ta siêng năng bôi kem 
chống nắng hoặc nấp vào những chỗ râm mát, việc 
tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể đẩy nhanh các 
dấu hiệu lão hóa.

Debra Jaliman, một bác sĩ da liễu hàng đầu 
New York giải thích: 'Tia UV của mặt trời có thể 
gây ra sắc tố không đồng đều, đốm nâu, mạch máu 
bị vỡ và đốm trắng. Nó cũng có thể phá vỡ collagen 
và mô đàn hồi dẫn đến nếp nhăn và chảy xệ trên da'.

Mặc dù việc đảo ngược hoàn toàn tác hại 
của ánh nắng mặt trời không phải lúc nào cũng khả 
thi, nhưng có một số phương pháp điều trị và sản 
phẩm có thể đảo ngược một phần và hạn chế tổn 
thương trong tương lai.

Ảnh minh họa
Bảo trì làn da tại nhà
Trước khi chúng ta đi sâu vào các phương 

pháp điều trị nhắm mục tiêu có thể mang lại hiệu 
quả tức thì, điều quan trọng là phải tuân thủ chế độ 
chăm sóc da hàng ngày để thúc đẩy một làn da khỏe 
mạnh.

Đứng đầu trong danh sách 'phải áp dụng' 
của bạn là chỉ số SPF 30+, nên dùng hàng ngày. 
Bạn cũng nên làm sạch và dưỡng ẩm hàng ngày. 

Ưu tiên các sản phẩm có công thức từ các thành 
phần có sự hỗ trợ khoa học, chẳng hạn như peptide, 
ceramides, niacinamide và vitamin C. 

Nếu da của bạn không quá nhạy cảm, bạn 
cũng có thể sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết một 
hoặc hai lần một tuần.

Dù bạn thuộc loại da nào, hãy sử dụng sản 
phẩm giàu vitamin C hàng ngày, sáng và tối để khôi 
phục lại lượng vitamin C dự trữ trong da của bạn. 
Nó sẽ bảo vệ các sợi collagen và tăng cường khả 
năng bảo vệ da của bạn chống lại ánh nắng mặt trời, 
đồng thời tạo điều kiện tái tạo collagen sau khi tiếp 
xúc.

Vitamin C cũng sẽ làm sáng da của bạn nếu 
bạn dễ bị các đốm đồi mồi. Vì vậy, hãy chọn một 
phương pháp điều trị dựa trên vitamin C ổn định để 
ngăn chặn bất kỳ quá trình oxy hóa phân tử và đảm 
bảo hiệu quả tối đa.

Ánh nắng mặt trời phá hủy các sợi collagen 
và làm cạn kiệt nguồn dự trữ vitamin C trên da của 
bạn trong nhiều giờ sau khi tiếp xúc trực tiếp. 
Những tác động này không chỉ góp phần làm xuất 
hiện nếp nhăn, da chảy xệ mà còn gây ra các đốm 
sắc tố. Vitamin C là một loại vitamin chống oxy 
hóa, bảo vệ da khỏi tác động oxy hóa của ánh nắng 
mặt trời và cần thiết cho quá trình tái tạo collagen 
thích hợp. Nó duy trì tuổi trẻ và sức sống của làn da 
và giúp làm đều màu da.

Mặt nạ hóa học
Lột da hóa học hoạt động bằng cách loại bỏ 

các lớp trên cùng của da để cơ thể tái tạo làn da mới, 
khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Chúng có thể giảm 
thiểu các đường nhăn và nếp nhăn, tăng cường độ 
sáng và làm đều màu da của bạn.

Phương pháp điều trị tại phòng khám bao 
gồm các phương pháp lột da rất nhẹ sử dụng enzym 
nhẹ nhàng, cho đến lột da bằng axit rất mạnh đòi 
hỏi thời gian nghỉ dưỡng. 

Mặc dù lột da mạnh hơn có thể tạo ra kết 
quả đáng chú ý nhất, nhưng không phải ai cũng phù 
hợp để làm điều đó. Bác sĩ da liễu của bạn có thể 
hướng dẫn các lựa chọn tốt nhất dựa trên nước da 
và các mục tiêu cụ thể của bạn.

Trong khi lột da bằng hóa chất chuyên 
nghiệp thường mạnh hơn, bạn có thể chọn loại có 
độ bền thấp hơn tại nhà với AHA và BHA, axit 
lactic và axit mandelic. Chúng thẩm thấu tối thiểu 
và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng để hỗ trợ các vấn đề về 
da như đổi màu và kết cấu thô ráp.

Điều trị bằng laser
Có cả một nhóm các phương pháp điều trị 

bằng laser có thể nhắm mục tiêu đến sự đổi màu, 
xỉn màu và kết cấu thô ráp do tác hại của ánh nắng 
mặt trời. Bác sĩ da liễu của bạn có thể đề xuất loại 
laser tốt nhất để giải quyết các mối quan tâm cụ thể 
của bạn. ■  
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Archimedes - nhà bác học 
vĩ đại của Hy Lạp cổ đại

Archimedes là nhà bác học người 
Hy Lạp cổ đại. Ông nghiên cứu ở 
nhiều lĩnh vực khác nhau như toán 

học, vật lý, thiên văn học…
Archimedes (287-212 TCN), sinh ra và lớn 

lên tại Syracuse, một thành bang của đất nước Hy 
Lạp cổ. Cha ông là nhà toán học và nhà thiên văn 
học Phidias - cũng là người định hướng cho con 
đường sau này của Archimedes.

Được sinh ra trong một gia đình khá giả 
nhưng từ thuở nhỏ cậu bé Archimedes lại rất thích 
làm bạn với những người nô lệ. Ông thường đi dạo 
khắp mọi nơi, tìm hiểu mọi thứ xung quanh và đặt 
ra nhiều câu hỏi để tìm lời giải đáp cho những thắc 
mắc của mình. Những câu hỏi về khoa học và vũ 
trụ ấy đi theo ông suốt nhiều năm, là động lực thôi 
thúc ông nghiên cứu để tự tìm ra câu trả lời.

Từ nhỏ, nhà bác học Archimedes đã được 
cha mẹ cho theo học những thầy giáo ưu tú nhất. 
Trí khôn vượt trội của ông cũng thể hiện rõ từ khi 
còn bé, ông tỏ ra hơn hẳn chúng bạn đồng trang lứa 
khi còn là học sinh ngồi trên bục giảng

Khi 11 tuổi, bỏ qua sự ngăn cản của cha mẹ, 
ông đã bỏ trốn lên thuyền để đi đến Alexandria - 
miền đất mà ông khao khát đặt chân đến.

Khi quê nhà Syracuse bị quân La Mã xâm 
chiếm, Archimedes đã dùng trí thông minh của 
mình cùng mọi người đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Ông đã bị quân giặc tấn công và đâm chết 
trong phòng làm việc khi đang tận tụy cống hiến 
“chất xám” của mình cho khoa học. 

Archimedes có nhiều đóng góp to lớn trong 
lĩnh vực Vật lý, Toán học và Thiên văn học.

- Về Vật lý, ông là người đã sáng chế ra 
chiếc máy bơm dùng để tưới tiêu nước cho đồng 
ruộng Ai Cập, là người đầu tiên sử dụng hệ thống 
các đòn bẩy và ròng rọc để nâng các vật lên cao, là 
người đã tìm ra định luật về sức đẩy của nước.

- Về Toán học, Archimedes đã giải bài toán 
về tính độ dài của đường cong, đường xoắn ốc, đặc 
biệt ông đã tính ra số Pi bằng cách đo hình có nhiều 
góc nội tiếp và ngoại tiếp.

- Về Thiên văn học, ông đã nghiên cứu sự 
chuyển động của Mặt Trăng và các vì sao.

Archimedes suốt cuộc đời say sưa học tập, 
nghiên cứu. Tương truyền rằng ông đã tìm ra định 
luật về sức đẩy của nước trong khi đang tắm. 

Ông đã sung sướng nhảy ra khỏi bồn tắm, 
chạy thẳng về phòng làm việc mà quên cả mặc 
quần áo, miệng kêu lớn: "Eureca! Eureca (Tìm 
thấy rồi! Tìm thấy rồi!). 

Trong cuộc chiến tranh của Hy Lạp chống 
quân xâm lược Roma, Archimedes đã sáng chế ra 
nhiều loại vũ khí mới như máy bắn đá, những cái 
móc thuyền, đặc biệt trong đó có một thứ vũ khí 
quang học để đốt thuyền giặc. 

Thành Xicacudo đã được bảo vệ đến 3 năm 
mới bị thất thủ. Khi bọn xâm lược hạ được thành, 

chúng thấy ông vẫn đang say sưa ngồi nghiên cứu 
những hình vẽ trên đất. Ông đã thét lên: "Không 
được xóa các hình vẽ của ta", trước khi bị ngọn 
giáo của kẻ thù đâm vào ngực. Archimedes đã anh 
dũng hi sinh như một chiến sĩ kiên cường.

Archimedes là người yêu nước thiết tha. 
Trong giai đoạn cuối đời mình, ông đã tham gia bảo 
vệ quê hương chống lại bọn xâm lược La Mã. Ông 
đã lãnh đạo việc xây dựng các công trình có kỹ 
thuật phức tạp và chế tạo vũ khí kháng chiến. 

Hơn hai nghìn năm đã trôi qua từ khi 
Archimedes bị quân La Mã giết hại, song người đời 
vẫn mãi ghi nhớ hình ảnh một nhà bác học thiết tha 
yêu nước, đầy sáng kiến phát minh về lý thuyết 
cũng như về thực hành, hình ảnh một con người đã 
hiến dâng cả đời mình cho khoa học, cho tổ quốc 
đến tận giờ phút cuối cùng.

Những cống hiến quý giá
- Công thức tính diện tích và thể tích hình 

lăng trụ và hình cầu.
- Số thập phân của số Pi. Năm 250, ông 

chứng minh rằng số Pi nằm giữa 223/7 và 22/7.
- Phương pháp tính gần đúng chu vi vòng 

tròn từ những hình lục giác đều nội tiếp trong vòng 
tròn.

- Những tính chất tiêu cự của Parabole.
- Phát minh đòn bẩy, đinh vị Archimedes 

(có thể do Archytas de Tarente), bánh xe răng cưa.
- Chế ra máy chiến tranh khi Cyracuse bị 

quân La Mã vây.
- Chế ra vòng xoắn ốc không ngừng của 

Archimedes (có thể do Conon de Samos).
- Tính diện tích parabole bằng cách chia ra 

thành tam giác vô tận.
- Nguyên lý Thủy tĩnh (hydrostatique), sức 

đẩy Archimedes, Trọng tâm Barycentre.
- Những khối Archimedes.
- Những dạng đầu tiên của tích phân.
Nhiều công trình của ông đã không được 

biết đến cho đến thế kỷ XVII, thế kỷ XIX, Pascal, 
Monge và Carnot đã làm công trình của họ dựa trên 
công trình của Archimedes.

Tác phẩm ông đã viết
- Sự cân bằng các vật nổi.
- Sự cân bằng của các mặt phẳng trên lý 

thuyết cơ học.
- Phép cầu phương của hình Parabole.
- Hình cầu, khối cầu cho Toán. Tác phẩm 

này xác định diện tích hình cầu theo bán kính, diện 
tích bề mặt hình nón từ diện tích mặt đáy của nó.

- Hình xoắn ốc (đó là hình xoắn ốc 
Archimedes, vì có nhiều loại xoắn ốc).

- Hình nón và hình cầu (thể tích tạo thành 
do sự xoay tròn của mặt phẳng quanh một trục 
(surface de révolution), những parabole quay 
quanh đường thẳng hay hyperbole.

- Tính chu vi đường tròn (Ông đã cho cách 
tính gần đúng của con số Pi mà Euclide đã khám 
phá ra).

- Sách chuyên luận về phương pháp để 
khám phá Toán học. Sách này chỉ mới được khám 
phá ra vào năm 1889 tại Jérusalem.

- Về trọng tâm và những mặt phẳng: đó là 
sách đầu tiên viết về trọng tâm barycentre (ý nghĩa 
văn chương là "tâm nặng").

Archimedes - Tôi đã phát hiện ra rồi
Một hôm Quốc vương sứ cổ Hy Lạp muốn 

làm một chiếc vương miện mới và thật đẹp. Vua 
cho gọi người thợ kim hoàn tới, đưa cho anh ta một 
thỏi vàng óng ánh yêu cầu anh ta phải làm nhanh 
cho vua chiếc vương miện.

Không lâu sau vương miện được làm xong, 
nó được làm rất tinh vi và đẹp, Quốc vương rất hài 
lòng và đội lên đi đi lại lại trước mặt các đại thần. 

Lúc đó có tiếng thì thầm: "Vương miện của 
bệ hạ đẹp quá nhưng không biết có đúng đều là 
vàng thật không?". Quốc vương nghe xong liền 
cho gọi người thợ kim hoàn tới, hỏi: "Chiếc vương 
miện ngươi làm cho ta có đúng là toàn bằng vàng 
không?".

Người thợ kim hoàn bỗng đỏ mặt, cúi 
xuống thưa với vua rằng: "Thưa bệ hạ tôn kính, số 
vàng Người đưa con đã dùng hết, vừa đủ không 
thừa cũng không thiếu, nếu không tin bệ hạ cho cân 
lại thử xem có đúng nặng bằng thỏi vàng Người 
đưa cho con không ạ".

Các đại thần đem vương miện ra cân thử, 
quả là không thiếu, vua đành phải thả người thợ 
kim hoàn về. Nhưng vua biết rằng lời nói của người 
thợ kim hoàn ấy khó tin vì rằng anh ta có thể dùng 
bạc để thay vàng với trọng lượng tương đương mà 
nhìn bề ngoài không thể phát hiện ra được.

Quốc vương buồn phiền chuyện này nói 
với Archimedes, Archimedes nói với Quốc vương: 
"Đây quả là bài toán khó, con xin giúp người làm 
rõ chuyện này".

Về đến nhà, Archimedes cân lại vương 
miện cùng thỏi vàng, đúng là trọng lượng bằng 
nhau. Ông đặt chiếc vương miện lên bàn ngắm 
nghía và suy nghĩ đến mức người phục vụ gọi ăn 
cơm mà vẫn không biết.

Ông nghĩ: "Vương miện nặng đúng bằng 
thỏi vàng, nhưng bạc lại nhẹ hơn vàng, nếu như 
trong vương miện có trộn lượng bạc nặng đúng 
bằng lượng vàng lấy ra, như vậy chiếc vương miện 
này phải lớn hơn chiếc vương miện làm hoàn toàn 
bằng vàng. Làm thế nào để biết được thể tích của 
chiếc vương miện này và thể tích của chiếc vương 
miện làm toàn bằng vàng cái nào lớn, cái nào nhỏ? 
Chẳng lẽ phải làm một chiếc nữa, như vậy thì thật 

tốn công tốn sức". 
Archimedes lại nghĩ: "Đương nhiên có thể 

nấu lại chiếc mũ này và đúc thành vàng thỏi để xem 
nó còn to bằng thỏi vàng cũ không, nhưng như vậy 
chắc chắn nhà vua không đồng ý, tốt nhất là phải 
nghĩ ra cách gì khác để so sánh thể tích của chúng. 
Nhưng cách gì đây?".

Archimedes thông minh bỗng trở lên trầm 
lặng, ông vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra 
cách. Ông thường lặng lẽ ngồi cả buổi, mọi người 
nói ông "đang bí".

Một hôm Archimedes đi tắm, vì mải suy 
nghĩ để nước chảy đầy bồn tắm, sắp tràn cả ra 
ngoài. Ông bước vào bồn tắm, nước tràn ra ngoài, 
ông càng chìm người vào bể nhiều thì nước càng 
tràn ra ngoài nhiều. 

Archimedes như bừng tỉnh, mắt bỗng sáng 
lên, ông nhìn nước tràn ra ngoài bể và nghĩ rằng: Số 
nước tràn ra có thể bằng với thể tích phần cơ thể của 
ông chiếm trong bể nước không? Ông rất vui, lập 
tức cho đầy nước vào bồn tắm và lại bước vào bồn, 
sau đó làm lại một lần nữa. Đột nhiên, ông bỗng 
chạy ra ngoài vỗ tay reo lên: "Tôi đã phát hiện ra 
rồi, phát hiện ra rồi!" mà quên cả mặc quần áo.

Ngày thứ hai ông đã làm thực nghiệm trước 
mặt Quốc vương cùng các đại thần và có cả người 
thợ kim hoàn để mọi người cùng xem. 

Ông thả vương miện và thỏi vàng cùng 
trọng lượng vào hai dụng cụ đựng nước có thể tích 
bằng nhau được chứa đầy nước, sau đó thu nước 
tràn ra vào hai bình đựng. Kết quả cho thấy nước ở 
bên vương miện tràn ra nhiều hơn bên thả thỏi vàng 
rất nhiều.

Archimedes nói: "Mọi người đều nhìn 
thấy. Rõ ràng là vương miện chiếm chỗ ở trong 
nước nhiều hơn so với thỏi vàng, nếu như vương 
miện đều là vàng thì lượng nước tràn ra ở hai bên 
sẽ bằng nhau, cũng tức là thể tích của chúng bằng 
nhau".

Người thợ kim hoàn không còn gì để thanh 
minh được nữa, Quốc vương bực tức trừng phạt 
anh ta. Nhưng cũng rất rui vì Archimedes đã giúp 
vua giải được bài toán khó này. ■

4 trải nghiệm tâm linh ly kỳ 
của nhà tâm lý học hàng đầu thế 
giới

Carl Jung (1875-1961) là một bác sĩ 
tâm thần, nhà tâm lý học nổi tiếng 
người Thụy Sĩ, người sáng lập 

trường phái “Tâm lý học Phân tích”. 
Ông đã tỏ ra rất hứng thú với các hiện tượng 

bí ẩn chưa có lời giải liên quan đến sức mạnh của 
tâm trí và thời gian. Jung cũng rất thích thú với chủ 
đề “sự sống sau khi chết”.

Tuy ông vẫn cho rằng sự bất tử của linh hồn 
là một điều không thể thực chứng, nhưng ông lại 
tin vào khả năng thần giao cách cảm với người 
chết. Theo quan điểm của Jung, thần giao cách cảm 
có thể là công cụ liên lạc với thế giới khác.

Jung cũng nghiên cứu các trường hợp 

dường như được liên kết bởi thời gian và ý nghĩa, 
thay vì nguyên nhân và kết quả.

Ông đã sử dụng thuật ngữ 'đồng phương 
tương tính' (hiểu nôm na là hiện tượng trùng hợp 
ngẫu nhiên) để miêu tả những trường hợp như vậy.

Rất nhiều những trường hợp này có liên 
quan đến giấc mơ hay linh cảm chẳng lành, và ông 
đã dành phần lớn thời gian trong đời đi tìm câu trả 
lời cho những trải nghiệm này.

 Nhà tâm lý học Carl Jung (1875-1961)
Jung không háo hức chia sẻ các trải nghiệm 

dị thường của bản thân ông. Ông không muốn làm 
giới khoa học thất vọng. 

Tuy nhiên, trong cuốn tự truyện của mình, 
Jung đã tiết lộ vài trải nghiệm kinh ngạc của bản 
thân. Ông tin rằng chúng ta có thể liên lạc với 
người chết chính nhờ những trải nghiệm này

Một đêm nọ, khi đang nằm trên giường hồi 
tưởng lại đám tang một người bạn vào ngày hôm 
trước, ông đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng. 
Ông nhìn thấy người bạn quá cố đứng bên giường 
và quan sát ông.

Sau đó, người bạn đi đến cửa và vẫy tay bảo 
ông đi theo. Trong tâm trí, Jung đi theo người bạn 
xuống phố đến nhà ông ta.

Sau đó, Jung được dẫn vào thư viện trong 
nhà. Người bạn trèo lên ghế đẩu, chỉ tay vào cuốn 
sách thứ hai trong một bộ gồm 5 tập. Jung nhận 
thấy cuốn sách được bọc da đỏ và nằm trên giá sách 
thứ hai. Sau đó, cảnh mộng kết thúc, người bạn quá 
cố biến mất.

Sáng hôm sau, ông không thể ngừng nghĩ 
về cảnh tượng nhìn thấy trong tâm trí. Quá tò mò, 
ông quyết định ghé thăm nhà người bạn. Khi đến 
nhà, ông yêu cầu vợ người bạn quá cố cho phép đi 
tham quan thư viện của gia đình.

Trước sự kinh ngạc của ông, toàn bộ khung 
cảnh thư viện trông giống hệt cảnh tượng vào đêm 
hôm trước. Ông nhìn các quyển sách và thấy cuốn 
thứ hai trong một bộ gồm 5 tập, đặt trên giá thứ hai 
và được bọc da đỏ. Tất cả mọi thứ đều giống với 
điều ông đã nhìn thấy!

Đây là một trải nghiệm phi thường kỳ lạ, 
đặc biệt vì Jung chưa từng đi vào thư viện của 
người bạn trước đây!

Một dịp khác, khi Jung đang trên chuyến 
tàu trở về nhà, cảnh tượng ai đó bị đuối nước đột 
ngột hiện lên trong tâm trí ông. Hồi tưởng lại trải 

nghiệm trước, ông lo lắng đến độ không thể tập 
trung làm việc gì, kể cả đọc hay viết.

Tất cả những gì ông có thể nghĩ là ai đó 
đang gặp nạn. Khi về nhà, một đứa cháu bảo ông 
rằng đứa cháu út của ông đã bị ngã xuống hồ và 
suýt chết đuối. May mắn thay, đứa trẻ này đã được 
người anh tới cứu kịp.

Điểm đáng kinh ngạc của trường hợp này là 
tai nạn xảy ra đúng lúc Jung nhìn thấy cảnh tượng 
ai đó đang đuối nước.

Trong cuốn tự truyện, Jung cũng kể về một 
trường hợp thú vị xảy ra đêm hôm nọ khi ông ngủ 
một mình trong phòng trọ sau buổi lên lớp. 

Đột nhiên, ông tỉnh giấc với một cảm giác 
rất kỳ lạ, rằng dường như ai đó đang ở trong phòng. 
Ông tin rằng ai đó đã mở cửa tiến vào phòng.

Ông bật đèn để kiểm tra xem ai đang ở đó, 
nhưng chẳng có ai… Không có ai ở trong phòng trừ 
mình ông. Ông tập trung hồi tưởng lại điều đã xảy 
ra. Ông nhớ rằng mình đã bị đánh thức bởi một cảm 
giác đau âm ỉ, như thể có thứ gì đó đánh vào trán và 
phần sau hộp sọ.

Ngày hôm sau, Jung nhận được một bức 
điện tín. Bức điện cho biết một bệnh nhân cũ của 
ông đã tự sát bằng súng. Viên đạn hiện nằm ở phần 
sau hộp sọ nạn nhân. Dường như ông đã phần nào 
cảm nhận được nỗi đau của bệnh nhân này vào lúc 
đó...

Các trường hợp đồng phương tương tính 
này vẫn thường xảy ra với Jung và bệnh nhân của 
ông.

Trong cuốn The Structure and Dynamics of 
the Psyche (tạm dịch: Cấu trúc và Động lực học 
Tinh thần), Jung viết: 

“Một phụ nữ trẻ được tôi điều trị có một 
giấc mơ vào đúng thời điểm then chốt. Trong mơ, 
cô được tặng một con bọ hung bằng vàng. Khi nghe 
kể giấc mơ này, tôi đang ngồi hướng lưng về phía 
cửa sổ đóng kín. Đột nhiên, tôi nghe thấy một âm 
thanh đằng sau, một tiếng gõ nhè nhẹ. Tôi quay lại 
và nhìn thấy một con côn trùng bay va vào ô kính 
cửa sổ từ bên ngoài.

Tôi mở cửa sổ và dùng tay bắt con côn 
trùng khi nó định bay vào bên trong. Đây là loài bọ 
hung cánh cứng Cetonia aurata, rất giống với con 
bọ hung bằng vàng trong lời kể của người phụ nữ. 

Điểm kỳ dị là, con bọ hung này định bay 
vào một căn phòng tối, vốn hoàn toàn trái ngược 
với tập quán thông thường của loài này. 

Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa từng gặp 
phải điều gì tương tự trước đây và kể từ đó cho đến 
giờ, và giấc mơ của người phụ nữ nọ vẫn rất đặc 
thù trong trải nghiệm [điều trị] của tôi”.

Theo thời gian, Jung cảm thấy rằng các sự 
kiện trùng hợp có một ý nghĩa sâu sắc và nên được 
nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ông hy vọng rằng một ngày, vật lý và tâm 
lý học cuối cùng sẽ tìm ra một lý thuyết chung đóng 
vai trò cầu nối cho tất cả các lực lượng vận hành 
trong thế giới vật lý và tâm lý (hay vật chất, thực tại 
và tâm linh, tinh thần). ■
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Archimedes - nhà bác học 
vĩ đại của Hy Lạp cổ đại

Archimedes là nhà bác học người 
Hy Lạp cổ đại. Ông nghiên cứu ở 
nhiều lĩnh vực khác nhau như toán 

học, vật lý, thiên văn học…
Archimedes (287-212 TCN), sinh ra và lớn 

lên tại Syracuse, một thành bang của đất nước Hy 
Lạp cổ. Cha ông là nhà toán học và nhà thiên văn 
học Phidias - cũng là người định hướng cho con 
đường sau này của Archimedes.

Được sinh ra trong một gia đình khá giả 
nhưng từ thuở nhỏ cậu bé Archimedes lại rất thích 
làm bạn với những người nô lệ. Ông thường đi dạo 
khắp mọi nơi, tìm hiểu mọi thứ xung quanh và đặt 
ra nhiều câu hỏi để tìm lời giải đáp cho những thắc 
mắc của mình. Những câu hỏi về khoa học và vũ 
trụ ấy đi theo ông suốt nhiều năm, là động lực thôi 
thúc ông nghiên cứu để tự tìm ra câu trả lời.

Từ nhỏ, nhà bác học Archimedes đã được 
cha mẹ cho theo học những thầy giáo ưu tú nhất. 
Trí khôn vượt trội của ông cũng thể hiện rõ từ khi 
còn bé, ông tỏ ra hơn hẳn chúng bạn đồng trang lứa 
khi còn là học sinh ngồi trên bục giảng

Khi 11 tuổi, bỏ qua sự ngăn cản của cha mẹ, 
ông đã bỏ trốn lên thuyền để đi đến Alexandria - 
miền đất mà ông khao khát đặt chân đến.

Khi quê nhà Syracuse bị quân La Mã xâm 
chiếm, Archimedes đã dùng trí thông minh của 
mình cùng mọi người đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Ông đã bị quân giặc tấn công và đâm chết 
trong phòng làm việc khi đang tận tụy cống hiến 
“chất xám” của mình cho khoa học. 

Archimedes có nhiều đóng góp to lớn trong 
lĩnh vực Vật lý, Toán học và Thiên văn học.

- Về Vật lý, ông là người đã sáng chế ra 
chiếc máy bơm dùng để tưới tiêu nước cho đồng 
ruộng Ai Cập, là người đầu tiên sử dụng hệ thống 
các đòn bẩy và ròng rọc để nâng các vật lên cao, là 
người đã tìm ra định luật về sức đẩy của nước.

- Về Toán học, Archimedes đã giải bài toán 
về tính độ dài của đường cong, đường xoắn ốc, đặc 
biệt ông đã tính ra số Pi bằng cách đo hình có nhiều 
góc nội tiếp và ngoại tiếp.

- Về Thiên văn học, ông đã nghiên cứu sự 
chuyển động của Mặt Trăng và các vì sao.

Archimedes suốt cuộc đời say sưa học tập, 
nghiên cứu. Tương truyền rằng ông đã tìm ra định 
luật về sức đẩy của nước trong khi đang tắm. 

Ông đã sung sướng nhảy ra khỏi bồn tắm, 
chạy thẳng về phòng làm việc mà quên cả mặc 
quần áo, miệng kêu lớn: "Eureca! Eureca (Tìm 
thấy rồi! Tìm thấy rồi!). 

Trong cuộc chiến tranh của Hy Lạp chống 
quân xâm lược Roma, Archimedes đã sáng chế ra 
nhiều loại vũ khí mới như máy bắn đá, những cái 
móc thuyền, đặc biệt trong đó có một thứ vũ khí 
quang học để đốt thuyền giặc. 

Thành Xicacudo đã được bảo vệ đến 3 năm 
mới bị thất thủ. Khi bọn xâm lược hạ được thành, 

chúng thấy ông vẫn đang say sưa ngồi nghiên cứu 
những hình vẽ trên đất. Ông đã thét lên: "Không 
được xóa các hình vẽ của ta", trước khi bị ngọn 
giáo của kẻ thù đâm vào ngực. Archimedes đã anh 
dũng hi sinh như một chiến sĩ kiên cường.

Archimedes là người yêu nước thiết tha. 
Trong giai đoạn cuối đời mình, ông đã tham gia bảo 
vệ quê hương chống lại bọn xâm lược La Mã. Ông 
đã lãnh đạo việc xây dựng các công trình có kỹ 
thuật phức tạp và chế tạo vũ khí kháng chiến. 

Hơn hai nghìn năm đã trôi qua từ khi 
Archimedes bị quân La Mã giết hại, song người đời 
vẫn mãi ghi nhớ hình ảnh một nhà bác học thiết tha 
yêu nước, đầy sáng kiến phát minh về lý thuyết 
cũng như về thực hành, hình ảnh một con người đã 
hiến dâng cả đời mình cho khoa học, cho tổ quốc 
đến tận giờ phút cuối cùng.

Những cống hiến quý giá
- Công thức tính diện tích và thể tích hình 

lăng trụ và hình cầu.
- Số thập phân của số Pi. Năm 250, ông 

chứng minh rằng số Pi nằm giữa 223/7 và 22/7.
- Phương pháp tính gần đúng chu vi vòng 

tròn từ những hình lục giác đều nội tiếp trong vòng 
tròn.

- Những tính chất tiêu cự của Parabole.
- Phát minh đòn bẩy, đinh vị Archimedes 

(có thể do Archytas de Tarente), bánh xe răng cưa.
- Chế ra máy chiến tranh khi Cyracuse bị 

quân La Mã vây.
- Chế ra vòng xoắn ốc không ngừng của 

Archimedes (có thể do Conon de Samos).
- Tính diện tích parabole bằng cách chia ra 

thành tam giác vô tận.
- Nguyên lý Thủy tĩnh (hydrostatique), sức 

đẩy Archimedes, Trọng tâm Barycentre.
- Những khối Archimedes.
- Những dạng đầu tiên của tích phân.
Nhiều công trình của ông đã không được 

biết đến cho đến thế kỷ XVII, thế kỷ XIX, Pascal, 
Monge và Carnot đã làm công trình của họ dựa trên 
công trình của Archimedes.

Tác phẩm ông đã viết
- Sự cân bằng các vật nổi.
- Sự cân bằng của các mặt phẳng trên lý 

thuyết cơ học.
- Phép cầu phương của hình Parabole.
- Hình cầu, khối cầu cho Toán. Tác phẩm 

này xác định diện tích hình cầu theo bán kính, diện 
tích bề mặt hình nón từ diện tích mặt đáy của nó.

- Hình xoắn ốc (đó là hình xoắn ốc 
Archimedes, vì có nhiều loại xoắn ốc).

- Hình nón và hình cầu (thể tích tạo thành 
do sự xoay tròn của mặt phẳng quanh một trục 
(surface de révolution), những parabole quay 
quanh đường thẳng hay hyperbole.

- Tính chu vi đường tròn (Ông đã cho cách 
tính gần đúng của con số Pi mà Euclide đã khám 
phá ra).

- Sách chuyên luận về phương pháp để 
khám phá Toán học. Sách này chỉ mới được khám 
phá ra vào năm 1889 tại Jérusalem.

- Về trọng tâm và những mặt phẳng: đó là 
sách đầu tiên viết về trọng tâm barycentre (ý nghĩa 
văn chương là "tâm nặng").

Archimedes - Tôi đã phát hiện ra rồi
Một hôm Quốc vương sứ cổ Hy Lạp muốn 

làm một chiếc vương miện mới và thật đẹp. Vua 
cho gọi người thợ kim hoàn tới, đưa cho anh ta một 
thỏi vàng óng ánh yêu cầu anh ta phải làm nhanh 
cho vua chiếc vương miện.

Không lâu sau vương miện được làm xong, 
nó được làm rất tinh vi và đẹp, Quốc vương rất hài 
lòng và đội lên đi đi lại lại trước mặt các đại thần. 

Lúc đó có tiếng thì thầm: "Vương miện của 
bệ hạ đẹp quá nhưng không biết có đúng đều là 
vàng thật không?". Quốc vương nghe xong liền 
cho gọi người thợ kim hoàn tới, hỏi: "Chiếc vương 
miện ngươi làm cho ta có đúng là toàn bằng vàng 
không?".

Người thợ kim hoàn bỗng đỏ mặt, cúi 
xuống thưa với vua rằng: "Thưa bệ hạ tôn kính, số 
vàng Người đưa con đã dùng hết, vừa đủ không 
thừa cũng không thiếu, nếu không tin bệ hạ cho cân 
lại thử xem có đúng nặng bằng thỏi vàng Người 
đưa cho con không ạ".

Các đại thần đem vương miện ra cân thử, 
quả là không thiếu, vua đành phải thả người thợ 
kim hoàn về. Nhưng vua biết rằng lời nói của người 
thợ kim hoàn ấy khó tin vì rằng anh ta có thể dùng 
bạc để thay vàng với trọng lượng tương đương mà 
nhìn bề ngoài không thể phát hiện ra được.

Quốc vương buồn phiền chuyện này nói 
với Archimedes, Archimedes nói với Quốc vương: 
"Đây quả là bài toán khó, con xin giúp người làm 
rõ chuyện này".

Về đến nhà, Archimedes cân lại vương 
miện cùng thỏi vàng, đúng là trọng lượng bằng 
nhau. Ông đặt chiếc vương miện lên bàn ngắm 
nghía và suy nghĩ đến mức người phục vụ gọi ăn 
cơm mà vẫn không biết.

Ông nghĩ: "Vương miện nặng đúng bằng 
thỏi vàng, nhưng bạc lại nhẹ hơn vàng, nếu như 
trong vương miện có trộn lượng bạc nặng đúng 
bằng lượng vàng lấy ra, như vậy chiếc vương miện 
này phải lớn hơn chiếc vương miện làm hoàn toàn 
bằng vàng. Làm thế nào để biết được thể tích của 
chiếc vương miện này và thể tích của chiếc vương 
miện làm toàn bằng vàng cái nào lớn, cái nào nhỏ? 
Chẳng lẽ phải làm một chiếc nữa, như vậy thì thật 

tốn công tốn sức". 
Archimedes lại nghĩ: "Đương nhiên có thể 

nấu lại chiếc mũ này và đúc thành vàng thỏi để xem 
nó còn to bằng thỏi vàng cũ không, nhưng như vậy 
chắc chắn nhà vua không đồng ý, tốt nhất là phải 
nghĩ ra cách gì khác để so sánh thể tích của chúng. 
Nhưng cách gì đây?".

Archimedes thông minh bỗng trở lên trầm 
lặng, ông vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra 
cách. Ông thường lặng lẽ ngồi cả buổi, mọi người 
nói ông "đang bí".

Một hôm Archimedes đi tắm, vì mải suy 
nghĩ để nước chảy đầy bồn tắm, sắp tràn cả ra 
ngoài. Ông bước vào bồn tắm, nước tràn ra ngoài, 
ông càng chìm người vào bể nhiều thì nước càng 
tràn ra ngoài nhiều. 

Archimedes như bừng tỉnh, mắt bỗng sáng 
lên, ông nhìn nước tràn ra ngoài bể và nghĩ rằng: Số 
nước tràn ra có thể bằng với thể tích phần cơ thể của 
ông chiếm trong bể nước không? Ông rất vui, lập 
tức cho đầy nước vào bồn tắm và lại bước vào bồn, 
sau đó làm lại một lần nữa. Đột nhiên, ông bỗng 
chạy ra ngoài vỗ tay reo lên: "Tôi đã phát hiện ra 
rồi, phát hiện ra rồi!" mà quên cả mặc quần áo.

Ngày thứ hai ông đã làm thực nghiệm trước 
mặt Quốc vương cùng các đại thần và có cả người 
thợ kim hoàn để mọi người cùng xem. 

Ông thả vương miện và thỏi vàng cùng 
trọng lượng vào hai dụng cụ đựng nước có thể tích 
bằng nhau được chứa đầy nước, sau đó thu nước 
tràn ra vào hai bình đựng. Kết quả cho thấy nước ở 
bên vương miện tràn ra nhiều hơn bên thả thỏi vàng 
rất nhiều.

Archimedes nói: "Mọi người đều nhìn 
thấy. Rõ ràng là vương miện chiếm chỗ ở trong 
nước nhiều hơn so với thỏi vàng, nếu như vương 
miện đều là vàng thì lượng nước tràn ra ở hai bên 
sẽ bằng nhau, cũng tức là thể tích của chúng bằng 
nhau".

Người thợ kim hoàn không còn gì để thanh 
minh được nữa, Quốc vương bực tức trừng phạt 
anh ta. Nhưng cũng rất rui vì Archimedes đã giúp 
vua giải được bài toán khó này. ■

4 trải nghiệm tâm linh ly kỳ 
của nhà tâm lý học hàng đầu thế 
giới

Carl Jung (1875-1961) là một bác sĩ 
tâm thần, nhà tâm lý học nổi tiếng 
người Thụy Sĩ, người sáng lập 

trường phái “Tâm lý học Phân tích”. 
Ông đã tỏ ra rất hứng thú với các hiện tượng 

bí ẩn chưa có lời giải liên quan đến sức mạnh của 
tâm trí và thời gian. Jung cũng rất thích thú với chủ 
đề “sự sống sau khi chết”.

Tuy ông vẫn cho rằng sự bất tử của linh hồn 
là một điều không thể thực chứng, nhưng ông lại 
tin vào khả năng thần giao cách cảm với người 
chết. Theo quan điểm của Jung, thần giao cách cảm 
có thể là công cụ liên lạc với thế giới khác.

Jung cũng nghiên cứu các trường hợp 

dường như được liên kết bởi thời gian và ý nghĩa, 
thay vì nguyên nhân và kết quả.

Ông đã sử dụng thuật ngữ 'đồng phương 
tương tính' (hiểu nôm na là hiện tượng trùng hợp 
ngẫu nhiên) để miêu tả những trường hợp như vậy.

Rất nhiều những trường hợp này có liên 
quan đến giấc mơ hay linh cảm chẳng lành, và ông 
đã dành phần lớn thời gian trong đời đi tìm câu trả 
lời cho những trải nghiệm này.

 Nhà tâm lý học Carl Jung (1875-1961)
Jung không háo hức chia sẻ các trải nghiệm 

dị thường của bản thân ông. Ông không muốn làm 
giới khoa học thất vọng. 

Tuy nhiên, trong cuốn tự truyện của mình, 
Jung đã tiết lộ vài trải nghiệm kinh ngạc của bản 
thân. Ông tin rằng chúng ta có thể liên lạc với 
người chết chính nhờ những trải nghiệm này

Một đêm nọ, khi đang nằm trên giường hồi 
tưởng lại đám tang một người bạn vào ngày hôm 
trước, ông đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng. 
Ông nhìn thấy người bạn quá cố đứng bên giường 
và quan sát ông.

Sau đó, người bạn đi đến cửa và vẫy tay bảo 
ông đi theo. Trong tâm trí, Jung đi theo người bạn 
xuống phố đến nhà ông ta.

Sau đó, Jung được dẫn vào thư viện trong 
nhà. Người bạn trèo lên ghế đẩu, chỉ tay vào cuốn 
sách thứ hai trong một bộ gồm 5 tập. Jung nhận 
thấy cuốn sách được bọc da đỏ và nằm trên giá sách 
thứ hai. Sau đó, cảnh mộng kết thúc, người bạn quá 
cố biến mất.

Sáng hôm sau, ông không thể ngừng nghĩ 
về cảnh tượng nhìn thấy trong tâm trí. Quá tò mò, 
ông quyết định ghé thăm nhà người bạn. Khi đến 
nhà, ông yêu cầu vợ người bạn quá cố cho phép đi 
tham quan thư viện của gia đình.

Trước sự kinh ngạc của ông, toàn bộ khung 
cảnh thư viện trông giống hệt cảnh tượng vào đêm 
hôm trước. Ông nhìn các quyển sách và thấy cuốn 
thứ hai trong một bộ gồm 5 tập, đặt trên giá thứ hai 
và được bọc da đỏ. Tất cả mọi thứ đều giống với 
điều ông đã nhìn thấy!

Đây là một trải nghiệm phi thường kỳ lạ, 
đặc biệt vì Jung chưa từng đi vào thư viện của 
người bạn trước đây!

Một dịp khác, khi Jung đang trên chuyến 
tàu trở về nhà, cảnh tượng ai đó bị đuối nước đột 
ngột hiện lên trong tâm trí ông. Hồi tưởng lại trải 

nghiệm trước, ông lo lắng đến độ không thể tập 
trung làm việc gì, kể cả đọc hay viết.

Tất cả những gì ông có thể nghĩ là ai đó 
đang gặp nạn. Khi về nhà, một đứa cháu bảo ông 
rằng đứa cháu út của ông đã bị ngã xuống hồ và 
suýt chết đuối. May mắn thay, đứa trẻ này đã được 
người anh tới cứu kịp.

Điểm đáng kinh ngạc của trường hợp này là 
tai nạn xảy ra đúng lúc Jung nhìn thấy cảnh tượng 
ai đó đang đuối nước.

Trong cuốn tự truyện, Jung cũng kể về một 
trường hợp thú vị xảy ra đêm hôm nọ khi ông ngủ 
một mình trong phòng trọ sau buổi lên lớp. 

Đột nhiên, ông tỉnh giấc với một cảm giác 
rất kỳ lạ, rằng dường như ai đó đang ở trong phòng. 
Ông tin rằng ai đó đã mở cửa tiến vào phòng.

Ông bật đèn để kiểm tra xem ai đang ở đó, 
nhưng chẳng có ai… Không có ai ở trong phòng trừ 
mình ông. Ông tập trung hồi tưởng lại điều đã xảy 
ra. Ông nhớ rằng mình đã bị đánh thức bởi một cảm 
giác đau âm ỉ, như thể có thứ gì đó đánh vào trán và 
phần sau hộp sọ.

Ngày hôm sau, Jung nhận được một bức 
điện tín. Bức điện cho biết một bệnh nhân cũ của 
ông đã tự sát bằng súng. Viên đạn hiện nằm ở phần 
sau hộp sọ nạn nhân. Dường như ông đã phần nào 
cảm nhận được nỗi đau của bệnh nhân này vào lúc 
đó...

Các trường hợp đồng phương tương tính 
này vẫn thường xảy ra với Jung và bệnh nhân của 
ông.

Trong cuốn The Structure and Dynamics of 
the Psyche (tạm dịch: Cấu trúc và Động lực học 
Tinh thần), Jung viết: 

“Một phụ nữ trẻ được tôi điều trị có một 
giấc mơ vào đúng thời điểm then chốt. Trong mơ, 
cô được tặng một con bọ hung bằng vàng. Khi nghe 
kể giấc mơ này, tôi đang ngồi hướng lưng về phía 
cửa sổ đóng kín. Đột nhiên, tôi nghe thấy một âm 
thanh đằng sau, một tiếng gõ nhè nhẹ. Tôi quay lại 
và nhìn thấy một con côn trùng bay va vào ô kính 
cửa sổ từ bên ngoài.

Tôi mở cửa sổ và dùng tay bắt con côn 
trùng khi nó định bay vào bên trong. Đây là loài bọ 
hung cánh cứng Cetonia aurata, rất giống với con 
bọ hung bằng vàng trong lời kể của người phụ nữ. 

Điểm kỳ dị là, con bọ hung này định bay 
vào một căn phòng tối, vốn hoàn toàn trái ngược 
với tập quán thông thường của loài này. 

Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa từng gặp 
phải điều gì tương tự trước đây và kể từ đó cho đến 
giờ, và giấc mơ của người phụ nữ nọ vẫn rất đặc 
thù trong trải nghiệm [điều trị] của tôi”.

Theo thời gian, Jung cảm thấy rằng các sự 
kiện trùng hợp có một ý nghĩa sâu sắc và nên được 
nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ông hy vọng rằng một ngày, vật lý và tâm 
lý học cuối cùng sẽ tìm ra một lý thuyết chung đóng 
vai trò cầu nối cho tất cả các lực lượng vận hành 
trong thế giới vật lý và tâm lý (hay vật chất, thực tại 
và tâm linh, tinh thần). ■
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Sáu mẹo giúp việc bỏ 
thuốc lá trở nên “dễ dàng”

Là một trong những căn bệnh có thể 
phòng ngừa gây tử vong cao, hút 
thuốc lá dễ dàng được loại bỏ với 6 

mẹo chuyên gia gợi ý sau.
Có một lý do đủ mạnh
Wolfram Schwarz - bác sĩ nội khoa tại Đức, 

một người đã bỏ thuốc lá thành công cho biết bạn 
nên bắt đầu quá trình bỏ thuốc với một lý do đủ 
mạnh mẽ để khi cơn thèm ập đến, bạn có thể cưỡng 
lại dễ dàng hơn. Một nghiên cứu năm 2013 chỉ ra lý 
do của phần đông khi bỏ thuốc là vì tình trạng sức 
khỏe, theo sau đó là tiết kiệm, bảo vệ các thành viên 
khác trong nhà khỏi khói thuốc và thậm chí ngăn 
ngừa nếp nhăn sớm.

Cắt giảm từ từ và dần dần
Việc bỏ thuốc lá một cách đột ngột thường 

không thực tế, gây khó khăn lớn cho những người 
nghiện thuốc lá nặng hoặc đã hút thuốc trong thời 
gian dài. Có nhiều cách để giảm dần thói quen hút 
thuốc của bạn. Bạn có thể tăng khoảng thời gian 
giữa các điếu thuốc hoặc đặt giới hạn về số lượng 
thuốc mình được hút mỗi ngày và từ từ giảm giới 
hạn đó sau mỗi tuần.

Hoạt động nhiều hơn
Nghiên cứu cho thấy rằng các hoạt động 

thể chất, đặc biệt là những hoạt động tác động 
nhiều tới hệ tim mạch như chạy bộ, đạp xe, khiêu 
vũ, bơi lội có thể làm giảm cảm giác thèm thuốc. 
Tập thể dục cũng kích hoạt giải phóng dopamine 
và tăng số lượng thụ thể dopamine trong não bộ của 
bạn, giúp chống lại chứng trầm cảm thường xuất 
hiện khi cai nicotine, từ đó giúp cải thiện tâm trạng. 
Đồng thời, việc duy trì hoạt động thường xuyên 
cũng giúp ngăn ngừa sự tăng cân đi kèm với việc 
bỏ thuốc bằng cách giảm cảm giác thèm ăn.

Giữ cho tay và miệng luôn bận rộn
Khi bạn nhớ cảm giác cầm điếu thuốc trên 

tay, hãy lập tức đi thực hiện ngay một số công việc 
khác như đan lát, viết nhật ký, may vá, làm vườn, 
nấu ăn… Khi bạn nhớ cảm giác có điếu thuốc trong 
miệng, hãy thử nhai kẹo cao su, kẹo bạc hà, kẹo 
mút hoặc ngậm tăm…

Tham gia các liệu pháp điều trị
Nếu cảm thấy bỏ thuốc quá khó khăn, bạn 

có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ các nhà trị liệu. Họ sẽ 
tìm ra bất kỳ vấn đề về sức khỏe tinh thần nào gây 
cản trở cho quá trình cai thuốc, xác định nguyên 
nhân hút thuốc và đưa ra các biện pháp lành mạnh 
để đối phó với căng thẳng.

Tránh xa các tác nhân gây hút thuốc
Điều quan trọng đầu tiên bạn cần làm là xác 

định những sự kiện, hoạt động hoặc yếu tố kích 
thích dễ khiến bạn tăng cảm giác thèm thuốc lá. 
Đối phó với chúng là điều khó khăn nhất trong quá 
trình cai thuốc nhưng đồng thời cũng là điều giúp 
bạn thoát khỏi mối lo hút thuốc trở lại. Một số tác 
nhân, tình huống, khoảng thời gian phổ biến bao 
gồm:

- Kết thúc bữa ăn
- Nói chuyện điện thoại
- Có các cảm giác mạnh như buồn chán, lo 

âu, phấn khích…
- Uống rượu
- Nhìn thấy người khác hút thuốc. ■

Sức khỏe sẽ thế nào nếu 
gout không được điều trị?

Những cơn đau này có thể nghiêm 
trọng đến mức không thể đi lại 
được. Nguyên nhân gout là do 

nồng độ axit uric trong máu cao, dẫn đến tích tụ các 
tinh thể ở trong và quanh khớp xương. Gout có thể 
xuất hiện ở một hay nhiều khớp, theo chuyên trang 
sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bệnh gout có thể được điều trị bằng các loại 
thuốc giảm đau hoặc giảm nồng độ axit uric trong 
máu. Thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh hơn 
cũng có thể giúp cải thiện triệu chứng bệnh. Nhiều 
bệnh nhân được khuyến khích ăn theo chế độ ăn 
kiêng dành cho gout.

Khi không được điều trị, bệnh gout sẽ càng 
nghiêm trọng hơn. Nếu không kiểm soát tình trạng 
viêm và sưng, các khớp xương gout sẽ mòn và bị 
phá hủy. Gout không được điều trị có thể khiến các 
tinh thể tích tụ trong đường tiết niệu, cuối cùng dẫn 
đến sỏi thận. Do đó, nếu mọi người nghi ngờ mình 
bị gout thì cần đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và 
điều trị kịp thời.

Cách phổ biến nhất để điều trị gout là tuân 
theo chế độ ăn kiêng dành cho người bệnh. Chế độ 
ăn này có hàm lượng dinh dưỡng cân bằng nhưng 
cần phải tránh một số loại thực phẩm có thể khiến 
triệu chứng sưng đau khớp thêm nghiêm trọng.

Các loại thực phẩm tốt nhất cho người bị 
gout là rau, các món làm từ sữa ít béo, ngũ cốc 
nguyên hạt. Người bệnh cũng có thể ăn ở mức vừa 
phải một số loại thịt, trong đó có cả cá và gà.

Các món giàu protein thực vật như đậu hủ 
rất tốt cho người bệnh vì chúng chứa ít chất purin, 
vốn có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu. 
Ngoài ra, bệnh nhân gout cũng cần tránh cá cơm, cá 
mòi, cá ngừ và các động vật có vỏ như tôm, nghêu, 
sò, ốc vì chúng đều có hàm lượng purin cao.

Người bị gout cũng cần tránh thịt đỏ, nội 
tạng động vật, bia và các món có nhiều đường. Tất 
cả những món này sẽ làm tăng nồng độ axit uric 
trong máu và kích hoạt cơn gout.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý là 
mỗi người sẽ có mức độ dung nạp khác nhau với 
từng loại thực phẩm. Người bệnh có thể thấy một 

số món sẽ khiến triệu chứng gout của họ nghiêm 
trọng hơn các loại khác. Do đó, họ cần theo dõi 
những món đã ăn và xác định món nào ảnh hưởng 
đến bệnh nhiều nhất, theo Healthline. ■  

Nuôi thú cưng có thể tăng 
cường trí não

Nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra rằng, 
có một con vật cưng đồng hành lâu 
dài có thể làm chậm chứng mất trí 

nhớ cũng như các vấn đề về suy giảm nhận thức 
khác.

Không chỉ là một liều thuốc tinh thần, một 
niềm vui trong cuộc sống, nghiên cứu gần đây đã 
cho thấy rằng, sở hữu một con vật cưng lâu năm 
thậm chí còn có thể tăng cường trí não. Một tác giả 
của nghiên cứu này, Jennifer Applebaum, ứng viên 
tiến sĩ xã hội học và nghiên cứu sinh Viện Y tế 
Quốc gia tại Đại học Florida, cho biết: “Sau khi 
xem xét kỹ lưỡng ảnh hưởng thời gian đối với sức 
khỏe nhận thức của những người nuôi thú cưng và 
không, chúng tôi đã kết luận được rằng việc có một 
con vật cưng đồng hành lâu dài có thể cải thiện các 
vấn đề về suy giảm nhận thức. Đặc biệt là việc ghi 
nhớ bằng lời nói, chẳng hạn như ghi nhớ danh sách 
từ”. 

Applebaum cũng khẳng định rằng không 
chỉ chó mèo mới có thể tăng cường trí não. Những 
thú cưng khác như thỏ, chuột đồng, chim, cá, bò 
sát… cũng cho kết quả tương tự, mặc dù hai thú 
cưng thịnh hành nhất vẫn là chó, mèo. 

Tác giả cao cấp của nghiên cứu này, tiến sĩ 
thần kinh học lâm sàng, Tiffany Braley, người sẽ 
phát biểu vào tháng 4 tại Hội nghị thường niên lần 
thứ 74 của Học viện Thần kinh học Mỹ cho biết: 
“Đây là một trong những phát hiện quan trọng, 
cung cấp bằng chứng ban đầu cho thấy sở hữu vật 
nuôi lâu dài có thể bảo vệ chống lại sự suy giảm 
nhận thức”. 

Mặc dù nghiên cứu này đã không thể chỉ ra 
nguyên nhân trực tiếp khiến việc nuôi thú cưng ảnh 
hưởng đến nhận thức con người. Tuy nhiên một 
nghiên cứu trước đó của Braley cũng đã xác định 
được mối liên hệ giữa tương tác với động vật đồng 
hành và các biện pháp sinh lý giảm căng thẳng, bao 
gồm giảm mức cortisol và huyết áp, về lâu dài có 
thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhận thức. 

Tuy không tham gia vào nghiên cứu, nhưng 
tiến sĩ Richard Isaacson, giám đốc Phòng khám 
Phòng chống bệnh Alzheimer thuộc Trung tâm 
Sức khỏe Não tại Đại học Y khoa Schmidt thuộc 
Đại học Florida Atlantic (Mỹ) cũng khẳng định 
rằng: “Việc nuôi một thú cưng hoặc nhiều thú cưng 
kết hợp nhiều thành phần cốt lõi của lối sống lành 
mạnh cho não bộ. Sự tham gia vào nhận thức, xã 
hội hóa, hoạt động thể chất và ý thức về mục đích 
riêng biệt hoặc kết hợp giúp giải quyết các yếu tố 
nguy cơ chính có thể sửa đổi đối với việc suy giảm 
nhận thức của bệnh mất trí nhớ Alzheimer”. ■

Cắn răng chi đến hơn 
25.000 USD để thuê chuyên cơ 
riêng mang thú cưng ra nước 
ngoài: Giá đắt đỏ nhưng nhu 
cầu luôn cao

Khi thú cưng được coi như những 
thành viên trong gia đình, nhiều 
người chấp nhận chi trả khoản tiền 

lớn để có thể mang theo chúng trên các chuyến bay 
riêng.

Với các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến 
phòng, chống dịch Covid-19 của hàng không 
thương mại, những người sở hữu vật nuôi chấp 
nhận chi 25.000 USD cho mỗi chủ sở hữu cùng thú 
cưng của họ trên các chuyến bay đặc biệt.

Đại dịch khiến các quy tắc của những 
chuyến bay thương mại bị siết chặt. Để rời thành 
phố và mang theo thú cưng của mình, người dân ở 
đây chấp nhận thuê chuyên cơ riêng dành cho họ và 
vật nuôi.

Tuy vậy, với sự sụt giảm về số chuyến bay 
và sự gia tăng về giá cước vận chuyển hàng hóa, 
một số người tự liên hệ với nhau để cùng thuê một 
chuyến bay tư nhân.

“Mọi người muốn thú nuôi của họ - mèo, 
chó, hay thỏ - được mang đi, nhưng họ không thể 
mang chúng theo khi đi trên máy bay thương mại”, 
ông Chris Phillips, quản lý một doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ bay tư nhân, nói.

Trước đó, Hồng Kông đã cấm các chuyến 
bay chở khách từ 8 quốc gia òng dịch. để ph Điều 
này khiến hàng loạt các chuyến bay bị hủy bỏ. Các 
h để theo kịp các quy ãng hàng không phải vật lộn 
định thay đổi liên tục.

Ảnh minh họa
Nhu cầu thuê chuyên cơ riêng tăng cao
Chế độ kiểm dịch nghiêm ngặt của chính 

quyền khiến nhiều người nước ngoài bỏ thành phố, 
dân địa phương di cư sang Anh, Úc, Canada. Điều 
này đã khiến dân số Hồng Kông giảm 1.2% trong 
nửa đầu năm 2021.

Steve Pheby, cố vấn cao cấp tại Ferndale 
Kennels and Cattery cho biết trước đại dịch cán cân 
xuất-nhập khẩu vật nuôi luôn cân bằng song hiện 
90-95% dựa vào xuất khẩu.

“Có khá nhiều người đã xem xét việc lựa 
chọn máy bay tư nhân để mang theo vật nuôi của 
mình. Có những vé tốn đến 150.000 đô la Hồng 

Kông để vận chuyển một con Labrador và chủ 
nhân của nó đến Anh. Song bởi những vật nuôi đó 
được coi như những thành viên trong gia đình nên 
họ sẵn sàng chi trả”, ông nói thêm.

Đại diện Pet Holidays, một công ty có trụ 
sở tại Hồng Kông, cho biết họ đã bố trí 18 máy bay 
tư nhân cho mục đích đi cùng vật nuôi vào năm 
ngoái. Các chuyến bay chủ yếu đến Anh, Canada, 
Đài Loan và Singapore. 

Hãng dự kiến   sẽ thuê thêm 20 máy bay tư 
nhân cho thú cưng trong năm nay. Bởi khoảng 1/3 
khách hàng chuyển từ các chuyến bay thương mại 
sang dịch vụ này.

Ada Lo, từ Dog Express, một doanh nghiệp 
chuyên về thú cưng cho biết công ty có ba chuyến 
bay bằng máy bay riêng cho thú cưng dự định đến 
Vương quốc Anh trong những tháng tới. 

Trong khi Gary Costello, nhà điều hành 
dịch vụ thú cưng PBS International Freight của 
Anh cho biết tập đoàn đã nhận thấy “sự gia tăng 
lớn” về nhu cầu từ người Hồng Kông.

Top Stars Air, một công ty kinh doanh hàng 
không cho biết họ đã sắp xếp hàng chục chuyến 
bay vào n ngoái và hiện nhận được khoảng 20 ăm 
yêu cầu mỗi ngày. 

Họ đã có kế hoạch bay đến London vào 
tháng tới cho 6 người và 7 vật nuôi, trong đó máy 
bay phản lực sẽ bay đến từ Dubai mà không cần phi 
hành đoàn xuống tàu, do yêu cầu nghiêm ngặt của 
Hồng Kông về kiểm dịch.

Annett Schirmer cho biết cô đang có kế 
hoạch chuyển đến châu Âu vào tháng 5 và đang cố 
gắng sắp xếp một chuyến bay cho 3 con chó và một 
con mèo của mình thông qua dịch vụ này.

“Các chuyến bay thường xuyên bị hủy, 
điều này thực sự khó khăn vì vật nuôi phải làm thủ 
tục giấy tờ và kiểm tra bác sĩ thú y trong một khung 
thời gian nhất định liên quan đến chuyến bay”, cô 
nói.

Bianca Ho đã chuyển chú chó Caviar 5 tuổi 
của mình đến Anh sau hơn 6 tháng chờ đợi một 
chuyến bay thương mại. đợi vé chở “Chúng tôi đã 
thú cưng quá lâu. Với dịch vụ mới này có đắt đỏ 
đến mấy nhưng chúng tôi coi đây là một trải 
nghiệm đặc biệt”, cô nói. ■

F0 mắc hội chứng Down 
thường diễn biến nặng

60% bệnh nhân hội chứng Down phát 
triển các biến chứng Covid-19, ặc đ
biệt là các vấn ề về phổi, dẫn tới tỷ lệ đ

tử vong cao hơn.
Một nghiên cứu ược công bố trên tạp chí đ

Lancet's EClinicalMedicine, cho thấy, người lớn 
trên 40 tuổi mắc hội chứng Down có nguy cơ tử 
vong vì Covid-19 cao hơn khoảng ba lần so với dân 
số nói chung. 

Các bác sĩ lâm sàng nói rằng, 60% bệnh 
nhân hội chứng Down phát triển các biến chứng 
Covid-19, ặc biệt là các vấn ề về phổi, dẫn tới tỷ đ đ
lệ tử vong cao hơn. Các biến chứng thường gặp 

nhất bao gồm: viêm phổi do virus (36%), hội 
chứng suy hô hấp cấp (ARDS, 34%), viêm phổi 
thứ phát do vi khuẩn (17%) và sốc nhiễm trùng 
(11%).

Khoảng một nửa số bệnh nhân hội chứng 
Down (56%) phải nhập viện, với 50% trong số họ 
đ đ ăm sóc đặc biệt và 29% cần ược ưa vào phòng ch
thở máy. Ngoài ra, dị tật tim bẩm sinh khiến bệnh 
nhân mắc hội chứng Down nhiễm nCoV cũng dễ 
phải nhập viện hơn.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, khả n ng ă
miễn dịch bị suy giảm và dễ bị viêm nhiễm liên 
quan ến hội chứng Down có thể khiến những đ
bệnh nhân này mắc các bệnh virus nặng hơn. 

Các yếu tố nguy cơ khác như: béo phì, tình 
trạng liên quan ão hóa sớm (bệnh Alzheimer), đến l
tiểu ão và bệnh lý đường, bất thường về sọ n đi kèm 
khác có thể góp phần làm tăng nguy cơ nhiễm trùng 
đường hô hấp.

Ngoài ra, người Mỹ và người châu Âu trên 
40 tuổi mắc hội chứng Down thường sống trong 
các nhà tập thể, cơ sở hỗ trợ sinh hoạt khác hoặc 
viện dưỡng lão, khiến họ có nhiều nguy cơ bị lây 
nhiễm bệnh từ các cư dân và nhân viên khác. 

Hội chứng Down thường ảnh hưởng ến đ
khả n ng trí tuệ, do ó, nhóm dân số này khó tuân ă đ
thủ các biện pháp phòng ngừa hơn.

Theo tiến sĩ Anke Huels thuộc ại học Đ
Emory, bệnh nhân mắc hội chứng Down thường có 
các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi nhập viện và 
dễ bị biến chứng phổi dẫn ến t ng nguy cơ tử vong đ ă
do Covid-19. 

“Những kết quả này có ý nghĩa đối với việc 
dự phòng và quản lý lâm sàng bệnh nhân mắc hội 
chứng Down bị nhiễn nCoV và nhấn mạnh sự cần 
thiết phải ưu tiên tiêm chủng cho những bệnh nhân 
này”, bà cho biết.

Dựa trên các kết quả nghiên cứu, Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ã phân đ
loại hội chứng Down là một tình trạng nguy cơ cao, 
cần ược ưu tiên tiêm vaccine Covid-19. đ

Hội chứng này ược Trung tâm Phòng đ
ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) bổ sung 
vào danh sách những bệnh lý nền có khả năng làm 
tăng nguy cơ chuyển biến xấu cho bệnh nhân mắc 
Covid-19 trong lần cập nhật mới nhất hồi tháng 
12/2020.

Các dấu hiệu và triệu chứng Covid-19 phổ 
biến nhất của bệnh nhân hội chứng Down bao gồm: 
sốt, ho và khó thở, tương tự như những bệnh nhân 
nhiễm nCoV khác. 

Trong khi au khớp, cơ và buồn nôn hoặc đ
nôn ít phổ biến hơn ở bệnh nhân hội chứng Down, 
thay ổi ý thức và lú lẫn khá lại phổ biến, nhất là ở đ
những người từ 40 tuổi. ■  
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Sáu mẹo giúp việc bỏ 
thuốc lá trở nên “dễ dàng”

Là một trong những căn bệnh có thể 
phòng ngừa gây tử vong cao, hút 
thuốc lá dễ dàng được loại bỏ với 6 

mẹo chuyên gia gợi ý sau.
Có một lý do đủ mạnh
Wolfram Schwarz - bác sĩ nội khoa tại Đức, 

một người đã bỏ thuốc lá thành công cho biết bạn 
nên bắt đầu quá trình bỏ thuốc với một lý do đủ 
mạnh mẽ để khi cơn thèm ập đến, bạn có thể cưỡng 
lại dễ dàng hơn. Một nghiên cứu năm 2013 chỉ ra lý 
do của phần đông khi bỏ thuốc là vì tình trạng sức 
khỏe, theo sau đó là tiết kiệm, bảo vệ các thành viên 
khác trong nhà khỏi khói thuốc và thậm chí ngăn 
ngừa nếp nhăn sớm.

Cắt giảm từ từ và dần dần
Việc bỏ thuốc lá một cách đột ngột thường 

không thực tế, gây khó khăn lớn cho những người 
nghiện thuốc lá nặng hoặc đã hút thuốc trong thời 
gian dài. Có nhiều cách để giảm dần thói quen hút 
thuốc của bạn. Bạn có thể tăng khoảng thời gian 
giữa các điếu thuốc hoặc đặt giới hạn về số lượng 
thuốc mình được hút mỗi ngày và từ từ giảm giới 
hạn đó sau mỗi tuần.

Hoạt động nhiều hơn
Nghiên cứu cho thấy rằng các hoạt động 

thể chất, đặc biệt là những hoạt động tác động 
nhiều tới hệ tim mạch như chạy bộ, đạp xe, khiêu 
vũ, bơi lội có thể làm giảm cảm giác thèm thuốc. 
Tập thể dục cũng kích hoạt giải phóng dopamine 
và tăng số lượng thụ thể dopamine trong não bộ của 
bạn, giúp chống lại chứng trầm cảm thường xuất 
hiện khi cai nicotine, từ đó giúp cải thiện tâm trạng. 
Đồng thời, việc duy trì hoạt động thường xuyên 
cũng giúp ngăn ngừa sự tăng cân đi kèm với việc 
bỏ thuốc bằng cách giảm cảm giác thèm ăn.

Giữ cho tay và miệng luôn bận rộn
Khi bạn nhớ cảm giác cầm điếu thuốc trên 

tay, hãy lập tức đi thực hiện ngay một số công việc 
khác như đan lát, viết nhật ký, may vá, làm vườn, 
nấu ăn… Khi bạn nhớ cảm giác có điếu thuốc trong 
miệng, hãy thử nhai kẹo cao su, kẹo bạc hà, kẹo 
mút hoặc ngậm tăm…

Tham gia các liệu pháp điều trị
Nếu cảm thấy bỏ thuốc quá khó khăn, bạn 

có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ các nhà trị liệu. Họ sẽ 
tìm ra bất kỳ vấn đề về sức khỏe tinh thần nào gây 
cản trở cho quá trình cai thuốc, xác định nguyên 
nhân hút thuốc và đưa ra các biện pháp lành mạnh 
để đối phó với căng thẳng.

Tránh xa các tác nhân gây hút thuốc
Điều quan trọng đầu tiên bạn cần làm là xác 

định những sự kiện, hoạt động hoặc yếu tố kích 
thích dễ khiến bạn tăng cảm giác thèm thuốc lá. 
Đối phó với chúng là điều khó khăn nhất trong quá 
trình cai thuốc nhưng đồng thời cũng là điều giúp 
bạn thoát khỏi mối lo hút thuốc trở lại. Một số tác 
nhân, tình huống, khoảng thời gian phổ biến bao 
gồm:

- Kết thúc bữa ăn
- Nói chuyện điện thoại
- Có các cảm giác mạnh như buồn chán, lo 

âu, phấn khích…
- Uống rượu
- Nhìn thấy người khác hút thuốc. ■

Sức khỏe sẽ thế nào nếu 
gout không được điều trị?

Những cơn đau này có thể nghiêm 
trọng đến mức không thể đi lại 
được. Nguyên nhân gout là do 

nồng độ axit uric trong máu cao, dẫn đến tích tụ các 
tinh thể ở trong và quanh khớp xương. Gout có thể 
xuất hiện ở một hay nhiều khớp, theo chuyên trang 
sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bệnh gout có thể được điều trị bằng các loại 
thuốc giảm đau hoặc giảm nồng độ axit uric trong 
máu. Thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh hơn 
cũng có thể giúp cải thiện triệu chứng bệnh. Nhiều 
bệnh nhân được khuyến khích ăn theo chế độ ăn 
kiêng dành cho gout.

Khi không được điều trị, bệnh gout sẽ càng 
nghiêm trọng hơn. Nếu không kiểm soát tình trạng 
viêm và sưng, các khớp xương gout sẽ mòn và bị 
phá hủy. Gout không được điều trị có thể khiến các 
tinh thể tích tụ trong đường tiết niệu, cuối cùng dẫn 
đến sỏi thận. Do đó, nếu mọi người nghi ngờ mình 
bị gout thì cần đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và 
điều trị kịp thời.

Cách phổ biến nhất để điều trị gout là tuân 
theo chế độ ăn kiêng dành cho người bệnh. Chế độ 
ăn này có hàm lượng dinh dưỡng cân bằng nhưng 
cần phải tránh một số loại thực phẩm có thể khiến 
triệu chứng sưng đau khớp thêm nghiêm trọng.

Các loại thực phẩm tốt nhất cho người bị 
gout là rau, các món làm từ sữa ít béo, ngũ cốc 
nguyên hạt. Người bệnh cũng có thể ăn ở mức vừa 
phải một số loại thịt, trong đó có cả cá và gà.

Các món giàu protein thực vật như đậu hủ 
rất tốt cho người bệnh vì chúng chứa ít chất purin, 
vốn có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu. 
Ngoài ra, bệnh nhân gout cũng cần tránh cá cơm, cá 
mòi, cá ngừ và các động vật có vỏ như tôm, nghêu, 
sò, ốc vì chúng đều có hàm lượng purin cao.

Người bị gout cũng cần tránh thịt đỏ, nội 
tạng động vật, bia và các món có nhiều đường. Tất 
cả những món này sẽ làm tăng nồng độ axit uric 
trong máu và kích hoạt cơn gout.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý là 
mỗi người sẽ có mức độ dung nạp khác nhau với 
từng loại thực phẩm. Người bệnh có thể thấy một 

số món sẽ khiến triệu chứng gout của họ nghiêm 
trọng hơn các loại khác. Do đó, họ cần theo dõi 
những món đã ăn và xác định món nào ảnh hưởng 
đến bệnh nhiều nhất, theo Healthline. ■  

Nuôi thú cưng có thể tăng 
cường trí não

Nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra rằng, 
có một con vật cưng đồng hành lâu 
dài có thể làm chậm chứng mất trí 

nhớ cũng như các vấn đề về suy giảm nhận thức 
khác.

Không chỉ là một liều thuốc tinh thần, một 
niềm vui trong cuộc sống, nghiên cứu gần đây đã 
cho thấy rằng, sở hữu một con vật cưng lâu năm 
thậm chí còn có thể tăng cường trí não. Một tác giả 
của nghiên cứu này, Jennifer Applebaum, ứng viên 
tiến sĩ xã hội học và nghiên cứu sinh Viện Y tế 
Quốc gia tại Đại học Florida, cho biết: “Sau khi 
xem xét kỹ lưỡng ảnh hưởng thời gian đối với sức 
khỏe nhận thức của những người nuôi thú cưng và 
không, chúng tôi đã kết luận được rằng việc có một 
con vật cưng đồng hành lâu dài có thể cải thiện các 
vấn đề về suy giảm nhận thức. Đặc biệt là việc ghi 
nhớ bằng lời nói, chẳng hạn như ghi nhớ danh sách 
từ”. 

Applebaum cũng khẳng định rằng không 
chỉ chó mèo mới có thể tăng cường trí não. Những 
thú cưng khác như thỏ, chuột đồng, chim, cá, bò 
sát… cũng cho kết quả tương tự, mặc dù hai thú 
cưng thịnh hành nhất vẫn là chó, mèo. 

Tác giả cao cấp của nghiên cứu này, tiến sĩ 
thần kinh học lâm sàng, Tiffany Braley, người sẽ 
phát biểu vào tháng 4 tại Hội nghị thường niên lần 
thứ 74 của Học viện Thần kinh học Mỹ cho biết: 
“Đây là một trong những phát hiện quan trọng, 
cung cấp bằng chứng ban đầu cho thấy sở hữu vật 
nuôi lâu dài có thể bảo vệ chống lại sự suy giảm 
nhận thức”. 

Mặc dù nghiên cứu này đã không thể chỉ ra 
nguyên nhân trực tiếp khiến việc nuôi thú cưng ảnh 
hưởng đến nhận thức con người. Tuy nhiên một 
nghiên cứu trước đó của Braley cũng đã xác định 
được mối liên hệ giữa tương tác với động vật đồng 
hành và các biện pháp sinh lý giảm căng thẳng, bao 
gồm giảm mức cortisol và huyết áp, về lâu dài có 
thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhận thức. 

Tuy không tham gia vào nghiên cứu, nhưng 
tiến sĩ Richard Isaacson, giám đốc Phòng khám 
Phòng chống bệnh Alzheimer thuộc Trung tâm 
Sức khỏe Não tại Đại học Y khoa Schmidt thuộc 
Đại học Florida Atlantic (Mỹ) cũng khẳng định 
rằng: “Việc nuôi một thú cưng hoặc nhiều thú cưng 
kết hợp nhiều thành phần cốt lõi của lối sống lành 
mạnh cho não bộ. Sự tham gia vào nhận thức, xã 
hội hóa, hoạt động thể chất và ý thức về mục đích 
riêng biệt hoặc kết hợp giúp giải quyết các yếu tố 
nguy cơ chính có thể sửa đổi đối với việc suy giảm 
nhận thức của bệnh mất trí nhớ Alzheimer”. ■

Cắn răng chi đến hơn 
25.000 USD để thuê chuyên cơ 
riêng mang thú cưng ra nước 
ngoài: Giá đắt đỏ nhưng nhu 
cầu luôn cao

Khi thú cưng được coi như những 
thành viên trong gia đình, nhiều 
người chấp nhận chi trả khoản tiền 

lớn để có thể mang theo chúng trên các chuyến bay 
riêng.

Với các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến 
phòng, chống dịch Covid-19 của hàng không 
thương mại, những người sở hữu vật nuôi chấp 
nhận chi 25.000 USD cho mỗi chủ sở hữu cùng thú 
cưng của họ trên các chuyến bay đặc biệt.

Đại dịch khiến các quy tắc của những 
chuyến bay thương mại bị siết chặt. Để rời thành 
phố và mang theo thú cưng của mình, người dân ở 
đây chấp nhận thuê chuyên cơ riêng dành cho họ và 
vật nuôi.

Tuy vậy, với sự sụt giảm về số chuyến bay 
và sự gia tăng về giá cước vận chuyển hàng hóa, 
một số người tự liên hệ với nhau để cùng thuê một 
chuyến bay tư nhân.

“Mọi người muốn thú nuôi của họ - mèo, 
chó, hay thỏ - được mang đi, nhưng họ không thể 
mang chúng theo khi đi trên máy bay thương mại”, 
ông Chris Phillips, quản lý một doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ bay tư nhân, nói.

Trước đó, Hồng Kông đã cấm các chuyến 
bay chở khách từ 8 quốc gia òng dịch. để ph Điều 
này khiến hàng loạt các chuyến bay bị hủy bỏ. Các 
h để theo kịp các quy ãng hàng không phải vật lộn 
định thay đổi liên tục.

Ảnh minh họa
Nhu cầu thuê chuyên cơ riêng tăng cao
Chế độ kiểm dịch nghiêm ngặt của chính 

quyền khiến nhiều người nước ngoài bỏ thành phố, 
dân địa phương di cư sang Anh, Úc, Canada. Điều 
này đã khiến dân số Hồng Kông giảm 1.2% trong 
nửa đầu năm 2021.

Steve Pheby, cố vấn cao cấp tại Ferndale 
Kennels and Cattery cho biết trước đại dịch cán cân 
xuất-nhập khẩu vật nuôi luôn cân bằng song hiện 
90-95% dựa vào xuất khẩu.

“Có khá nhiều người đã xem xét việc lựa 
chọn máy bay tư nhân để mang theo vật nuôi của 
mình. Có những vé tốn đến 150.000 đô la Hồng 

Kông để vận chuyển một con Labrador và chủ 
nhân của nó đến Anh. Song bởi những vật nuôi đó 
được coi như những thành viên trong gia đình nên 
họ sẵn sàng chi trả”, ông nói thêm.

Đại diện Pet Holidays, một công ty có trụ 
sở tại Hồng Kông, cho biết họ đã bố trí 18 máy bay 
tư nhân cho mục đích đi cùng vật nuôi vào năm 
ngoái. Các chuyến bay chủ yếu đến Anh, Canada, 
Đài Loan và Singapore. 

Hãng dự kiến   sẽ thuê thêm 20 máy bay tư 
nhân cho thú cưng trong năm nay. Bởi khoảng 1/3 
khách hàng chuyển từ các chuyến bay thương mại 
sang dịch vụ này.

Ada Lo, từ Dog Express, một doanh nghiệp 
chuyên về thú cưng cho biết công ty có ba chuyến 
bay bằng máy bay riêng cho thú cưng dự định đến 
Vương quốc Anh trong những tháng tới. 

Trong khi Gary Costello, nhà điều hành 
dịch vụ thú cưng PBS International Freight của 
Anh cho biết tập đoàn đã nhận thấy “sự gia tăng 
lớn” về nhu cầu từ người Hồng Kông.

Top Stars Air, một công ty kinh doanh hàng 
không cho biết họ đã sắp xếp hàng chục chuyến 
bay vào n ngoái và hiện nhận được khoảng 20 ăm 
yêu cầu mỗi ngày. 

Họ đã có kế hoạch bay đến London vào 
tháng tới cho 6 người và 7 vật nuôi, trong đó máy 
bay phản lực sẽ bay đến từ Dubai mà không cần phi 
hành đoàn xuống tàu, do yêu cầu nghiêm ngặt của 
Hồng Kông về kiểm dịch.

Annett Schirmer cho biết cô đang có kế 
hoạch chuyển đến châu Âu vào tháng 5 và đang cố 
gắng sắp xếp một chuyến bay cho 3 con chó và một 
con mèo của mình thông qua dịch vụ này.

“Các chuyến bay thường xuyên bị hủy, 
điều này thực sự khó khăn vì vật nuôi phải làm thủ 
tục giấy tờ và kiểm tra bác sĩ thú y trong một khung 
thời gian nhất định liên quan đến chuyến bay”, cô 
nói.

Bianca Ho đã chuyển chú chó Caviar 5 tuổi 
của mình đến Anh sau hơn 6 tháng chờ đợi một 
chuyến bay thương mại. đợi vé chở “Chúng tôi đã 
thú cưng quá lâu. Với dịch vụ mới này có đắt đỏ 
đến mấy nhưng chúng tôi coi đây là một trải 
nghiệm đặc biệt”, cô nói. ■

F0 mắc hội chứng Down 
thường diễn biến nặng

60% bệnh nhân hội chứng Down phát 
triển các biến chứng Covid-19, ặc đ
biệt là các vấn ề về phổi, dẫn tới tỷ lệ đ

tử vong cao hơn.
Một nghiên cứu ược công bố trên tạp chí đ

Lancet's EClinicalMedicine, cho thấy, người lớn 
trên 40 tuổi mắc hội chứng Down có nguy cơ tử 
vong vì Covid-19 cao hơn khoảng ba lần so với dân 
số nói chung. 

Các bác sĩ lâm sàng nói rằng, 60% bệnh 
nhân hội chứng Down phát triển các biến chứng 
Covid-19, ặc biệt là các vấn ề về phổi, dẫn tới tỷ đ đ
lệ tử vong cao hơn. Các biến chứng thường gặp 

nhất bao gồm: viêm phổi do virus (36%), hội 
chứng suy hô hấp cấp (ARDS, 34%), viêm phổi 
thứ phát do vi khuẩn (17%) và sốc nhiễm trùng 
(11%).

Khoảng một nửa số bệnh nhân hội chứng 
Down (56%) phải nhập viện, với 50% trong số họ 
đ đ ăm sóc đặc biệt và 29% cần ược ưa vào phòng ch
thở máy. Ngoài ra, dị tật tim bẩm sinh khiến bệnh 
nhân mắc hội chứng Down nhiễm nCoV cũng dễ 
phải nhập viện hơn.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, khả n ng ă
miễn dịch bị suy giảm và dễ bị viêm nhiễm liên 
quan ến hội chứng Down có thể khiến những đ
bệnh nhân này mắc các bệnh virus nặng hơn. 

Các yếu tố nguy cơ khác như: béo phì, tình 
trạng liên quan ão hóa sớm (bệnh Alzheimer), đến l
tiểu ão và bệnh lý đường, bất thường về sọ n đi kèm 
khác có thể góp phần làm tăng nguy cơ nhiễm trùng 
đường hô hấp.

Ngoài ra, người Mỹ và người châu Âu trên 
40 tuổi mắc hội chứng Down thường sống trong 
các nhà tập thể, cơ sở hỗ trợ sinh hoạt khác hoặc 
viện dưỡng lão, khiến họ có nhiều nguy cơ bị lây 
nhiễm bệnh từ các cư dân và nhân viên khác. 

Hội chứng Down thường ảnh hưởng ến đ
khả n ng trí tuệ, do ó, nhóm dân số này khó tuân ă đ
thủ các biện pháp phòng ngừa hơn.

Theo tiến sĩ Anke Huels thuộc ại học Đ
Emory, bệnh nhân mắc hội chứng Down thường có 
các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi nhập viện và 
dễ bị biến chứng phổi dẫn ến t ng nguy cơ tử vong đ ă
do Covid-19. 

“Những kết quả này có ý nghĩa đối với việc 
dự phòng và quản lý lâm sàng bệnh nhân mắc hội 
chứng Down bị nhiễn nCoV và nhấn mạnh sự cần 
thiết phải ưu tiên tiêm chủng cho những bệnh nhân 
này”, bà cho biết.

Dựa trên các kết quả nghiên cứu, Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ã phân đ
loại hội chứng Down là một tình trạng nguy cơ cao, 
cần ược ưu tiên tiêm vaccine Covid-19. đ

Hội chứng này ược Trung tâm Phòng đ
ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) bổ sung 
vào danh sách những bệnh lý nền có khả năng làm 
tăng nguy cơ chuyển biến xấu cho bệnh nhân mắc 
Covid-19 trong lần cập nhật mới nhất hồi tháng 
12/2020.

Các dấu hiệu và triệu chứng Covid-19 phổ 
biến nhất của bệnh nhân hội chứng Down bao gồm: 
sốt, ho và khó thở, tương tự như những bệnh nhân 
nhiễm nCoV khác. 

Trong khi au khớp, cơ và buồn nôn hoặc đ
nôn ít phổ biến hơn ở bệnh nhân hội chứng Down, 
thay ổi ý thức và lú lẫn khá lại phổ biến, nhất là ở đ
những người từ 40 tuổi. ■  
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30 phút sau khi ăn no là 
“khung giờ” quyết định tuổi 
thọ: Đừng vội làm 5 việc vì sẽ 
hại dạ dày, dễ mắc bệnh - 3 việc 
nhất định phải làm ngay

Trong 30 phút sau khi ăn no, có 5 việc 
được cảnh báo không nên thực hiện, 
3 việc được các chuyên gia sức 

khỏe khuyên nên thực hiện đầy đủ.
Vì sao có câu nói: 30 phút sau khi ăn là thời 

kỳ vàng son của sức khỏe, là thời điểm vàng để 
nuôi dưỡng tuổi thọ? Là vì đây là lúc dạ dày đang 
trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Việc ăn uống đã 
quan trọng, việc tiêu hóa còn càng quan trọng hơn 
vì nó quyết định lượng dinh dưỡng đi vào cơ thể, 
hơn nữa lúc no bụng cũng là khi hệ tiêu hóa dễ bị 
tổn thương nhất.

Năm việc không nên thực hiện ngay sau 
khi ăn

1. Đánh răng ngay sau khi ăn
Đánh răng để chải sạch vi khuẩn, thức ăn 

thừa bám trong kẽ răng tưởng chừng là hành động 
có lợi, tuy nhiên nó không được khuyến khích ngay 
sau khi ăn.

Theo bác sĩ Hong Yuzhong (Giám đốc 
Trung tâm Quản lý Y tế của Phòng khám Lian An): 
Sau khi chúng ta kết thúc bữa ăn, nước bọt sẽ bước 
vào giai đoạn phân hủy thức ăn và làm cho môi 
trường miệng có tính axit hơn. Trong thời điểm này 
men răng mềm hơn vì thế nếu phải chịu sự tác động 
của bàn chải có thể làm hỏng men răng.
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2. Đi tắm ngay khi ăn no
Quá trình tiêu hóa cần rất nhiều năng lượng 

của cơ thể. Nếu lúc này bạn đi tắm, các mạch máu 
sẽ không vận chuyển đến dạ dày mà chuyển hướng 
đến da để chống chọi tác động của nước lạnh. Tốt 
nhất bạn nên nghỉ ngơi trong khoảng 30 phút rồi có 
thể vận động nhẹ nhàng và cuối cùng là đi tắm.

3. Tập thể dục khi vừa ăn xong
Ông Zhang Yuxin (giám đốc phòng khám 

Y học Trung Quốc Taichung Quande) cảnh báo 
việc tập luyện ngay sau khi ăn sẽ khiến lá lách, dạ 
dày thiếu năng lượng để tiêu hóa thức ăn và cuối 
cùng gây hại dạ dày. Tốt nhất bạn chỉ nên đi bộ nhẹ 
nhàng sau bữa ăn, nếu muốn chạy bộ hoặc vận 
động mạnh thì nên thực hiện sau 30-60 phút.

4. Đi ngủ ngay sau khi ăn

Đi ngủ ngay khi đang ăn no sẽ làm giảm 
quá trình trao đổi chất và chức năng sinh lý của cơ 
thể, điều này không chỉ có hại cho tiêu hóa mà còn 
thúc đẩy quá trình tích tụ chất béo gây nên béo 
bụng, hơn nữa còn có thể gây nên tình trạng trào 
ngược dạ dày thực quản.

Tốt nhất là bạn nên nghỉ ngơi trong 30 phút 
rồi mới nghĩ đến việc đi ngủ. Nếu thật sự mệt sau 
khi ăn, bạn nên dùng ghế tựa để nghỉ ngơi hoặc 
nằm nghiêng về bên phải, điều này có thể đẩy 
nhanh quá trình tiêu hóa của dạ dày.

5. Uống nước lạnh ngay sau ăn
Thói quen uống nước lạnh ngay sau khi ăn 

những thực phẩm ấm nóng thực sự rất sảng khoái 
nhưng khi nhiệt độ dạ dày bị thay đổi nhanh như 
vậy sẽ gây co mạch, ảnh hưởng đến tiêu hóa và nhu 
động ruột của dạ dày, thậm chí có thể gây co thắt dạ 
dày. Bạn nên dùng đồ lạnh cách bữa ăn chính ít 
nhất 1 giờ để tránh gây kích thích dạ dày và ruột.

Ba việc nên làm ngay sau khi ăn để nuôi 
dưỡng sức khỏe và tuổi thọ

1. Súc miệng
Sau khi chúng ta ăn, ngay cả khi cảm nhận 

thấy răng miệng đang rất sạch sẽ thì thực tế vẫn có 
lượng thức ăn thừa tích tụ lại trong răng, nó sẽ hình 
thành cao răng sau 3 tiếng ở trong miệng, từ đó tạo 
ra vi khuẩn gây ra các bệnh về răng miệng khác 
nhau. Do đó khi vừa ăn xong bạn nên hình thành 
thói quen súc miệng để răng khỏe mạnh hơn, hạn 
chế nguy cơ bị viêm lợi. Cách súc miệng tốt nhất đó 
là dùng trà xanh và nước muối loãng.

2. Massage vùng mặt
Theo Y học Trung Quốc, việc massage mặt 

sau bữa ăn có thể kích thích tiết nước bọt trong 
miệng, từ đó thúc đẩy quá trình tiêu hóa của dạ dày, 
làm giãn cơ mặt và cải thiện sức khỏe. Phương 
pháp massage da mặt sau bữa ăn đúng nhất là: Đặt 
2 lòng bàn tay cạnh nhau, tiến hành xoa mặt, trán, 
má và cằm. Người bị huyết áp cao nên xoa từ trên 
xuống dưới còn người bị huyết áp thấp nên xoa từ 
dưới lên trên.

3. Dùng tay xoa bụng
30 phút sau ăn, khối lượng công việc của dạ 

dày vẫn còn rất lớn. Lúc này, chúng ta có thể xoa 
bụng để thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức 
ăn, tăng cường lưu thông máu trong dạ dày. Cách 
thực hiện: Xoa ấm bàn tay, lấy rốn làm tâm điểm, 
xoa quanh vòng bụng 20 vòng theo chiều kim đồng 
hồ và xoa ngược lại 20 vòng nữa. Điều này giúp 
“nhẹ” bụng và tiêu hóa tốt hơn. ■

Khoa học chỉ ra 6 đặc điểm 
thú vị trên cơ thể thừa hưởng từ 
người cha

Theo các nghiên cứu cho thấy, gen di 
truyền của người cha quyết định 6 
đặc điểm này của đứa con chứ 

không phải từ cả cha và mẹ như mọi người vẫn 
nghĩ. Trong các lớp học sinh học, bạn biết rằng bạn 
thừa hưởng 50% DNA từ mẹ và 50% từ cha. Tuy 
nhiên, thực tế sinh học này không có nghĩa rằng 

mỗi bậc cha mẹ sẽ truyền cho con một số lượng các 
đặc điểm thể chất và đặc điểm di truyền như nhau.

Trên thực tế, khả năng thừa hưởng những 
đặc điểm tích cực từ cha cao hơn 60%. Các chuyên 
gia nghiên cứu kỹ lưỡng về hiện tượng sinh học 
này và thu thập cho thấy một số gen đem đến đặc 
điểm thú vị của bạn nhiều khả năng đến từ phía 
người cha.

Răng khấp khểnh
Khi người cha có sức khỏe răng miệng 

kém, trẻ thường phải đến phòng khám nha sĩ 
thường xuyên hơn so với các bạn cùng lứa tuổi, 
ngay cả khi mẹ bạn có hàm răng tương đối đều, 
đẹp.

Tất cả mọi thứ từ sâu răng đến mọi vấn đề 
răng miệng có thể di truyền từ chiếc miệng của 
người cha. Nếu bạn sở hữu một hàm rắng khấp 
khểnh, không đều tăm tắp thì bạn biết nguyên nhân 
là do đâu rồi đấy.

Lúm đồng tiền
Trong nhiều nền văn hóa, người có má lúm 

đồng tiền được xem như một dấu hiệu của vẻ đẹp 
và sự hấp dẫn. Tuy nhiên, các nhà khoa học mô tả 
má lúm đồng tiền là một khiếm khuyết hình thành 
do cơ mặt bị rút ngắn. Lúm đồng tiền là do di 
truyền, đây là đặc điểm di truyền trội và thường 
thừa hưởng từ cha.
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Dấu vân tay
Không có 2 dấu vân tay nào giống nhau 

hoàn toàn vì chúng là một mẫu duy nhất. Tuy 
nhiên, dấu vân tay của em bé có thể giống dấu vân 
tay của người cha. Các mẫu vân tay là đặc điểm di 
truyền thừa hưởng từ cha.

Hắt hơi
Có một số người hắt hơi không kiểm soát 

khi nhìn chằm chằm, tiếp xúc đột ngột với ánh mặt 
trời hoặc các ánh sáng rực rỡ. Đây là một đặc điểm 
di truyền mà bạn thừa hưởng từ người cha. Tình 
trạng này gọi là hội chứng Achoo.

Chiều cao
Bạn có thường nghe thấy mọi người nói 

rằng 'anh ấy cao giống bố' không? Câu nói này có 
tính khoa học. Chiều cao của một người do ít nhất 
700 biến thể di truyền xác định, thừa hưởng từ cả 
cha và mẹ. Tuy nhiên, gen chiều cao của mỗi bố mẹ 
lại hoạt động theo cách hơi khác nhau. Ví dụ gen 
của bố rất quan trọng trong việc kích thích tăng 
trưởng và do đó sẽ quyết định chiều cao của một 
người. ■ 

 

Thế giới vứt bỏ 3 triệu khẩu 
trang y tế mỗi phút: Một núi rác 
tích tụ thành quả bom nổ chậm 
gây ra thảm họa môi trường

Khẩu trang y tế đã trở thành một 
biểu tượng trong thời kỳ dịch 
bệnh. Nhưng kể từ khi những 

thành phố đầu tiên trên thế giới bước vào phong 
tỏa, giới chuyên gia đã nhìn thấy một viễn cảnh 
khác, nơi khẩu trang trở thành một thảm họa cho 
môi trường.

Sự cần thiết của khẩu trang để ngăn chặn 
dịch bệnh lây lan là không thể chối cãi. Nhưng với 
bản chất “chỉ dùng một lần”, nó đồng nghĩa với 
việc lượng khẩu trang y tế thải bỏ cũng là rất nhiều. 
Báo cáo trên Science Daily cho biết, ước tính cả thế 
giới sử dụng khoảng 129 tỷ chiếc khẩu trang mỗi 
tháng - tương đương tầm 3 triệu chiếc mỗi phút. 
Khẩu trang đã sử dụng vì thế xuất hiện ở khắp mọi 
nơi, từ vỉa hè chốn đô thị cho đến hang cùng ngõ 
hẻm, lên cả Internet. Chúng trôi dạt vào bờ biển 
đảo Soko tại Hong Kong, cho đến ngoài khơi vùng 
biển của nước Pháp.

Giới khoa học đã cảnh báo về cơn sóng 
thần “rác khẩu trang” này ngay từ đầu. Họ sớm 
thấy được sự ảnh hưởng nghiêm trọng của chúng 
đến hệ sinh thái nếu lọt ra ngoài môi trường. Chẳng 
hạn, những chiếc quai bằng cao su trên khẩu trang 
sẽ khiến rùa, chim chóc và nhiều loài vật khác mắc 
kẹt. Cá có thể nhấm nháp các sợi nhựa từ khẩu 
trang. Và ngay cả sức khỏe con người cũng bị ảnh 
hưởng, một khi khẩu trang bắt đầu phân hủy.

Hai năm trôi qua, chính phủ các nước buộc 
phải đối mặt với một vấn đề mới: Làm sao để giữ an 
toàn cho cộng đồng trước virus mà tránh gây ra 
thảm họa cho môi trường? Nhưng thay vì làm theo 
lời cảnh báo của giới chuyên gia và chấp nhận đầu 
tư vào thế hệ khẩu trang dễ phân hủy sinh học, đa số 
đều chọn cách lờ đi.
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Thảm họa ở cấp độ tế bào
Tháng 12/2021, một nghiên cứu cho biết 

lượng khẩu trang bị vứt bỏ tại Anh đã tăng đến 
9000% trong vòng 7 tháng đầu đại dịch. Và khi các 
biến thể dễ lây nhiễm như Delta hay Omicron xuất 
hiện, người dân chuyển sang sử dụng các loại khẩu 
trang an toàn hơn như KN95 hay N95 (cũng là loại 
dùng 1 lần) và bỏ qua khẩu trang vải, rõ ràng là sẽ 

có thêm nhiều rác khẩu trang nữa xuất hiện trong 
những tháng kế tiếp.

Bước vào năm Covid-19 thứ 3, giới khoa 
học không chỉ lo ngại về việc khẩu trang sẽ làm ô 
nhiễm nguồn nước mà còn đề cập đến những mối 
lo mới. Sarper Sarp, giáo sư ngành kỹ thuật hóa tại 
ĐH Swansea (xứ Wales) đã thực hiện một nghiên 
cứu về mức độ ô nhiễm của 9 loại khẩu trang dùng 
1 lần. Sau khi ngâm chúng vào nước, Sarp nhận 
thấy tất cả đều thải ra hạt nhựa với kích cỡ từ micro 
đến nano.

Ngoài ra, đội nghiên cứu của Sarp còn phát 
hiện khẩu trang thải ra các hạt phân tử nano silicon 
và kim loại nặng - như chì, đồng, cadmium và thậm 
chí là cả arsenic (thạch tín). Sarp cho biết ông đã rất 
sốc với số lượng hạt mà khẩu trang thải ra - mỗi 
chiếc tung ra tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn 
phân tử độc hại, với tiềm năng gây rối loạn chuỗi 
thức ăn dưới đại dương và làm ô nhiễm nguồn nước 
uống của con người.

Trong đó, sự tồn tại của các hạt nano silicon 
là điều đáng ngại. Silicon là vật liệu phổ biến trong 
các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dễ khử trùng và 
bảo quản. “Nhưng ở kích cỡ nano thì khác”, - Sarp 
nhận xét.

Các hạt vi nhựa (microplastic) có thể xuất 
hiện ở bất kỳ loại nhựa dùng 1 lần nào - từ chai 
nhựa cho đến túi nylon. Dù có thể lọt vào cơ thể 
người, nhưng Sarp cho rằng các hạt vi nhựa có thể 
được lọc bỏ phần lớn qua hệ tiêu hóa và phổi của 
chúng ta. Nhưng ở cấp độ nano, chúng sẽ xuyên 
được qua thành tế bào và tấn công vào ADN, gây 
ảnh hưởng đến các dạng sống ở cấp tế bào.

Một nghiên cứu gần đây về hạt nano silicon 
cho thấy chúng thậm chí có thể trở thành một quả 
bom gây ung thư. Và nếu nhân lên hàng trăm hạt 
mỗi chiếc khẩu trang, và với tần suất 50.000 chiếc 
bị vứt bỏ mỗi giây, mối lo ấy trở nên hiển hiện.

“Tôi nghĩ đây là tình huống tương đối khẩn 
cấp, cho cả giới khoa học và các chuyên gia môi 
trường”.

Môi trường khỏe, người mới khỏe
Biến đổi khí hậu tạo ra các hiện tượng thiên 

nhiên cực đoan, và nó dạy cho con người hiểu được 
rằng sự tồn vong của chúng ta chịu ảnh hưởng lớn 
từ môi trường.

Sẽ thật ngây thơ nếu cứ giả định rằng 
Covid-19 sẽ sớm chuyển thành một bệnh đặc hữu, 
qua đó đặt dấu chấm hết cho thời đại khẩu trang. 
Một bài viết từ The Atlantic cho rằng “bệnh đặc 
hữu” không đồng nghĩa với việc bệnh dịch đã hoàn 
toàn chấm dứt, và việc Covid-19 trở thành bệnh 
đặc hữu sẽ không đưa chúng ta về trạng thái “bình 
thường” như trước năm 2020. Khẩu trang sẽ vẫn ở 
đây, phần nào đó đi vào văn hóa, lâu hơn so với 
chúng ta tưởng tượng. Và bởi vậy, lãnh đạo các 
nước cần phải tìm cách xử lý rác thải khẩu trang - 
thứ đã gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái ngay lúc này.

“Hiện tại đã có những cách tiếp cận vấn đề 
đầy hứa hẹn trên toàn cầu”, - Sarp nhận định. 
“Chúng ta cần gom chúng lại với nhau, cần để 
chính phủ các nước hiểu rằng họ phải hành động, 

và hy vọng rằng sẽ sớm giải quyết được vấn đề 
trước khi chúng vượt ra ngoài tầm kiểm soát”. ■

Điều gì xảy ra nếu thoát vị 
đĩa đệm không được điều trị?

Thoát vị đĩa đệm là căn bệnh cần 
được phát hiện sớm. Bệnh có thể 
khỏi nếu được điều trị đúng cách. 

Tuy nhiên, nếu người bệnh chủ quan không đi 
khám và không điều trị thì có thể dẫn đến nhiều hậu 
quả.

Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi nhân nhầy của 
đĩa đệm cột sống bi trượt khỏi vị trí tự nhiên, gây 
chèn ép lên dây thần kinh xung quanh. Bệnh 
thường xảy ra ở lưng dưới, chuyên trang sức khỏe 
Medical News Today (Anh).

Trường hợp thoát vị đĩa đệm cột sống ở các 
đốt sống cổ và phần giữa lưng sẽ ít xảy ra hơn. Đặc 
biệt, nếu thoát vị xảy ra ở cổ thì người bệnh không 
được chủ quan.

Thoát vị đĩa đệm có thể có hoặc không xuất 
hiện triệu chứng. Những triệu chứng thường gặp 
của bệnh là đau lưng, cơn đau lan xuống mông, 
chân và bàn chân. Tình trạng này còn  được gọi là
đau thần kinh tọa.

Cơn đau lưng cũng có thể lan sang vai, 
cánh tay, và bàn tay. Người bệnh cũng có cảm giác 
yếu cơ, ngứa ran ở chân hoặc bàn chân.

Tuy theo mức độ nghiêm trọng và vị trí đĩa 
đệm bị thoát vị mà người bệnh có thể cần hoặc 
không cần theo đuổi việc điều trị. Nếu mức độ bệnh 
nhẹ và không gây bất kỳ triệu chứng đáng kể nào 
thì có thể không cần duy trì điều trị.

Tuy nhiên, người bệnh cũng lưu ý là thoát 
vị u không đĩa đệm sẽ không thể tự lành. Do đó, nế
điều trị thì bệnh có xu hướng nặng hơn theo thời 
gian và gây ra các vấn đề sức khỏe từ mức độ trung 
bình đến nặng.

Các bác sĩ thường hiểu rằng có tiếp tục điều 
trị hay không điều trị là quyết định cá nhân của 
người bệnh. Thế nhưng, người bệnh cũng cần biết 
là tình trạng của họ sẽ ngày càng nặng hơn và các 
cơn đau triền miên sẽ khiến họ rất khó chịu, làm 
giảm chất lượng cuộc sống.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo ngay khi 
thoát vị đĩa đệm cột sống gây đau thì người bệnh 
cần phải điều trị ngay và duy trì việc đó. Nếu cơn 
đau nghiêm trọng đến mức cản trở sinh hoạt hằng 
ngày th điều trị ở bác sĩ chuyên ì cần phải khám và 
khoa cột sống.

Các biện pháp can thiệp và chăm sóc có thể 
giúp cơn đau thuyên giảm. Nhưng vì bản chất của 
căn bệnh là sẽ nặng hơn theo thời gian nên người 
bệnh có thể phải cân nhắc phẫu thuật cột sống để 
khắc phục hoàn toàn nơi đĩa đệm thoát vị, theo 
Medical News Today. ■ 
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30 phút sau khi ăn no là 
“khung giờ” quyết định tuổi 
thọ: Đừng vội làm 5 việc vì sẽ 
hại dạ dày, dễ mắc bệnh - 3 việc 
nhất định phải làm ngay

Trong 30 phút sau khi ăn no, có 5 việc 
được cảnh báo không nên thực hiện, 
3 việc được các chuyên gia sức 

khỏe khuyên nên thực hiện đầy đủ.
Vì sao có câu nói: 30 phút sau khi ăn là thời 

kỳ vàng son của sức khỏe, là thời điểm vàng để 
nuôi dưỡng tuổi thọ? Là vì đây là lúc dạ dày đang 
trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Việc ăn uống đã 
quan trọng, việc tiêu hóa còn càng quan trọng hơn 
vì nó quyết định lượng dinh dưỡng đi vào cơ thể, 
hơn nữa lúc no bụng cũng là khi hệ tiêu hóa dễ bị 
tổn thương nhất.

Năm việc không nên thực hiện ngay sau 
khi ăn

1. Đánh răng ngay sau khi ăn
Đánh răng để chải sạch vi khuẩn, thức ăn 

thừa bám trong kẽ răng tưởng chừng là hành động 
có lợi, tuy nhiên nó không được khuyến khích ngay 
sau khi ăn.

Theo bác sĩ Hong Yuzhong (Giám đốc 
Trung tâm Quản lý Y tế của Phòng khám Lian An): 
Sau khi chúng ta kết thúc bữa ăn, nước bọt sẽ bước 
vào giai đoạn phân hủy thức ăn và làm cho môi 
trường miệng có tính axit hơn. Trong thời điểm này 
men răng mềm hơn vì thế nếu phải chịu sự tác động 
của bàn chải có thể làm hỏng men răng.

Ảnh minh họa
2. Đi tắm ngay khi ăn no
Quá trình tiêu hóa cần rất nhiều năng lượng 

của cơ thể. Nếu lúc này bạn đi tắm, các mạch máu 
sẽ không vận chuyển đến dạ dày mà chuyển hướng 
đến da để chống chọi tác động của nước lạnh. Tốt 
nhất bạn nên nghỉ ngơi trong khoảng 30 phút rồi có 
thể vận động nhẹ nhàng và cuối cùng là đi tắm.

3. Tập thể dục khi vừa ăn xong
Ông Zhang Yuxin (giám đốc phòng khám 

Y học Trung Quốc Taichung Quande) cảnh báo 
việc tập luyện ngay sau khi ăn sẽ khiến lá lách, dạ 
dày thiếu năng lượng để tiêu hóa thức ăn và cuối 
cùng gây hại dạ dày. Tốt nhất bạn chỉ nên đi bộ nhẹ 
nhàng sau bữa ăn, nếu muốn chạy bộ hoặc vận 
động mạnh thì nên thực hiện sau 30-60 phút.

4. Đi ngủ ngay sau khi ăn

Đi ngủ ngay khi đang ăn no sẽ làm giảm 
quá trình trao đổi chất và chức năng sinh lý của cơ 
thể, điều này không chỉ có hại cho tiêu hóa mà còn 
thúc đẩy quá trình tích tụ chất béo gây nên béo 
bụng, hơn nữa còn có thể gây nên tình trạng trào 
ngược dạ dày thực quản.

Tốt nhất là bạn nên nghỉ ngơi trong 30 phút 
rồi mới nghĩ đến việc đi ngủ. Nếu thật sự mệt sau 
khi ăn, bạn nên dùng ghế tựa để nghỉ ngơi hoặc 
nằm nghiêng về bên phải, điều này có thể đẩy 
nhanh quá trình tiêu hóa của dạ dày.

5. Uống nước lạnh ngay sau ăn
Thói quen uống nước lạnh ngay sau khi ăn 

những thực phẩm ấm nóng thực sự rất sảng khoái 
nhưng khi nhiệt độ dạ dày bị thay đổi nhanh như 
vậy sẽ gây co mạch, ảnh hưởng đến tiêu hóa và nhu 
động ruột của dạ dày, thậm chí có thể gây co thắt dạ 
dày. Bạn nên dùng đồ lạnh cách bữa ăn chính ít 
nhất 1 giờ để tránh gây kích thích dạ dày và ruột.

Ba việc nên làm ngay sau khi ăn để nuôi 
dưỡng sức khỏe và tuổi thọ

1. Súc miệng
Sau khi chúng ta ăn, ngay cả khi cảm nhận 

thấy răng miệng đang rất sạch sẽ thì thực tế vẫn có 
lượng thức ăn thừa tích tụ lại trong răng, nó sẽ hình 
thành cao răng sau 3 tiếng ở trong miệng, từ đó tạo 
ra vi khuẩn gây ra các bệnh về răng miệng khác 
nhau. Do đó khi vừa ăn xong bạn nên hình thành 
thói quen súc miệng để răng khỏe mạnh hơn, hạn 
chế nguy cơ bị viêm lợi. Cách súc miệng tốt nhất đó 
là dùng trà xanh và nước muối loãng.

2. Massage vùng mặt
Theo Y học Trung Quốc, việc massage mặt 

sau bữa ăn có thể kích thích tiết nước bọt trong 
miệng, từ đó thúc đẩy quá trình tiêu hóa của dạ dày, 
làm giãn cơ mặt và cải thiện sức khỏe. Phương 
pháp massage da mặt sau bữa ăn đúng nhất là: Đặt 
2 lòng bàn tay cạnh nhau, tiến hành xoa mặt, trán, 
má và cằm. Người bị huyết áp cao nên xoa từ trên 
xuống dưới còn người bị huyết áp thấp nên xoa từ 
dưới lên trên.

3. Dùng tay xoa bụng
30 phút sau ăn, khối lượng công việc của dạ 

dày vẫn còn rất lớn. Lúc này, chúng ta có thể xoa 
bụng để thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức 
ăn, tăng cường lưu thông máu trong dạ dày. Cách 
thực hiện: Xoa ấm bàn tay, lấy rốn làm tâm điểm, 
xoa quanh vòng bụng 20 vòng theo chiều kim đồng 
hồ và xoa ngược lại 20 vòng nữa. Điều này giúp 
“nhẹ” bụng và tiêu hóa tốt hơn. ■

Khoa học chỉ ra 6 đặc điểm 
thú vị trên cơ thể thừa hưởng từ 
người cha

Theo các nghiên cứu cho thấy, gen di 
truyền của người cha quyết định 6 
đặc điểm này của đứa con chứ 

không phải từ cả cha và mẹ như mọi người vẫn 
nghĩ. Trong các lớp học sinh học, bạn biết rằng bạn 
thừa hưởng 50% DNA từ mẹ và 50% từ cha. Tuy 
nhiên, thực tế sinh học này không có nghĩa rằng 

mỗi bậc cha mẹ sẽ truyền cho con một số lượng các 
đặc điểm thể chất và đặc điểm di truyền như nhau.

Trên thực tế, khả năng thừa hưởng những 
đặc điểm tích cực từ cha cao hơn 60%. Các chuyên 
gia nghiên cứu kỹ lưỡng về hiện tượng sinh học 
này và thu thập cho thấy một số gen đem đến đặc 
điểm thú vị của bạn nhiều khả năng đến từ phía 
người cha.

Răng khấp khểnh
Khi người cha có sức khỏe răng miệng 

kém, trẻ thường phải đến phòng khám nha sĩ 
thường xuyên hơn so với các bạn cùng lứa tuổi, 
ngay cả khi mẹ bạn có hàm răng tương đối đều, 
đẹp.

Tất cả mọi thứ từ sâu răng đến mọi vấn đề 
răng miệng có thể di truyền từ chiếc miệng của 
người cha. Nếu bạn sở hữu một hàm rắng khấp 
khểnh, không đều tăm tắp thì bạn biết nguyên nhân 
là do đâu rồi đấy.

Lúm đồng tiền
Trong nhiều nền văn hóa, người có má lúm 

đồng tiền được xem như một dấu hiệu của vẻ đẹp 
và sự hấp dẫn. Tuy nhiên, các nhà khoa học mô tả 
má lúm đồng tiền là một khiếm khuyết hình thành 
do cơ mặt bị rút ngắn. Lúm đồng tiền là do di 
truyền, đây là đặc điểm di truyền trội và thường 
thừa hưởng từ cha.

Ảnh minh họa
Dấu vân tay
Không có 2 dấu vân tay nào giống nhau 

hoàn toàn vì chúng là một mẫu duy nhất. Tuy 
nhiên, dấu vân tay của em bé có thể giống dấu vân 
tay của người cha. Các mẫu vân tay là đặc điểm di 
truyền thừa hưởng từ cha.

Hắt hơi
Có một số người hắt hơi không kiểm soát 

khi nhìn chằm chằm, tiếp xúc đột ngột với ánh mặt 
trời hoặc các ánh sáng rực rỡ. Đây là một đặc điểm 
di truyền mà bạn thừa hưởng từ người cha. Tình 
trạng này gọi là hội chứng Achoo.

Chiều cao
Bạn có thường nghe thấy mọi người nói 

rằng 'anh ấy cao giống bố' không? Câu nói này có 
tính khoa học. Chiều cao của một người do ít nhất 
700 biến thể di truyền xác định, thừa hưởng từ cả 
cha và mẹ. Tuy nhiên, gen chiều cao của mỗi bố mẹ 
lại hoạt động theo cách hơi khác nhau. Ví dụ gen 
của bố rất quan trọng trong việc kích thích tăng 
trưởng và do đó sẽ quyết định chiều cao của một 
người. ■ 

 

Thế giới vứt bỏ 3 triệu khẩu 
trang y tế mỗi phút: Một núi rác 
tích tụ thành quả bom nổ chậm 
gây ra thảm họa môi trường

Khẩu trang y tế đã trở thành một 
biểu tượng trong thời kỳ dịch 
bệnh. Nhưng kể từ khi những 

thành phố đầu tiên trên thế giới bước vào phong 
tỏa, giới chuyên gia đã nhìn thấy một viễn cảnh 
khác, nơi khẩu trang trở thành một thảm họa cho 
môi trường.

Sự cần thiết của khẩu trang để ngăn chặn 
dịch bệnh lây lan là không thể chối cãi. Nhưng với 
bản chất “chỉ dùng một lần”, nó đồng nghĩa với 
việc lượng khẩu trang y tế thải bỏ cũng là rất nhiều. 
Báo cáo trên Science Daily cho biết, ước tính cả thế 
giới sử dụng khoảng 129 tỷ chiếc khẩu trang mỗi 
tháng - tương đương tầm 3 triệu chiếc mỗi phút. 
Khẩu trang đã sử dụng vì thế xuất hiện ở khắp mọi 
nơi, từ vỉa hè chốn đô thị cho đến hang cùng ngõ 
hẻm, lên cả Internet. Chúng trôi dạt vào bờ biển 
đảo Soko tại Hong Kong, cho đến ngoài khơi vùng 
biển của nước Pháp.

Giới khoa học đã cảnh báo về cơn sóng 
thần “rác khẩu trang” này ngay từ đầu. Họ sớm 
thấy được sự ảnh hưởng nghiêm trọng của chúng 
đến hệ sinh thái nếu lọt ra ngoài môi trường. Chẳng 
hạn, những chiếc quai bằng cao su trên khẩu trang 
sẽ khiến rùa, chim chóc và nhiều loài vật khác mắc 
kẹt. Cá có thể nhấm nháp các sợi nhựa từ khẩu 
trang. Và ngay cả sức khỏe con người cũng bị ảnh 
hưởng, một khi khẩu trang bắt đầu phân hủy.

Hai năm trôi qua, chính phủ các nước buộc 
phải đối mặt với một vấn đề mới: Làm sao để giữ an 
toàn cho cộng đồng trước virus mà tránh gây ra 
thảm họa cho môi trường? Nhưng thay vì làm theo 
lời cảnh báo của giới chuyên gia và chấp nhận đầu 
tư vào thế hệ khẩu trang dễ phân hủy sinh học, đa số 
đều chọn cách lờ đi.

Ảnh minh họa
Thảm họa ở cấp độ tế bào
Tháng 12/2021, một nghiên cứu cho biết 

lượng khẩu trang bị vứt bỏ tại Anh đã tăng đến 
9000% trong vòng 7 tháng đầu đại dịch. Và khi các 
biến thể dễ lây nhiễm như Delta hay Omicron xuất 
hiện, người dân chuyển sang sử dụng các loại khẩu 
trang an toàn hơn như KN95 hay N95 (cũng là loại 
dùng 1 lần) và bỏ qua khẩu trang vải, rõ ràng là sẽ 

có thêm nhiều rác khẩu trang nữa xuất hiện trong 
những tháng kế tiếp.

Bước vào năm Covid-19 thứ 3, giới khoa 
học không chỉ lo ngại về việc khẩu trang sẽ làm ô 
nhiễm nguồn nước mà còn đề cập đến những mối 
lo mới. Sarper Sarp, giáo sư ngành kỹ thuật hóa tại 
ĐH Swansea (xứ Wales) đã thực hiện một nghiên 
cứu về mức độ ô nhiễm của 9 loại khẩu trang dùng 
1 lần. Sau khi ngâm chúng vào nước, Sarp nhận 
thấy tất cả đều thải ra hạt nhựa với kích cỡ từ micro 
đến nano.

Ngoài ra, đội nghiên cứu của Sarp còn phát 
hiện khẩu trang thải ra các hạt phân tử nano silicon 
và kim loại nặng - như chì, đồng, cadmium và thậm 
chí là cả arsenic (thạch tín). Sarp cho biết ông đã rất 
sốc với số lượng hạt mà khẩu trang thải ra - mỗi 
chiếc tung ra tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn 
phân tử độc hại, với tiềm năng gây rối loạn chuỗi 
thức ăn dưới đại dương và làm ô nhiễm nguồn nước 
uống của con người.

Trong đó, sự tồn tại của các hạt nano silicon 
là điều đáng ngại. Silicon là vật liệu phổ biến trong 
các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dễ khử trùng và 
bảo quản. “Nhưng ở kích cỡ nano thì khác”, - Sarp 
nhận xét.

Các hạt vi nhựa (microplastic) có thể xuất 
hiện ở bất kỳ loại nhựa dùng 1 lần nào - từ chai 
nhựa cho đến túi nylon. Dù có thể lọt vào cơ thể 
người, nhưng Sarp cho rằng các hạt vi nhựa có thể 
được lọc bỏ phần lớn qua hệ tiêu hóa và phổi của 
chúng ta. Nhưng ở cấp độ nano, chúng sẽ xuyên 
được qua thành tế bào và tấn công vào ADN, gây 
ảnh hưởng đến các dạng sống ở cấp tế bào.

Một nghiên cứu gần đây về hạt nano silicon 
cho thấy chúng thậm chí có thể trở thành một quả 
bom gây ung thư. Và nếu nhân lên hàng trăm hạt 
mỗi chiếc khẩu trang, và với tần suất 50.000 chiếc 
bị vứt bỏ mỗi giây, mối lo ấy trở nên hiển hiện.

“Tôi nghĩ đây là tình huống tương đối khẩn 
cấp, cho cả giới khoa học và các chuyên gia môi 
trường”.

Môi trường khỏe, người mới khỏe
Biến đổi khí hậu tạo ra các hiện tượng thiên 

nhiên cực đoan, và nó dạy cho con người hiểu được 
rằng sự tồn vong của chúng ta chịu ảnh hưởng lớn 
từ môi trường.

Sẽ thật ngây thơ nếu cứ giả định rằng 
Covid-19 sẽ sớm chuyển thành một bệnh đặc hữu, 
qua đó đặt dấu chấm hết cho thời đại khẩu trang. 
Một bài viết từ The Atlantic cho rằng “bệnh đặc 
hữu” không đồng nghĩa với việc bệnh dịch đã hoàn 
toàn chấm dứt, và việc Covid-19 trở thành bệnh 
đặc hữu sẽ không đưa chúng ta về trạng thái “bình 
thường” như trước năm 2020. Khẩu trang sẽ vẫn ở 
đây, phần nào đó đi vào văn hóa, lâu hơn so với 
chúng ta tưởng tượng. Và bởi vậy, lãnh đạo các 
nước cần phải tìm cách xử lý rác thải khẩu trang - 
thứ đã gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái ngay lúc này.

“Hiện tại đã có những cách tiếp cận vấn đề 
đầy hứa hẹn trên toàn cầu”, - Sarp nhận định. 
“Chúng ta cần gom chúng lại với nhau, cần để 
chính phủ các nước hiểu rằng họ phải hành động, 

và hy vọng rằng sẽ sớm giải quyết được vấn đề 
trước khi chúng vượt ra ngoài tầm kiểm soát”. ■

Điều gì xảy ra nếu thoát vị 
đĩa đệm không được điều trị?

Thoát vị đĩa đệm là căn bệnh cần 
được phát hiện sớm. Bệnh có thể 
khỏi nếu được điều trị đúng cách. 

Tuy nhiên, nếu người bệnh chủ quan không đi 
khám và không điều trị thì có thể dẫn đến nhiều hậu 
quả.

Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi nhân nhầy của 
đĩa đệm cột sống bi trượt khỏi vị trí tự nhiên, gây 
chèn ép lên dây thần kinh xung quanh. Bệnh 
thường xảy ra ở lưng dưới, chuyên trang sức khỏe 
Medical News Today (Anh).

Trường hợp thoát vị đĩa đệm cột sống ở các 
đốt sống cổ và phần giữa lưng sẽ ít xảy ra hơn. Đặc 
biệt, nếu thoát vị xảy ra ở cổ thì người bệnh không 
được chủ quan.

Thoát vị đĩa đệm có thể có hoặc không xuất 
hiện triệu chứng. Những triệu chứng thường gặp 
của bệnh là đau lưng, cơn đau lan xuống mông, 
chân và bàn chân. Tình trạng này còn  được gọi là
đau thần kinh tọa.

Cơn đau lưng cũng có thể lan sang vai, 
cánh tay, và bàn tay. Người bệnh cũng có cảm giác 
yếu cơ, ngứa ran ở chân hoặc bàn chân.

Tuy theo mức độ nghiêm trọng và vị trí đĩa 
đệm bị thoát vị mà người bệnh có thể cần hoặc 
không cần theo đuổi việc điều trị. Nếu mức độ bệnh 
nhẹ và không gây bất kỳ triệu chứng đáng kể nào 
thì có thể không cần duy trì điều trị.

Tuy nhiên, người bệnh cũng lưu ý là thoát 
vị u không đĩa đệm sẽ không thể tự lành. Do đó, nế
điều trị thì bệnh có xu hướng nặng hơn theo thời 
gian và gây ra các vấn đề sức khỏe từ mức độ trung 
bình đến nặng.

Các bác sĩ thường hiểu rằng có tiếp tục điều 
trị hay không điều trị là quyết định cá nhân của 
người bệnh. Thế nhưng, người bệnh cũng cần biết 
là tình trạng của họ sẽ ngày càng nặng hơn và các 
cơn đau triền miên sẽ khiến họ rất khó chịu, làm 
giảm chất lượng cuộc sống.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo ngay khi 
thoát vị đĩa đệm cột sống gây đau thì người bệnh 
cần phải điều trị ngay và duy trì việc đó. Nếu cơn 
đau nghiêm trọng đến mức cản trở sinh hoạt hằng 
ngày th điều trị ở bác sĩ chuyên ì cần phải khám và 
khoa cột sống.

Các biện pháp can thiệp và chăm sóc có thể 
giúp cơn đau thuyên giảm. Nhưng vì bản chất của 
căn bệnh là sẽ nặng hơn theo thời gian nên người 
bệnh có thể phải cân nhắc phẫu thuật cột sống để 
khắc phục hoàn toàn nơi đĩa đệm thoát vị, theo 
Medical News Today. ■ 
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