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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

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

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

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

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

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

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

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

ÑAËC BIEÄT:

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

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

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

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

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

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

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

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full 

time hoaëc part time. Bao löông $130/ngaøy. 

Tuøy khaû naêng and up. Khu da maøu, choã laøm 

vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:

Cell: 832-489-6956 * Phone: 713-738-6245

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 thoaûi maùi.

Galaria Mall

832-623-7641Xin lieân laïc: 

NEW

690-2004/1572

Caàn Thôï Nails

Tieâm nail Bellaire & Hway 6 caàn gaáp thôï 

boät Color Powder. Tieäm raát ñoâng khaùch, 

caàn laøm ngaøy Chuû Nhaät. Choã laøm raát thoaûi 

maùi vui veû. Seõ bao löông.

Bellaire & Hway 6

832-566-5727Xin lieân laïc Bill:

New

654-2000/1568

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails bao löông $900-$1,200/wk. Tieäm ôû 
Richmond - Rosenberg, khu Mix, giaù caùo, khaùch sang. 
Caùch chôï Vieät Hoa 15 phuùt, khu Bellaire 25 phuùt, tip 
cao $250-$350 wk. Caàn Receptionist, bao löông $900-
$1,200, tuøy theo tay ngheà. Tieäm open 9:30AM-
10:00PM, closed Sunday.

Richmond - Rosenberg

903-918-9100 * 713-259-3743
Xin lieân laïc Ivy:

May 2022

712-2006/1574

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

659-2001/1569

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt 
laùi xe. Caàn gaáp nhieàu thôï 
Nails.

New! New! New!

713-979-6848Xin lieân laïc:

NEW

689-2004/1572

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï coù kinh nghieäm laøm: Toùc - Nails - 

Massage. Treû caøng toát. 60% khaùch Myõ 

Traéng, tip raát cao, income cao khoâng caàn 

bao löông. $1,200 - $1,500 moät tuaàn.

New! New! New!

Xin lieân laïc:

346-492-0470 * 281-919-7006

NEW

700-2005/1573

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Chaân Tay Nöôùc, thôï boät, Dipping, bieát 

laøm waxing & facial caøng toát. Laøm Full time vaø 

Part time. Baûo ñaûm income $800 - $900/tuaàn. Tip 

haäu, laøm vieäc vui veû. Tieäm close on Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Any:

832-287-4690 * 281-646-0252

NEW

645-1999/1567

Caàn Thôï Nails

Tieäm ñoâng khaùch, löông cao, tip haäu caàn thôï Nails boät 

vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm. Bao löông theo khaû 

naêng. Tieäm caùch Houston 3h30’, coù choã cho thôï ôû xa. 

Thôï môùi ra tröôøng seõ ñöôïc training. Nhaän thôï coù vôï 

choàng.

CAÙCH HOUSTON 3H30’

Xin lieân laïc:

830-693-8612 * 512-228-6808

NEW

695-2004/1572

Caàn Thôï Massage-Hair-Nails

Tieäm khu ñoâng daân cö, khi Mix, Hw6 & 

Copperfield. Khu sang, good tip. Caàn thôï Full 

time hoaëc Part time. Bao löông $100-$120 

ngaøy hoaëc aên chia.

Hway 6 & Copperfield

832-782-4690
281-673-0454Vui loøng goïi Mai:

Hoaëc Tri:

NEW

634-1998/1566

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät & thôï chaân tay nöôùc. Part 

time/Full time. Caùch Hong Kong 4 khoaûng 

20 phuùt. Tip Cao, tieäm close Sunday.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

832-804-7271 * Cell: 253-394-4611

NEW

704-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Va ên  pho øng  ba ù c  s ó  ca àn  ngöô ø i , 

Receptionist thoâng thaïo tieáng Anh, 

Vieät, Hoa vaø coù theå söû duïng Computer.

New! New! New!

713-278-2225Xin lieân laïc Baùc Só Jame Le:

NEW

730-2008/1576

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn thôï bieát laøm boät, dip, gel, wax vaø tay chaân nöôùc, 

môùi ra tröôøng Ok. Bao löông daøi laâu, $1,200 - 

$2,100/tuaàn 6  ngaøy hoaëc tuøy khaû naêng. Hôn chia 6/4. 

Thôï laøm laâu daøi seõ ñöôïc Bonus. Choã ôû ñaøng hoaøng.

Colorado

Xin lieân laïc:

970-446-6060 * 970-306-2005

NEW

732-2008/1576

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm vaø tay 

chaân nöôùc. Bao löông $1,500/tuaàn. 

Tieäm lôùn, khu traéng, tip cao $$$$!!!!.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 806-787-7997

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

281-498-6699Xin lieân laïc anh Quyù:
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NEW

651-2000/1568

Caàn Ngöôøi

Tieäm BIDA vuøng SW, caàn Nam, Nöõ phuï 

beáp, khoâng caàn kinh nghieäm. Coâng vieäc: röõa 

cheùn vaø doïn deïp, laøm töø 3h chieàu ñeán 1h 

saùng.

Southwest HOUSTON

Vui loøng lieân laïc (goïi hoaëc nhaén tin):

281-871-9741

NEW

669-2002/1570

Caàn Thôï May

Caàn thôï may vaø Alteration, laøm 
vieäc taïi Westheimer vaø River Oak 
Blvd. Löông tuøy theo khaû naêng

Westheimer-River Oak

832-955-2703Xin lieân laïc Laâm:

NEW

672-2002/1570

Caàn Thôï May

Tieäm may khu Pearland caàn tuyeån thôï may coù kinh 
nghieäm may söûa ñoà. Tieäm naèm ôû Beltway 8 & 288, 
caùch Hong Kong 4 khoaûng 17 miles. Löông aên chia hay 
theo giôø tuøy yeâu caàu cuûa thôï vaø trình ñoä tay ngheà. 
Thuaän tieän cho ngöôøi soáng ôû gaàn ñöôøng Fuqua hay 
Telephone. Ai coù nhu caàu:

Beltway 8 & 288

713-436-9693Xin lieân laïc:

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

832-276-7088Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

NEW

683-2003/1571

Caàn Thôï Söûa Xe

Caàn thôï söûa xe bieát laøm Oil change, 
Brake. Coù kinh nghieäm Aligment, will 
training. Laøm Fulltime or Parttime neáu 
muoán

New! New! New!

713-505-9169Xin lieân laïc:

NEW

692-2004/1572

Caàn Ngöôøi Chaêm Treû Nhoû

Nhaø ôû Sugar Land caàn ngöôøi chaêm hai treû nhoû 5 vaø 7 

tuoåi, coù phuï ít vieäc nhaø.

Traû löông cao, giôø laøm vieäc linh hoaït, khoâng caàn coù 

kinh nghieäm. Öu tieân ngöôøi bieát laùi xe, noùi ñöôïc tieáng 

Quan Thoaïi (Mandarin) hoaëc moät ít tieáng Anh.

Sugar land

216-357-9771Vui loøng goïi Sabrina:

NEW

696-2004/1572

Medical Lab Hiring

Medical lab is hiring molecular biology technologist. 

This position requires a minimum of a bachelor’s 

degree in biology, chemistry or medical technology 

with at least 2 years working experience in molecular 

biology lab. Can work full-time, Monday to Saturday 

8AM to 5PM

New! New! New!

Please email resume to: yangdeqing@yahoo.com

New

687-2003/1572

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

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

NEW

699-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Tieäm BiDa vuøng Southwest caàn Nam phuïc vuï 

chaïy baøn. Tuoåi töø 21 ñeán 35, yeâu caàu vui veû, 

hoøa ñoàng, sieâng naêng. Laøm töø 12h saùng ñeán 

7h chieàu. Löông $12 coäng tip.

Vuøng Southwest

281-871-9741Nhaén tin hoaëc goïi soá phone:

NEW

702-2005/1573

Caàn Ngöôøi

CAÀN NAM NHAÂN VIEÂN LAØM ÑEÂM 

TIEÄM VIDEO VUØNG SOUTHWEST 

BIEÁT CHUÙT TIEÁNG ANH GIAO TIEÁP.

Vuøng Southwest

Xin lieân laïc:281-818-2344
hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

NEW

667-2002/1570

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 laïc soá 
ñieän thoaïi (call or text):

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

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

705-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, bieát laùi xe, 

löông $2,000/thaùng, coâng vieäc bao goàm: 

ñöa ñoùn moät beù gaùi ñi hoïc vaø naáu aên. Nhaø 

ôû Katy, 77494

Katy 77494

832-724-9615Xin lieân laïc Truùc:

NEW

714-2006/1574

Caàn Ngöôøi Naáu Aên & Giuùp Vieäc Nhaø

Nhaø khu Southwest gaàn chôï Myõ Hoa, caàn ngöôøi 

naáu aên vaø doïn deïp chuùt vieäc nhaø. Giôø laøm vieäc: 

Thöù Hai tôùi Thöù Saùu: 1 giôø chieàu tôùi 8 giôø toái. 

Thöù Baûy: 9 giôø saùng tôùi 6 giôø chieàu. 

Löông: $2,500/thaùng.

Gaàn Chôï Myõ Hoa

281-935-0561Xin lieân laïc:

Xin lieân laïc:

281-467-2871 * 281-242-0866

NEW

724-2007/1575

Caàn Ngöôøi

Tieäm DryClean/Sugarland.TX. Caàn 

tuyeån part time hoaëc full time 

cashier/front counter.

Sugarland TX
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Virus bí ẩn gây viêm gan ở trẻ 
em lan ra nhiều nước

Các quan chức y tế cho biết nhiều ca 
mắc bệnh gan bí ẩn ở trẻ em ã lan đ
sang Mỹ và đang xuất hiện ở ít nhất 4 

quốc gia châu Âu.
Theo  cách ây một tuần, giới chức y AP News, đ

tế Anh báo cáo về 74 trường hợp bị viêm gan ở trẻ 
em từ tháng 1 ến nay. ặc biệt, tất cả bệnh nhi ều đ Đ đ
đang nhiễm chủng virus viêm gan chưa từng thấy 
trước ó. Các nhà khoa học ang xem xét nguyên đ đ
nhân gây ra tình trạng này là gì, bao gồm Covid-19, 
virus khác và yếu tố môi trường.

Thêm nhiều ca bệnh ở châu Âu và Mỹ
Ngày 19/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết thêm 
nhiều trẻ bị viêm gan bí ẩn ã đ được xác định ở Đan 
Mạch, Ireland, Hà Lan và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, 
họ chưa có số liệu chính xác bao nhiêu trẻ nhiễm 
virus này.

Theo dữ liệu của WHO, khoảng 5 ca bệnh 
xuất hiện ở Ireland, 3 trẻ ở Tây Ban Nha và ều đ
trong giai oạn 22 tháng tuổi ến 13 tuổi.đ đ

Trong khi ó, từ ngày 16/4, quan chức y tế Mỹ đ
đã phát hiện 9 ca viêm gan cấp tính ở bang 
Alabama, các bệnh nhi đều là trẻ em từ 1 đến 6 tuổi.

Như vậy, ít nhất 6 quốc gia ã ghi nhận trên đ
dưới 100 trẻ em mắc bệnh viêm gan bí ẩn này. Tất 
cả ều dưới 13 tuổi.đ

Giáo sư Graham Cooke, chuyên gia về các 
bệnh truyền nhiễm tại ại học Imperial College Đ
London, Anh, cho biết: “Viêm gan nhẹ rất phổ biến 
ở trẻ em sau hàng loạt ợt nhiễm virus. Song, đ
những gì chúng tôi ìn thấy ở thời đang nh điểm này 
hoàn toàn khác. Các bệnh nhi phải chăm sóc 
chuyên gia gan và một số cần ghép gan”.

Ảnh minh họa
Theo vị chuyên gia, nCoV không phải là 

nguyên nhân gây nên tình trạng này. “Nếu viêm 
gan là kết quả của việc mắc Covid-19, iều này sẽ đ
rất bất ngờ khi số lượng người nhiễm virus rất cao ở 
thời iểm hiện tại”, GS Cooke nói thêm.đ

ECDC cho hay: “Hiện tại, nguyên nhân chính 
xác của bệnh viêm gan ở những trẻ em vẫn chưa 
được biết rõ”.

Mối nguy chưa thể đánh giá rõ ràng
Trước ó, các nhà khoa học tại Anh cho biết đ

một trong những nguyên nhân có thể là adenovirus 
và họ ang iều tra giả thuyết này. ây là họ virus đ đ Đ
phổ biến thường gây ra các bệnh như au mắt ỏ, đ đ
đ đau họng hoặc tiêu chảy. Trong khi ó, theo giới 
chức Mỹ, 9 trẻ em bị viêm gan cấp tính ở Alabama 
có kết quả xét nghiệm dương tính với adenovirus.

Những bệnh nhi này nhập viện với triệu chứng 
đ đường tiêu hóa, mức ộ tổn thương gan khác nhau, 
bao gồm cả suy gan. Các phân tích sau ó phát hiện đ
mối liên quan giữa bệnh viêm gan với adenovirus 
41.

Các bác sĩ lưu ý rằng adenovirus rất phổ biến ở 
trẻ em, do ó, nếu chỉ vì tìm thấy chúng ở người bị đ
bệnh viêm gan mà cho rằng virus này là thủ phạm 
gây bệnh thì không thuyết phục. Các quan chức y tế 
công cộng của Anh loại trừ mọi mối liên hệ giữa 
vaccine Covid-19 và khẳng định đây không phải 
biến chứng khi trẻ tiêm vaccine.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý có sự gia t ng ă
của adenovirus ở Anh, loại virus ang lây lan cùng đ
lúc với Covid-19, nhưng vai trò tiềm ẩn của những 
virus này trong việc gây ra bệnh viêm gan là chưa 
rõ ràng. Một số trẻ em có kết quả xét nghiệm dương 
tính với nCoV, song, WHO nhấn mạnh cần phải 
phân tích gene của virus ể xác ịnh xem có bất kỳ đ đ
mối liên hệ nào giữa các trường hợp này hay 
không.

WHO cảnh báo rằng có thể nhiều trường hợp 
mới sẽ ược phát hiện trước khi họ có câu trả lời rõ đ
ràng về nguyên nhân. Trong tình huống hiện tại, 
biện pháp kiểm soát, phòng ngừa cũng chưa thể 
đưa ra chính xác.

“Chúng tôi khuyến khích các quốc gia báo 
cáo, iều tra những trường hợp tiềm ẩn bị viêm gan đ
không rõ nguyên nhân. WHO không khuyến nghị 
bất kỳ hạn chế nào với việc đi lại hoặc thương mại 
với Vương quốc Anh hay quốc gia nào , đại diện ”
WHO nhấn mạnh.

CDC cũng ang xây dựng phương án tư vấn y đ
tế nhằm tìm kiếm những trẻ bị viêm gan không rõ 
nguyên nhân hoặc liên quan adenovirus. Trước 
mắt, trẻ nhập viện vì tình trạng này sẽ được điều trị 
như những ca bị viêm gan ở bệnh nhi khác.

Các bệnh nhi ở Anh không có tiền sử du lịch 
quốc tế trong thời gian gần ây. Các phân tích trong đ
phòng thí nghiệm cũng đang được thực hiện để xác 
định xem hóa chất hoặc độc tố có thể là nguyên 
nhân gây ra hay không. ■

Năm sản phẩm tăng cường 
miễn dịch quan trọng để giữ 
cho bạn khỏe mạnh

Dưới đây là 5 sản phẩm có thể giúp bạn 
tăng cường khả năng miễn dịch và đạt 
được các mục tiêu về sức khỏe của 

mình.
Bơ đậu phộng
Bơ đậu phộng cải thiện sức khỏe của tim bằng 

cách giảm chất béo có hại. Trong món ăn này có 
nhiều chất chống oxy hóa góp phần hỗ trợ giảm 
lượng đường trong cơ thể. Với những người đang 

ăn kiêng thì đây chính là món ăn tuyệt vời, bởi bơ 
đậu phộng chứa ít tinh bột bởi khi chỉ chứa 20% 
carbohydrate.

Với chế độ giảm cân, bạn chỉ cần ăn một lượng 
bơi đậu phộng nguyên chất vừa phải hoặc có thể sử 
dụng đậu phộng nguyên hạt. Món ăn này chứa 
nhiều chất béo lành mạnh, giúp tăng cường chức 
năng tim và là một lựa chọn tuyệt vời cho những 
người ăn chay hoặc những người theo chế độ ăn 
kiêng.

Axit oleic, một chất béo không bão hòa đơn có 
lợi được t đáng kể trong dầu ô liu, ìm thấy với tỷ lệ 
chiếm một nửa chất béo trong bơ đậu phộng. Bơ 
đậu phộng chứa axit linoleic, là một axit béo 
omega-6 quan trọng được tìm thấy trong hầu hết 
các loại dầu thực vật.

Ảnh minh họa
Đạm whey hay còn gọi “whey protein”
Trong khi chọn “whey protein”, hãy đảm bảo 

rằng đó là sản phẩm chính h độn ãng không có chất 
hoặc chất phụ gia. Whey protein có tác dụng cải 
thiện hiệu suất tập thể dục và tăng sức chịu đựng. 
Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ giảm cân và cải thiện cơ, 
sức mạnh nếu như sử dụng một cách phù hợp.

Giấm táo
Giấm táo cung cấp một số lợi ích sức khỏe khi 

loại nước này bao gồm chất kháng khuẩn và chất 
chống oxy hóa. Vì thế giấm táo có tác dụng giúp 
giảm cân, giảm cholesterol và kiểm soát lượng 
đường trong máu. Ngoài ra, sản phẩm này cũng có 
công dụng giúp trao đổi chất, giải độc, sản xuất 
hồng cầu và tiêu hóa.

Đường glucoza
Mùa hè đến, điều quan trọng là bạn phải luôn 

giữ đủ nước cho cơ thể. Vì thế hãy sử dụng Glucose 
để có thể giảm mệt mỏi khi tập luyện, cung cấp 
nước cho cơ thể và giúp các cơ nhận được đầy đủ 
oxy, cải thiện hiệu suất cơ bắp.

Vitamin tổng hợp
Vitamin tổng hợp rất cần thiết để tăng cường 

khả năng miễn dịch và giúp cơ thể duy cơ chế bảo 
vệ để chống lại nhiều bệnh tật khác nhau. Bởi sản 
phẩm này có khả năng hỗ trợ giảm stress oxy hóa, 
phục hồi cơ bắp và giảm suy nhược cơ thể. Ngoài 
ra, nó cũng hỗ trợ tổng hợp các tế bào hồng cầu, cải 
thiện sức mạnh, năng lượng, bổ sung khoáng chất 
và tăng cường cơ bắp. ■
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

11 cách cải thiện chứng 
mất ngủ cho người hiện đại

Giấc ngủ có liên quan mật thiết đến 
sức khỏe và các thói quen trong 
cuộc sống như chế độ ăn uống, 

luyện tập thể dục.
Ở Nhật số giờ ngủ giảm dần theo từng năm, 

cứ 10 người trưởng thành thì có một người bị mất 
ngủ. Tình trạng mất ngủ có xu hướng gia tăng theo 
độ tuổi, cứ ba người trên 60 tuổi thì có một người bị 
chứng mất ngủ.

Nếu tình trạng mất ngủ cứ tiếp diễn ngoài 
xuất hiện buồn ngủ vào ban ngày còn xuất hiện các 
triệu chứng khác nhau. Chủ yếu là dẫn đến mệt 
mỏi, kém tập trung, đau đầu, chóng mặt, chán 
ăn,… Gần đây, người ta cũng nhận thấy rằng nguy 
cơ dẫn đến các bệnh liên quan đến lối sống và trầm 
cảm ngày càng tăng lên.

Có nhiều nguyên nhân gây mất ngủ như:
- Lão hóa
- Tâm lý căng thẳng
- Sự xáo trộn của nhịp sống
- Bệnh tâm thần (trầm cảm,…)
- Do các bệnh như hội chứng ngưng thở khi 

ngủ, hội chứng chân không yên, rối loạn cử động 
chân tay theo chu kỳ,…

- Mất ngủ do thuốc (thuốc hạ huyết áp, 
steroid, thuốc chống trầm cảm,...)

- Chất kích thích (caffeine, hút thuốc, uống 
rượu quá mức,…)

- Môi trường phòng ngủ không thích hợp
Nếu nguyên nhân rõ ràng, chẳng hạn như 

trầm cảm hoặc ngưng thở khi ngủ, trước tiên hãy 
ưu tiên điều trị để cải thiện tình trạng bệnh. Tuy 
nhiên, hầu hết mọi người đều không biết nguyên 
nhân chính xác khi mắc ngủ.

Ảnh minh họa
Dưới đây là một số cách để cải thiện 

chứng mất ngủ của bạn:
- Thức dậy cùng một giờ (thức dậy cùng 

một giờ khi ngay cả khi thức khuya hoặc vào ngày 
nghỉ).

- Đi ngủ khi buồn ngủ (nếu bạn đi ngủ mà 
không buồn ngủ, bạn sẽ mất nhiều thời gian để ngủ 
hơn và tình trạng thức giấc sẽ tăng lên).

- Ngủ trưa trong thời gian ngắn trước 15h 
(ngủ trưa dài làm trầm trọng thêm chứng mất ngủ. 
Nên ngủ trong vòng 30 phút trước 15h).

- Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi 

sáng (nhằm thiết lập lại đồng hồ sinh học của bạn).
- Tập thể dục vừa phải (so với buổi sáng, 

buổi chiều bạn nên vận động nhẹ nhàng).
- Tắm nước ấm trước khi ngủ (tắm nước ấm 

giúp kích hoạt thần kinh giao cảm).
- Môi trường phòng ngủ thoải mái (yên tĩnh 

và tối, nhiệt độ và độ ẩm phòng vừa phải).
- Không uống rượu trước khi ngủ (uống 

quá nhiều sẽ tạo ra những giấc ngủ ngắn và hay tỉnh 
giấc).

- Tránh hút thuốc trước khi ngủ (lượng 
nicotine sẽ kích hoạt dây thần kinh giao cảm).

- Hạn chế lượng caffein vào ban đêm (hạn 
chế uống cà phê, nước tăng lực,... sau bữa tối).

- Không sử dụng điện thoại thông minh 
trước khi đi ngủ (ánh sáng từ điện thoại thông 
minh, máy tính,… cũng sẽ kích hoạt dây thần kinh 
giao cảm).

Những người không cải thiện được tình 
trạng mất ngủ ngay cả khi đã thử các phương pháp 
này thì cần được tư vấn và điều trị trực tiếp ở khoa 
thần kinh.

Thuốc an thần không phải là thuốc chủ yếu 
được dùng để điều trị tuy nhiên dùng thuốc an thần 
sẽ có tác dụng phụ như choáng váng, té ngã và gây 
nghiện nên cần phải đặc biệt thận trọng khi dùng 
cho người cao tuổi. Các loại thuốc an thần được 
phát triển sau này có thể giảm nguy cơ choáng 
váng, té ngã và ít gây nghiện hơn. Hơn hết nó còn 
có tác dụng tích cực giúp bạn ngủ sâu hơn. Mặt hạn 
chế là tất cả các loại thuốc ngủ là đều có tác dụng 
cực ngắn nên dễ gây tác dụng phụ là mất trí nhớ, 
khiến họ mất nhận thức hành vi trong vài giờ sau 
khi dùng thuốc.

Nguy cơ mất ngủ dần dần ăn mòn cơ thể và 
tinh thần con người. Nếu bạn bị rối loạn giấc ngủ, 
khó đi vào giấc ngủ hoặc cảm thấy ngủ không sâu 
thì hãy tham khảo ý kiến   bác sĩ chuyên khoa một 
lần. ■

Loài hoa bị tuyệt chủng 40 
năm tái xuất tại Ecuador

Loài hoa dại Gasteranthus extincus - 
được cho là đã tuyệt chủng sau nạn 
phá rừng trên diện rộng, vừa xuất 

hiện trở lại ở Ecuador sau 40 năm.
Loài hoa này có tên khoa học là 

Gasteranthus extincus, được các nhà sinh vật học 
tìm thấy ở chân núi Andes và ở trong những khu 
rừng còn sót lại ở vùng Centinela của Ecuador, 
Guardian đưa tin hôm 15/4.

Nạn phá rừng trên diện rộng ở miền Tây 
Ecuador vào cuối thế kỷ XX từng khiến cho nhiều 
loài thực vật bị tuyệt chủng, trong đó có 
Gasteranthus extincus.

Mặc dù hơn 97% rừng ở nửa phía tây của 
Ecuador đã bị tàn phá hoặc chuyển thành đất nông 
nghiệp, chiếm gần hết Centinela Ridge, các nhà 
khoa vẫn kiên trì rà soát các hình ảnh vệ tinh để xác 
định phần rừng nhiệt đới nguyên sinh còn nguyên 
vẹn, bắt đầu từ mùa hè 2021.

Nigel CA Pitman, một trong những nghiên 
cứu viên của dự án, cho biết: “Centinela là một 
vùng đất huyền bí đối với các nhà thực vật học 
nhiệt đới. Tuy nhiên không ai xác nhận rằng rừng 
đã chết, còn những loài thực vật đó đã tuyệt 
chủng”.

“Chúng tôi bước vào Centinela và nghĩ 
rằng nó sẽ khiến chúng tôi tuyệt vọng nhưng may 
thay, nó đã mở ra một niềm hy vọng lớn”.

Loài hoa dại nhiệt đới này có đặc điểm là 
những cánh hoa màu cam neon, có hình dáng như 
nhưng chiếc túi chụm vào, để dễ dàng được thụ 
phấn. Các nhà khoa học đã xác định được loài hoa 
này ngay trong vòng vài giờ đầu tiên tìm kiếm, chỉ 
bằng việc tham khảo hình ảnh của các mẫu cỏ khô, 
các bản vẽ tay và các tài liệu khác.

Ảnh minh họa
Họ đã chụp ảnh lại và thu thập các bông hoa 

đã rụng trước đó một các cẩn thận để không làm tổn 
hại những cá thể còn lại, nhằm đem đi phân loại.

Bất chấp tình trạng nguy cấp, Gasteranthus 
extincus vẫn sẽ được giữ nguyên tên gọi.

Hiện nhóm nghiên cứu đang làm việc với 
các nhà bảo tồn Ecuador để bảo vệ một số mẫu 
đang phát triển nơi loài hoa Centinelan này sinh 
sống.

Dawson White, một nghiên cứu sinh tại 
Bảo tàng Field, cho biết: “Việc khám phá lại loài 
hoa này cho thấy rằng không quá muộn để phát 
hiện những điều mới ngay cả trong những trường 
hợp xấu nhất, trong môi trường đa dạng sinh học bị 
thu hẹp và suy giảm”.

“Các loài mới vẫn đang được khám phá và 
chúng ta vẫn có thể cứu được nhiều loại thực vật 
trên bờ vực tuyệt chủng”, ông chia sẻ. ■

Pháp cấm các chuyến bay 
ngắn nội địa, ủng hộ các 
phương tiện giao thông “xanh” 
hơn

Luật này chỉ áp dụng cho các chuyến 
bay thực sự ngắn, ở những vị trí có 
thể thay thế bằng một chuyến tàu 

dưới 2 tiếng rưỡi. Xe lửa thường có chi phí rẻ hơn 
và chúng ít gây ô nhiễm hơn máy bay, vì vậy lệnh 
cấm sẽ hỗ trợ du lịch sinh thái. ■
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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
__________________________________________

709-2005/1573

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Full Services Salon ôû Richmond, 

TX 77406 gaàn chôï HEB caàn nhieàu thôï 

toùc. Bao löông vaø aên chia.

Xin vui loøng lieân laïc: 

832-973-9690
__________________________________________

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
__________________________________________

674-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm ñoâng khaùch khu Southwest, coù 

nhieàu khaùch Design, Eyebrows, Wax. 

Caàn thôï bieát laøm boät vaø thôï chaân tay 

nöôùc.

Xin lieân laïc: 832-209-0380
__________________________________________

676-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï nails bao löông $1,000-

$1,300. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bao 

löông tuaàn (khoâng coù baèng Ok). Ai ôû 

Southwest ñi chung xe

Xin lieân laïc: 832-983-4030
__________________________________________

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

______________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoaûi maùi..

Xin goïi ngay: 

713-666-1416

710-2006/1574

NEW THAÙNG 5/2022

Caàn gaáp thôï boät bao löông $700/tuaàn. 

Trong khu Briar Forest & Westheimer 

Laøm vieäc thoaûi maùi, khoâng khí gia ñình

Lieân laïc Cuùc: 713-278-9559 

Hoøa: 713-391-6840
__________________________________________

698-2005/1573

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï toùc Nöõ laøm Full time vaø Part 

time. Tieäm ñoâng khaùch Myõ Traéng. I-10 

& Diary Ashford. Neáu khoâng coù kinh 

nghieäm seõ training.

Xin lieân laïc Coâ Hoàng hoaëc nhaén tin: 

713-499-9120
__________________________________________

703-2005/1573

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4 khoaûng 7 

phuùt, caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc (full 

time/part time) khu Meã 70%, tieäm laøm 

nhö gia ñình.

Xin lieân laïc Phone hoaëc Text: 

832-758-3852
__________________________________________

679-2003/1571

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS

SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay 

chaân nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng 

toát. Bao löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803

C. Phöôïng: 832-503-0096
__________________________________________

635-1998/1566

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø Tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1,200, 

bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc: 

Chính: 281-650-2898
__________________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoaûi maùi..

Xin goïi ngay: 

713-666-1416

670-2002/1570

CAÀN THÔÏ MAY

Tieäm may caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm, bieát chuùt tieáng Anh. Khu 610 

vaø Richmond

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

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
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

__________________________________________

658-2001/1569

KHU 288 - BELTWAY 8

Caàn ngöôøi laøm trong tieäm röôïu. Chaát 

haøng, doïn deïp, tính tieàn. Khu 288 – 

Beltway 8. Löông tuøy theo kinh 

nghieäm.

Vui loøng goïi: 

713-806-6114
__________________________________________

680-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät ngöôøi giöõ treû tuoåi töø 55 ñeán 

65. Coù phoøng rieâng, khu Sugarland, 

beù ñi hoïc ñeán 3pm môùi veà, Chuû nhaät 

nghó.

Xin lieân laïc: 

281-935-8357

281-818-4737
__________________________________________

678-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ-GIUÙP VIEÄC 

NHAØ-KHU ROYAL OAKS

Caàn 1 phuï nöõ tuoåi töø 40-60 chaêm soùc 2 

treû em vaø laøm giuùp vieäc nhaø. Giôø laøm 

töø 1PM-6PM.

Xin goïi Jimmy: 

832-776-0752

657-2001/1569

NEW

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50, chaêm soùc baø 87 

tuoåi. Bao aên ôû, löông $2,500/thaùng. 

Neáu laøm toát, taêng löông sau 6 thaùng. 

Ñieän thoaïi sau 2:00PM.

Vui loøng goïi baø Tuyeát: 

281-989-1636
__________________________________________

644-2003/1571

NEW

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù hai treû ñaõ ñi hoïc. Nhaø ôû 

Southwest, laøm 5 ngaøy 1 tuaàn, coù theå 

ñi veà hoaëc ôû laïi. Löông thoaûi thuaän.

Xin lieân laïc: 713-517-5198
__________________________________________

633-1998/1566

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ GAÁP

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, coù kinh 

nghieäm, saïch seõ, yeâu treû. Ñeå giöõ moät 

beù gaùi 18 thaùng. Nhaø gaàn I10/Bwy 8 

laøm 5 ngaøy/tuaàn. 

Xin lieân laïc: 

832-495-7087
__________________________________________

639-1999/1567

CAÀN NGÖÔØI LAØM

Tieäm giaët uûi khu 610 vaø Richmond, 

caàn ngöôøi laøm Cashier Frontdesk, bieát 

chuùt tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm laøm 

qua roài.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

723-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Nhaø ôû First Colony Sugar Land, caàn 

ngöôøi laøm côm vaø doïn deïp nhaø cöûa 

cho 2 oâng baø giaø coøn khoûe, part time, 

flexible hours, any day. Löông giôø, 

ñieän thoaïi baø Trang:

281-797-8345

Call any time
__________________________________________

721-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi naáu aên, doïn deïp vaø laùi xe 

ñöa ñoùn treû em. Löông $100/ngaøy, 

laøm 4 ngaøy, 20 Hrs/tuaàn. Nhaø khu 

Bellaire & Loop 610. Xin lieân laïc: 

832-377-1642

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted
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650-2000/1568

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ, chaêm soùc ngöôøi giaø 

taïi gia. Tuaàn 6 ngaøy bao aên ôû, löông 

haäu. Xin lieân laïc: 

Chò Hueä: 832-641-6406

Chò Thanh: 832-359-3993
__________________________________________

727-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø 2 vôï choàng, caàn moät phuï nöõ, coù 

söùc khoûe, 45-60 tuoåi. Bieát naáu aên 

ngon, laøm ít vieäc nhaø, phoøng rieâng, 

bao aên ôû, löông thaùng $1,300.

Xin lieân laïc: 

832-513-5302
__________________________________________

682-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn tìm ngöôøi giöõ beù gaùi 11 thaùng, bao 

aên uoáng vaø ôû laïi. Khu nhaø sang trieäu 

ñoâ ôû Richmond/Katy. Gia ñình thaân 

thieän, thoaûi maùi vaø löông cao.

Vui loøng goïi Vi: 

713-884-0215
__________________________________________

729-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ 2 chaùu trai 3t 

& 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû. Löông 

$1,600/thaùng.

Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985 

346-715-1080
__________________________________________

Vui Cöôøi

Mặt trời hay mặt trăng?

Hai gã say đang trò chuyện trên 

đường về nhà:

– Đẹp thật, nhìn trăng kìa!

– Sai bét ! Đó là mặt trời !

– Họ cãi nhau cho đến khi gặp một 

người lảo đảo đi ngược lại, một người 

hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật 

đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay 

mặt trăng vậy ?

– Người kia nhìn lên trời chăm chú 

rồi cau mày hỏi lại: Xin lỗi, các anh định 

hỏi về cái bên trái hay bên phải?

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

720-2007/1575

CHO SHARE PHOØNG  

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch seõ. 

Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän nghi. 

Ñöôøng Neff & Redding (Khu Bellaire), 

ít naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 

669-285-8701
__________________________________________

715-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG  

(NÖÕ, VÔÏ CHOÀNG ONLY)

Nhaø ôû Bellaire-HWay6, gaàn chôï HEB, 

Myõ Hoa, coù phoøng cho share. Khu an 

ninh, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet. 

Coù saün giöôøng.

Xin lieân laïc Hoa: 

832-289-9273
__________________________________________

706-2005/1573

PHOØNG CHO THUEÂ

Phoøng rieâng bieät cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, roäng raõi, öu tieân cho ngöôøi ñoäc 

thaân. Gaàn chôï Hong Kong 3, Thaéng 

Höng, Beltway 8 - Veteran Memorial.

Xin lieân laïc:

Goïi Coâ Quyønh: 346-763-2679 

Chuù Thaønh: 832-857-7456
__________________________________________

693-2004/1572

CHO SHARE PHOØNG

N h a ø  ô û  k h u  D a i r y  A s h f o r d  & 

Westheimer coù phoøng cho thueâ, ñoäc 

thaân Nam hoaëc Nöõ, nhaø roäng maùt, 

saïch seõ, yeân tónh, coù choã ñaäu xe, 

internet, giaët saáy, giaù $350 moät phoøng.

Xin lieân laïc: 

346-529-4276

713-815-5684
__________________________________________

713-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG

Gaàn chôï Vieät Hoa, Hong Kong 4, khu 

vöïc an ninh, yeân tónh, lòch söï, an toaøn, 

nhaø 4 phoøng. Master raát to $600 & 

$350 & $400. Bao ñieän nöôùc, maùy 

giaët, maùy saáy, Internet. Cho share 

chung nhaø.

Bieát theâm xin goïi Kim Ngoïc: 

346-252-3902
__________________________________________

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân laïc

713-367-5069

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

725-2007/1575

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø khu Hway6 & Clay dö phoøng cho 

thueâ. Bao ñieän, nöôùc, Internet. Coù 

maùy giaët, saáy. Khu yeân tónh, saïch seõ. 

Xin lieân laïc Coâ Baûy: 

832-768-8167
__________________________________________

722-2007/1575

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû trong khu Beechnut Landing, 

goùc Synott and Beechnut. Coù phoøng 

cho thueâ giaønh cho giôùi Nöõ, tieän nghi 

ñaày ñuû. Coù nhaø beáp ñeå naáu aên, beân 

ngoaøi thoaùng maùt.

Xin lieân laïc Thuøy: 

832-768-4380
__________________________________________

661-2001/1569

BELLAIRE - ADICK CLODINE

Nhaø treân ñöôøng Bellaire vaø Adick 

Clodine co ù  pho øng cho share. 

$330/thaùng, bao ñieän, nöôùc, giaët saáy 

vaø Internet.

Xin lieân laïc: 

832-836-9081
__________________________________________

665-2001/1569

NEW! SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & Old Richmond. 

Phoøng roäng raõi, thoaùng maùt. free 

wifi. maùy giaët. maùy saáy môùi. Nhaø ít 

ngöôøi, yeân tónh.

Xin lieân laïc chò Xuaân: 

713-422-3924
__________________________________________

643-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân laïc Maïnh: 

972-854-8191
__________________________________________

677-2003/1571

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû Synott & Beechnut, coù 1 phoøng 

cho thueâ Ñoäc thaân Nam, Nöõ. Nhaø raát 

saïch seõ, yeân tónh, ít ngöôøi ôû. Coù choã 

ñaäu xe, internet, giaët saáy, giaù $375.

Xin lieân laïc Thieän: 

832-566-5727
__________________________________________

668-2002/1570

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW phoøng 

nhoû $350, phoøng lôùn $600/thaùng. Coù 

theå ôû ñöôïc 2 ngöôøi. Coù saün ñoà ñaïc, 

Internet. Ñieàu kieän: Nöõ ñoäc thaân, ít naáu 

aên.

Vui loøng text/voice: 

832-310-7699

656-2001/1569

CHO THUEÂ PHOØNG

Phoøng cho thueâ. Nhaø goùc ñöôøng 

Beechnut and Eldrigde, ñaày ñuû tieän 

nghi, coù dö 2 phoøng, $350.

Vui loøng goïi Coâ Cuùc: 

832-228-3068
__________________________________________

685-2003/1571

CHO SHARE PHOØNG 4.5.22

Khu Southwest coù 2 phoøng cho möôùn.

Xin lieân laïc: 

832-289-7619 *

832-247-6959
__________________________________________

652-2000/1568

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng Master, vaø 

phoøng nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, 

chôï. Ñaày ñuû tieän nghi, bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, internet. Nhaø coù 2 vôï choàng, 

coù choã ñaäu xe.

Xin lieân laïc: 

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
__________________________________________

640-1999/1567

SHARE PHOØNG - BELLAIRE & 59

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho 

share phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu 

Bellaire vaø 59.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

__________________________________________

642-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, dö 1 phoøng 

cho share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, 

saïch seõ, ít naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy, Internet. $350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958
__________________________________________

660-2001/1569

SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & 529, 2 phoøng cho 

share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet, khu an ninh, $330/thaùng, 

Northwest.

Xin lieân laïc: 

713-314-7091

Linh Tinh
694-2004/1572

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342
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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

Thoâng Baùo
Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù thaân chuû quaûng caùo cuûa Baùo 

Thöông Maïi Vieät Nam - The Vieät Nam Post Thöông Maïi.

Trong thôøi gian gaàn ñaây coù nhieàu ngöôøi ñaõ lieân laïc vôùi toøa soaïn 

cuûa chuùng toâi veà vieäc “Thuong Mai Magazine” ôû California ñaõ 

nhaän tieàn nhöng khoâng ñaêng quaûng caùo thöông maïi cho hoï.

Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù vò laø “Thuong Mai Magazine” 

ôû California khoâng coù lieân heä gì vôùi chuùng toâi caû.

Cô sôû Thöông maïi Vieät Nam cuûa chuùng toâi toïa laïc taïi soá:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

Neáu quyù vò coù thaéc maéc, xin vui loøng lieân laïc vôùi chuùng toâi qua 

nhöõng soá ñieän thoaïi ôû treân.

Chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn söï uûng hoä cuûa quyù thaân chuû.

Notice
Notice to clients of the Thuong Mai Viet Nam - The Vietnam Post.

Recently, some customers have sent their ads to a business name 

“Thuong Mai Magazine” in California and paid this Business for its 

service. 

Please note that the business in California has nothing to do with us.

Our “Thöông Maïi Vieät Nam” (The Vietnam Post) is located at:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

If you have any questions, please contact us at the numbers list 

above. 

We definitely appreciate your support.

http://afamily.vn/hoa-ra-nhung-nguoi-doc-than-lai-co-cuoc-song-khoe-manh-hon-nguoi-da-ket-hon-20170727161954889.chn
http://afamily.vn/vung-xanh.html
http://afamily.vn/hoa-ra-nhung-nguoi-doc-than-lai-co-cuoc-song-khoe-manh-hon-nguoi-da-ket-hon-20170727161954889.chn
http://afamily.vn/vung-xanh.html
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

1-800-318-2596
Tài trợ bởi Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ

HÃY ĐƯỢC  BẢO HIỂM  CHO
BẤT KỲ ĐIỀU GÌ XẢY ĐẾN.

Nếu quý vị bị mất bảo hiểm sức khoẻ hoặc cần cập nhật thay 

đổi chương trình bảo hiểm vì vừa nghỉ việc, sinh con, hoặc sang 

26 tuổi, việc tìm chương trình bảo hiểm mới dễ dàng hơn quý 

vị nghĩ rất nhiều. Quý vị có một khoảng thời gian giới hạn để 

tìm chương trình bảo hiểm giá phải chăng tại HealthCare.gov.

Đi bộ 100 bước mỗi 

phút - chìa khóa để giảm 

cân bền vững

ếu bạn muốn giảm 

Ncân, đi bộ 100 bước 

mỗi phút là một cách 

hiệu quả thấp để đạt được mục tiêu của 

bạn

Đi bộ là một cách tuyệt vời để 

thêm một số hoạt động thể chất cho một 

ngày của bạn; nó miễn phí và hoàn hảo 

cho người mới bắt đầu tập thể dục. Tuy 

nhiên, nếu mục tiêu của bạn là giảm 

cân, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 

rằng đi bộ với tốc độ 100 bước mỗi phút 

là tốc độ giảm cân hiệu quả nhất.

Nhiều người chuyển sang đi bộ 

để giảm cân vì đây là cách dễ tiếp cận để 

bắt đầu vận động và đốt cháy năng 

lượng. Bạn có thể thực hiện mọi thứ 

theo tốc độ của riêng mình - một cuộc đi 

dạo, đi bộ năng lượng hoặc một cái gì 

đó ở giữa - và tích hợp nó vào ngày của 

bạn bằng cách đi bộ đến cửa hàng hoặc 

văn phòng.

Nói chung, nếu bạn muốn bắt 

đầu giảm cân, bạn cần đặt một tốc độ 

làm tăng nhịp tim của bạn, nhưng rất 

khó để biết chính xác bạn cần đi bộ 

nhanh như thế nào. Nhờ một nghiên cứu 

trên Tạp chí Y học Thể thao của Anh, 

giờ đây chúng ta đã có một mục tiêu: 

100 bước một phút.

Các nhà nghiên cứu đã thực 

hiện phân tích tổng hợp, xem xét các bài 

báo đã xuất bản, để tìm ra tốc độ đi bộ lý 

tưởng được khoa học hỗ trợ. Sau khi 

xem xét dữ liệu, họ kết luận rằng 100 

bước/phút cân bằng giữa tốc độ và 

cường độ tập luyện.

Nhưng nó không chỉ là số lượng 

bước nếu bạn muốn giảm cân, mà còn là 

cường độ. Nhóm nghiên cứu phát hiện 

ra rằng tốc độ này tương đương với việc 

tập thể dục cường độ vừa phải và giúp 

đốt cháy năng lượng gấp ba lần so với 

việc ngồi yên.

Nhìn bề ngoài, điều này có vẻ 

trái ngược với nghiên cứu độc lập cho 

rằng bạn nên đi bộ chậm hơn để đốt 

cháy nhiều chất béo hơn. Tuy nhiên, bài 

báo đó phát hiện ra rằng những người đi 

bộ chậm hơn có lượng mỡ cơ thể nhiều 

hơn 20% so với những người đi bộ 

nhanh hơn và do đó, sẽ giảm được nhiều 

hơn.

Trong nghiên cứu đó, những 

người đi bộ nhanh đã tăng lượng mỡ 

trong cơ thể trong 15 tuần đầu tiên trước 

khi giảm dần cân trong nửa sau của thử 

nghiệm. Các tác giả cho rằng đó có thể 

là do cơ thể bạn cần thời gian điều chỉnh 

để đốt cháy chất béo sau khi tập thể dục 

cường độ cao hơn.

Mặc dù cường độ đi bộ của bạn 

đóng một vai trò quan trọng, nhưng số 

bước bạn đi trong một ngày cũng vậy. 

Nếu bạn đang sử dụng một trong những 

công cụ theo dõi thể dục tốt nhất để theo 

dõi số bước của mình, có thể bạn sẽ có 

mục tiêu là 10.000 bước hàng ngày.

Nhưng con số này đến từ đâu? 

Một số người cho rằng nó được liên kết 

với một chiến dịch tiếp thị cho máy đếm 

bước chân và không có bất kỳ ý nghĩa 

khoa học cụ thể nào. Vì vậy, câu hỏi vẫn 

còn, bạn nên thực hiện bao nhiêu bước 

một ngày?

Theo các nhà nghiên cứu, mục 

tiêu đi được từ 5.000 đến 7.000 bước 

mỗi ngày là đủ để giữ cho bạn thân hình 

cân đối và khỏe mạnh, ngay cả khi bạn 

già đi. Và nếu bạn đi bộ với tốc độ 100 

bước một phút, bạn sẽ đạt được mục 

tiêu trong khoảng một giờ.

Tuy nhiên, giảm cân chỉ là một 

trong những lợi ích của việc đi bộ. Đi ra 

ngoài trời mỗi ngày là một cách tuyệt 

vời để dành thời gian, cho dù bạn muốn 

cải thiện tâm trạng, bảo vệ xương hay 

chỉ dành chút thời gian để xem podcast 

hoặc sách nói.

Bạn cũng sẽ muốn hỗ trợ đôi 

chân của mình bằng một đôi giày tốt 

nhất để đi bộ, đặc biệt nếu bạn muốn đạt 

tốc độ cao hơn. Ngay cả khi bạn thích đi 

dạo với cường độ thấp hơn, bạn vẫn nên 

đầu tư vào một bộ đồ tập và tránh đau 

chân hoặc mắt cá chân. ■ 

WHO: Bé gái và nữ giới dưới 21 tuổi chỉ 

cần tiêm 1 mũi vaccine ngừa ung thư cổ tử 

cung

ng thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến thứ tư đối 

Uvới nữ giới trên toàn cầu và hơn 95% số ca mắc căn 

bệnh này là do virus HPV lây truyền qua đường tình 

dục.

WHO vừa đưa ra khuyến nghị mới về việc tiêm vaccine ngừa 

HPV - một loại virus gây ung thư cổ tử cung. Theo đó, bé gái và nữ giới 

dưới 21 tuổi chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine thay vì 2 hay 3 mũi như trước đây.

Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của WHO đã 

phân tích các bằng chứng mới cho thấy việc tiêm mũi duy nhất vaccine 

ngừa HPV có hiệu quả tương đương với phác đồ tiêm 2 hoặc 3 mũi 

vaccine. Nhóm Chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của WHO 

kết luận 1 mũi vaccine có hiệu quả bảo vệ mạnh đối với HPV.

Vì vậy, nhóm chuyên gia khuyến nghị trẻ em gái trong độ tuổi từ 

9-14 và 15-20 cần tiêm 1 hoặc 2 mũi vaccine, nữ giới trên 21 tuổi tiêm 2 

mũi cách nhau 6 tháng. Trong khi đó, những người suy giảm miễn dịch 

tiêm 3 mũi nếu đủ điều kiện.

Khuyến nghị này sẽ thay thế các hướng dẫn cũ về việc tiêm 2 mũi 

vaccine cho trẻ từ 9-14 và 3 mũi đối với trẻ em gái và nữ giới trên 15 tuổi. 

■
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Hầu tước La Fayette – 
Lưỡng quốc danh nhân

Khó có thể so sánh với mối liên hệ 
mật thiết Anh - Mỹ, tuy nhiên, 
trong lịch sử, nước Pháp và Hợp 

chủng quốc Hoa Kỳ cũng từng có một mối bang 
giao vô cùng gắn bó. 

Biểu tượng của tình hữu nghị ấy, bên cạnh 
bức tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng ở New York, 
còn là tên tuổi của một con người xuất chúng: Hầu 
tước La Fayette (tên đầy đủ là Marie-Joseph Paul 
Yves Roch Gilbert du Motier, 6/9/1757 - 
20/5/1834).

Một nhân vật đầy tranh cãi
Xuất thân từ một gia thế đại công hầu, một 

dòng dõi quý tộc cổ xưa bậc nhất nước Pháp (có 
gốc gác từ thế kỷ XI, với rất nhiều công thần - danh 
tướng lừng lẫy với binh nghiệp), nhưng tên tuổi 
của Hầu tước La Fayette lại gắn liền với một cuộc 
"đại cách mạng" - Cách mạng Tư sản Pháp 1789. 

Và trước đó, là sự dấn thân sát cánh cùng 
quân đội 13 bang thuộc địa Mỹ chiến đấu giành độc 
lập từ đế quốc Anh, dưới sự chỉ huy của George 
Washington. Không chỉ vậy, là một quân nhân, 
nhưng La Fayette lại có khá nhiều ảnh hưởng và tác 
động đến các cấu trúc xã hội dân sự Pháp.

Có một câu chuyện xảy ra vào năm 2007, 
khi ở nước Pháp xảy ra cuộc tranh luận, về việc đưa 
tro di hài của La Fayette vào Điện Phantheon - nơi 
chôn cất và tôn vinh những danh nhân rạng rỡ nhất 
trong dòng lịch sử Pháp. 

Khi đó, Tổng thống Pháp đương chức - 
Nicolas Sarkozy -  tán thành, song nhà sử học Jean-
Noel Jeanneney phản đối. Ông cho rằng: La 
Fayette là một nhân vật bảo hoàng, không mang 
những tư tưởng cộng hòa tiến bộ. 

Đáp lại, nhà văn Gonzague Saint-Bris - 
một trong không ít tác giả từng viết tiểu sử La 
Fayette, nhấn mạnh: "Những con người đặc biệt 
luôn phục vụ vì lợi ích của nước Pháp hơn là một 
thể chế, cho dù đó là nền Quân chủ hay nền Cộng 
hòa".

Vậy thì La Fayette là người theo phái Bảo 
hoàng, hay là một nhà cách mạng? Câu trả lời là cả 
hai. Và hơn thế nữa, ông còn là người tiên phong 
trong việc giải phóng các thuộc địa, cũng như là 
nhà quý tộc hiếm hoi nghĩ đến và thực hiện các 
bước sơ khởi của tiến trình xóa bỏ chế độ nô lệ. 

Hành trang và sự nghiệp của ông có thể 
xem là sự tóm lược những nét chính đáng nhớ nhất 
trên hoàn cầu, trong suốt một thời động loạn. Ông 
là cái gạch nối trong mối liên hệ Pháp - Mỹ, cũng là 
chứng nhân của những xung đột Anh - Mỹ, Anh - 
Pháp, quân chủ - cộng hòa, cách mạng ôn hòa - 
cách mạng khủng bố kiểu phái Jacobin; Đế chế 
Bonaparte - Quân chủ lập hiến Bourbon và 
Orleans.

Tung hoành ở Bắc Mỹ
Nước Pháp đã chọn sát cánh với cuộc chiến 

tranh giành quyền độc lập của 13 thuộc địa Bắc 

Mỹ. Song, điều đó không có nghĩa là La Feyette có 
thể tham gia cuộc chiến đấu ấy một cách dễ dàng.

Một chi tiết khiến ông luôn được trân trọng 
và biết ơn tại Mỹ: Khi biết Quốc hội cách mạng 
Hoa Kỳ thuộc địa không thể đài thọ cho chi phí của 
mình, La Fayette đã tự bỏ tiền mua và trang bị cho 
con tàu mà ông đặt tên là La Victoire (Chiến 
thắng). 

Phụng sự cuộc chiến đấu giành độc lập của 
nước Mỹ 

Biết tin ấy, vua nước Pháp khi đó là Louis 
XVI ra lệnh cho ông phải trở về với đơn vị đang 
đóng ở Marseille. Trái lệnh vua, ông cùng 11 người 
nữa xuống tàu (ngày 20/4/1777), giong buồm 
thẳng qua Đại Tây Dương, và cập bến Tân lục địa 
ngày 13/6.

Ở đó, ngày 31/7, La Fayette được Quốc hội 
cách mạng Hoa Kỳ chấp nhận phục vụ trong quân 
đội Mỹ với quân hàm thiếu tướng, nhưng vẫn chưa 
được giao chỉ huy một đơn vị cụ thể nào. 

Phải có thư tiến cử trực tiếp đến George 
Washington, do đích thân Benjamin Franklin (nhà 
khoa học lừng danh, khai quốc công thần nước Mỹ 
đang hoạt động ngoại giao tại Pháp) gửi về từ Paris, 
La Fayette mới được tiếp cận vị chỉ huy tối cao 
trong vai trò một sĩ quan tham mưu.

Ngày 11/9/1777, La Fayette mới lâm trận 
thực chiến lần đầu, trong chiến bại Brandywine 
của quân đội Mỹ. Tuy thất trận nhưng ông được 
Washington đánh giá rất cao nhờ "lòng can trường 
và nhuệ khí chiến đấu". Và sau đó, La Fayette được 
giao chỉ huy một sư đoàn.

 Ngày 24/11/1777, chỉ với 300 quân, La 
Fayette phá quân Anh đông gấp bội tại Gloucester. 
Đầu năm 1778, ông góp công lớn trong việc thuyết 
phục bộ lạc da đỏ Oneida liên minh với quân đội 
Mỹ. 

Đó cũng là thời điểm nước Pháp chính thức 
công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở 
Bắc Mỹ, và với vai trò biểu tượng của mối quan hệ 
Pháp - Mỹ, các đơn vị do La Fayette chỉ huy luôn bị 
quân Anh theo sát, hòng bao vây và bắt sống, 
nhưng ông đều thoát được.

Tháng 2/1779, La Fayette trở về Paris. Do 
kháng lệnh vua, ông bị giam lỏng hai tuần. Nhưng 
sau đó, La Fayette được Pháp hoàng Louis XVI 
triệu kiến, và khen thưởng, đồng thời cho phục 
chức ở lực lượng long kỵ binh. 

Ở vị trí này, ông tiếp tục đóng góp nhiều 
hơn nữa vào việc vận động thêm những sự hỗ trợ 
quý báu dành cho quân đội Mỹ, cả về người, vũ khí 
và tiền bạc. Vị thế của ông trở nên rất cao với sự 
trọng vọng của cả triều đình Pháp lẫn chính phủ 
cách mạng Mỹ.

Tháng 3/1780, La Fayette lại dẫn quân 
xuống tàu vượt đại dương, để hoàn tất cuộc phiêu 
lưu đầy cảm hứng của mình với cuộc chiến đấu 
giành độc lập trên lục địa mới. 

Trận Yorktown mang ý nghĩa quyết định 
thành bại, La Fayette chính là người chỉ huy một 
trong hai gọng kìm - bên cạnh đại quân do chính 
Washington chỉ huy - vây chặt lực lượng dưới 
quyền tướng Cornwallis của Anh, sau đó tiến công 
bằng những đợt xung sát mãnh liệt, ép Cornwallis 
đầu hàng và qua đó ép nước Anh ngồi vào bàn đàm 
phán, ký hòa ước công nhận Hoa Kỳ độc lập.

Với nước Mỹ, Hầu tước La Fayette đích 
thực là một bậc khai quốc công thần.

Và thăng trầm cùng những biến động long 
trời lở đất ở nước Pháp quê hương.

Thăng trầm cùng nước Pháp
Trở về Pháp trong vầng hào quang của một 

danh tướng, có lẽ chính La Fayette cũng không thể 
ngờ được rằng ông sẽ phải dính líu nhiều đến 
những biến động chính trị Pháp quốc, qua các cuộc 
thay triều đổi đại đến vậy. Kể từ đây, các thế hệ sau 
sẽ nhớ đến ông với những dấu ấn trong vai trò của 
một chính khách. Một chính khách mang trong 
mình rất nhiều sự giằng xé, và phải trải qua không 
ít truân chuyên.

Năm 1788, đến dự Hội nghị quý tộc (lần 
đầu tiên được triệu tập kể từ năm 1626), La Fayette 
đưa ra đề xuất về Hội nghị các đẳng cấp (tăng lữ, 
quý tộc và bình dân). Một năm sau, ông - bậc đại 
công hầu - cùng Thomas Jeffeson (nhà cách mạng 
khai quốc và là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ) thảo 
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

Ngày 14/7/1789, Đại cách mạng Tư sản 
Pháp bùng nổ. Đứng giữa các phe phái, La Fayette 
nắm Vệ binh quốc gia, cố gắng dốc sức xây dựng 
Quốc hội lập hiến ba đẳng cấp, nỗ lực dung hòa 
mâu thuẫn giữa các tầng lớp, kìm nén mọi biểu 
hiện bạo lực quá khích.

Song, lực bất tòng tâm, ông bị các lãnh tụ 
cách mạng Pháp như Georges Danton hay 
Maximillien Roberspierre xem là một tên bảo 
hoàng. Ông phải chứng kiến hoàng gia Pháp, kể cả 
nhà vua, bị xử tử. 

Ông cũng phải chứng kiến những vụ thảm 
sát diễn ra trên cả các đường phố lẫn trong chính 
trường, đặc biệt là sau khi phái Jacobin của 
Roberspierre ngày càng trở nên cực đoan, tận diệt 
mọi đối thủ chính trị, trong đó có cả người đồng chí 
Danton. Nói cách khác, ông buộc phải nhìn Tuyên 
ngôn Nhân quyền và Dân quyền do mình soạn thảo 
nhuốm máu.

Trong những ngày động loạn đó, nhờ tuyên 
bố thẳng thừng của nước Mỹ rằng bất cứ điều gì 
làm tổn hại đến gia đình La Fayette cũng sẽ làm rạn 
nứt bang giao Pháp - Mỹ, vợ và các con ông mới 



Trang 11

Issue # 1998 * Tuesday, June 07,  2022

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

được an toàn. Bản thân ông, cho dù vẫn 
nắm một lực lượng quân đội biên phòng trực tiếp 
ngăn quân Áo - Phổ, cũng bị tước binh quyền và 
phải tìm cách trốn sang Hà Lan, để rồi chịu tù đày ở 
Phổ.

Sau cao trào khủng bố 1793, phái Jacobin 
bị hạ bệ, nhưng La Fayette không muốn phục vụ 
Napoleon Bonaparte. Ông sống ẩn dật đến tận năm 
1815. Trong thời gian đó, ông từ chối lời mời của 
nước Mỹ vào vị trí Thống đốc một bang, song vẫn 
trở lại quốc gia non trẻ ấy - nơi đã cống hiến tất cả 
thời thanh xuân để đi thăm lại từng chiến địa.

Chặng cuối đời, ông trở lại chính trường 
Pháp trong tột bậc danh vọng. Ông tái thành lập lực 
lượng Vệ binh quốc gia, đích thân chỉ huy, và góp 
phần đưa Công tước d'Orleans lên ngôi để trở 
thành Vua Louis Phillipe của nước Pháp quân chủ 
lập hiến.

Ngày 20/5/1834, La Fayette qua đời, sau 
một thời gian dài nằm liệt giường vì chứng viêm 
phổi. Tang lễ của ông được tổ chức khá long trọng 
ở Pháp. Nhưng bên kia đại dương, theo đề nghị từ 
chính Tổng thống Mỹ Andrew Jackson, nghi lễ 
dành cho ông là nghi lễ quốc tang, ngang hàng với 
các tổng thống khai quốc George Washington hay 
John Adams. Với 24 phát đại bác, với cờ rủ treo 35 
ngày, và với băng tang trên cánh tay các binh sĩ Hoa 
Kỳ suốt nửa năm…

"Hầu tước La Fayette chính là công dân 
nước ngoài đầu tiên được Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
công nhận là công dân danh dự, trong số vỏn vẹn 
sáu người. Ông cũng là một trong ba người được 
công nhận điều đó ngay từ khi còn sống, và là 
người duy nhất được công nhận hai lần (1824, 
2002). Trên khắp nước Mỹ, có một ngọn núi, bảy 
quận cùng rất nhiều địa danh mang tên ông, hoặc 
đặt theo tên ông.

"Từ khoảng năm 1783, La Fayette đã bắt 
đầu hình thành những ý tưởng về việc bãi bỏ chế độ 
nô lệ. Ông mua một vùng đất ở Guyane thuộc Pháp 
(đông bắc châu lục Nam Mỹ), thử nghiệm việc trả 
tự do cho nô lệ, biến họ thành những tá điền. Trở về 
Pháp sau thời gian ấy, ông tham gia Hội bạn hữu 
của những người da đen (Société des amis des 
Noirs). ■

Herbert Nitsh - Người lặn 
sâu nhất thế giới mà không cần 
bình oxy

Được mệnh danh là “người lặn sâu 
nhất thế giới mà không cần bình 
oxy”, Herbert Nitsch, công dân 

Áo đã xuống đến độ sâu 253,2m ở vùng biển 
Spetses, Hy Lạp, hồi tháng 6/2007. 

Cho đến nay, Herbert Nitsch giữ 33 kỷ lục 
của thế giới về lặn sâu, trong đó có kỷ lục nín thở 
suốt 9 phút 4 giây.

Là vận động viên tự do người Áo, Herbert 
Nitsch sinh ngày 20/4/1970 và đã từng là phi công 
cho Hãng hàng không Tyrolean Airways. Ông nói: 

“Ngay từ lúc lên 6 tuổi tôi đã thích bơi lặn. 

Trong cái bể bơi bé tí ở nhà tôi, có lần tôi lặn hơn 1 
phút khiến mẹ tôi cứ tưởng tôi chết đuối. Từ trên 
bờ, bà để nguyên quần áo nhảy xuống, vừa lôi tôi 
lên vừa la hét gọi cha tôi. Tới chừng thấy tôi mở 
mắt ra cười, bà đã phát vào mông tôi một cái đau 
điếng”.

Herbert Nitsch sau khi hồi phục trong lần 
lặn sâu 253,2m

Năm 2001, kỷ lục thế giới đầu tiên mà 
Nitsch đạt được là lặn sâu 131m. Tiếp theo, Nitsch 
lại đoạt kỷ lục với 4 tiêu chí do Liên đoàn bơi lặn 
thế giới quy định: Đó là ngưng thở tĩnh (nghĩa là 
ngưng thở trong trạng thái toàn thân không hoạt 
động), ngưng thở động (ngưng thở khi vẫn đang 
lặn), chìm tự do (ngưng thở để cho thân thể tự chìm 
xuống) và ngưng thở động nhưng không mặc quần 
áo lặn. 

Tiếp theo, năm 2002, ông tự phá kỷ lục của 
chính mình về “lặn không giới hạn” với độ sâu 
214m. Tất cả đều không dùng bình oxy.

Với các thợ lặn không sử dụng bình oxy, 
điều nguy hiểm nhất với họ là hiện tượng nhiễm 
độc nitơ máu. Nó xảy ra khi lặn sâu quá 18m. Khi 
ấy, khí nitơ trong máu sẽ hình thành các bong bóng 
nitơ, đi vào phổi và vào các mô trong cơ thể như 
bắp tay và đùi. 

Nếu vì hoảng sợ hoặc mất tự chủ, thợ lặn 
ngoi lên mặt nước quá nhanh, họ sẽ gặp hiện tượng 
thoạt đầu là suy giảm trí nhớ, co giật, sau đó là tê 
liệt tay chân rồi tê liệt toàn thân. Nếu may mắn 
sống sót, họ cũng bị liệt suốt cả phần đời còn lại.

Chính vì vậy, ở nhiều quốc gia trên thế giới, 
các hiệp hội bơi lặn cấm những người lặn giải trí 
không bình oxy không được xuống sâu quá 12m, 
còn từ 12m đến 30m thì bắt buộc phải có chứng chỉ 
lặn. 

Từ 40m trở lên phải có bình oxy và phải có 
huấn luyện viên lặn kèm nếu người lặn chưa có 
chứng chỉ xác nhận đã sử dụng thành thạo hệ thống 
dưỡng khí.

Trở lại kỷ lục lặn sâu của Herbert Nitsch, 
sau thời gian tập luyện với một thiết bị được gọi là 
“ngư lôi”, có tác dụng kéo ông xuống nước thật 
nhanh thì 9 giờ sáng ngày 6-6-2007, Nitsch xuất 

phát trên biển Spetses, Hy Lạp cùng với một số 
thiết bị đo độ sâu, theo dõi nhịp tim, kiểm soát thân 
nhiệt và một quả bóng không hơi, 1 bình khí nén. 

Theo tính toán, trước lúc nổi lên, Nitsch sẽ 
kích hoạt bình khí nén khiến quả bóng căng phồng, 
giúp ông đủ lượng oxy để thở khi lên đến mặt nước. 

Chỉ trong 9 phút, Nitsch đã xuống sâu 
253,2m và 4 giây sau, lúc chuẩn bị ngoi lên, ông 
mới kích hoạt quả bóng oxy. Tổng cộng thời gian 
Nitsch nín thở để đạt đến độ sâu kỷ lục thế giới là 9 
phút 4 giây.

Xuống nhanh, lên chậm, đó là nguyên tắc 
của tất cả mọi thợ lặn nhằm ngăn cản khí nitơ trong 
máu hình thành các bong bóng nitơ, giết chết thợ 
lặn hoặc khiến họ tàn tật suốt đời. 

Phải mất 3 giờ 37 phút Nitsch mới lên được 
tới mặt nước nhưng ông vẫn xuất hiện những triệu 
chứng giảm áp. May mắn là khi được đưa vào 
buồng giải nén, ông đã hồi phục, trái với những tiên 
đoán của các chuyên gia là ông sẽ phải ngồi xe lăn 
một thời gian dài. 

Nhắc lại chuyện này, ông nói: 
“Kế hoạch ban đầu của tôi là cứ lên được 

10m thì sẽ dừng lại 1 phút để giải nén nhưng khi lên 
được 100m, tôi có cảm giác choáng váng, mất khái 
niệm về thời gian nên tôi đã bỏ qua giai đoạn giải 
nén. Lúc gần lên tới mặt nước, tôi đột ngột tỉnh lại. 
Để tránh hiện tượng giảm áp đột ngột, tôi quay 
xuống độ sâu 10m rồi ở lại đó 20 phút. Đến lúc đã 
hoàn toàn ở trên bờ, đội cấp cứu nhanh chóng đưa 
tôi vào buồng giải nén ở bệnh viện Athens…”.

Từ đó đến năm 2012, Nitsch liên tiếp lập 
thêm nhiều kỷ lục thế giới ở 8 hạng mục theo tiêu 
chuẩn của Hiệp hội lặn biển thế giới. 

Tổng cộng ông đã lặn sâu không bình oxy 
34 lần, lần sâu ít nhất là 62m trong điều kiện không 
quần áo bảo hộ, không chân vịt, trên người chỉ có 
mỗi chiếc quần bơi! 

Các khảo sát y học cho thấy não của Nitsch 
có thể chịu được sự thiếu oxy toàn bộ trong khoảng 
10 phút, khác với người bình thường, chỉ cần thiếu 
oxy 3 đến 5 phút là các tế bào thần kinh sẽ bị hủy 
hoại không phục hồi, gây ra tổn thương vĩnh viễn 
khiến người đó sống đời sống thực vật. 

Tương tự như vậy, hiện tượng phổi thiếu 
oxy ở Nitsch cũng có thể kéo dài 10 phút mà không 
gây ra những hậu quả do suy hô hấp, chưa kể nhịp 
tim của Nitsch khi lặn chỉ đập 30 đến 40 nhịp/phút 
trong lúc bình thường nó là 80.

Sau năm 2012, Nitsch giải nghệ. Hiện tại, 
ông sống bằng nghề thiết kế tàu thuyền - kể cả tàu 
ngầm. Trả lời câu hỏi của Tạp chí Divers (Thợ lặn) 
rằng vì sao ông không mở trường dạy lặn, Nitsch 
đáp: “Dạy cho ai đó biết lặn thì dễ, nhưng họ có lặn 
được hay không mới là vấn đề”.

Năm 2018, nhà thiên văn học người Italia 
là Vincenzo Casulli khi phát hiện tiểu hành tinh mã 
số 295471 theo quy ước của Hiệp hội thiên văn thế 
giới, đã lấy tên của Herbert Nitsch đặt tên cho tiểu 
hành tinh này để vinh danh người lặn sâu nhất thế 
giới. Từ đó trên bản đồ thiên văn, nó được gọi là 
tiểu hành tinh Herbertnitsch. ■ 
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Loại củ bán đầy chợ, 
chống lão hóa, hạ huyết áp cực 
tốt: Thêm mật ong thành thuốc 
trị ho

Đây là loại củ rất thân thuộc với 
người Việt, có nhiều lợi ích sức 
khoẻ, kết hợp với mật ong còn trở 

thành bài thuốc trị ho cực hiệu quả.
Giá trị dinh dưỡng của củ cải trắng
Theo các chuyên gia, 338 gram củ cải trắng 

tươi chứa các chất dinh dưỡng sau đây:
- Calo: 61
- Carbs: 14 gram
- Protein: 2 gram
- Chất xơ: 5 gram
- Vitamin C: 124% DV 
- Axit folic (vitamin B9): 24% DV
- Canxi: 9% DV
- Magiê: 14% DV
- Kali: 22% DV
- Đồng: 19% DV
*DV (daily value): nhu cầu dinh dưỡng 

được khuyến nghị hằng ngày.
Theo y học cổ truyền, củ cải có vị ngọt kèm 

theo với vị hơi cay, đắng, tính bình, không độc. Củ 
cải trắng có tác dụng chữa ho, long đờm, lợi tiểu. 
Không những thế, củ cải trắng còn giúp kích thích 
tiêu hoá, bảo vệ dạ dày. Trong Đông y, củ cải 
thường có thể được sử dụng làm thuốc ở dạng khô 
hoặc ở dạng tươi đều được.

Lợi ích sức khỏe của củ cải trắng
1. Cải thiện khả năng miễn dịch của cơ 

thể
Củ cải trắng rất giàu vitamin C và nguyên 

tố vi lượng kẽm, có tác dụng nâng cao sức đề kháng 
của cơ thể, giúp cơ thể kháng lại virus.

2. Chống lão hóa
Củ cải trắng rất giàu vitamin A, vitamin C 

và nhiều loại vitamin khác. Các loại vitamin này có 
tác dụng chống oxy hóa mạnh, ngăn chặn các tổn 
thương do gốc tự do gây ra trong cơ thể, làm chậm 
quá trình lão hóa. Thường xuyên ăn củ cải trắng 
cũng giúp da luôn trắng sáng, mềm mịn và hồng 
hào hơn.

3. Tốt cho hệ tiêu hóa
Người Trung Quốc rất thích ăn củ cải sau 

bữa ăn bởi chúng có thể thúc đẩy nhu động đường 
tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Trong củ cải rất giàu 
chất xơ và nguyên tố vi lượng giúp loại bỏ thức ăn 
thừa và các chất cặn bã trong ruột già khỏi cơ thể. 
Hơn nữa, củ cải còn giúp tăng cường sự tiết dịch 
tiêu hóa và mật, làm cho hệ thống tiêu hóa của cơ 
thể hoạt động hiệu quả nhất.

4. Giúp giảm cân
Hàm lượng calo trong củ cải trắng rất thấp, 

thêm vào đó lại chứa hàm lượng chất xơ khá phong 
phú nên sẽ khiến cho những người muốn giảm cân 
có cảm giác nhanh no khi sử dụng loại thực phẩm 
này.

5. Điều chỉnh huyết áp, tốt cho tim mạch
Thành phần dinh dưỡng của củ cải có chứa 

nhiều kali giúp duy trì sự cân bằng natri-kali trong 
cơ thể. Điều này giúp cho huyết áp ổn định.

Một vài nghiên cứu về dinh dưỡng cho thấy 
rằng lá của củ cải cũng có tác dụng trong việc hạ 
huyết áp ở những người đang có triệu chứng tăng 
huyết áp.

Ngoài ra, trong củ cải trắng có chứa 
betaine, một dưỡng chất giúp làm giảm 
h o m o c y s t e i n e  h u y ế t  t ư ơ n g .  N ồ n g  đ ộ 
homocysteine cao sẽ là nguy cơ tiềm ẩn gây nên 
bệnh tim mạch. Vì vậy, thường xuyên ăn củ cải 
trắng có thể ngăn chặn sự xơ cứng và tắc nghẽn 
động mạch, từ đó giúp giảm được nguy cơ mắc 
bệnh tim, đột quỵ,...

6. Trị ho
Một số nghiên cứu cũng đưa ra nhận xét 

rằng củ cải trắng có khả năng chống các kháng 
nguyên gây ra dị ứng đường hô hấp, từ đó giúp bảo 
vệ lớp lót mềm bên trong đường hô hấp khỏi tình 
trạng nhiễm trùng. Trong trường hợp bạn bị ho 
hoặc mắc bệnh cảm lạnh, bạn có thể bổ sung thêm 
củ cải vào chế độ ăn hàng ngày nhằm giúp giảm các 
triệu chứng. Các chất dinh dưỡng trong củ cải có 
khả năng giảm bớt các chất nhầy trong cổ họng.

Lợi ích sức khỏe của mật ong
Các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu từ 

14 thử nghiệm lâm sàng trên 1.761 bệnh nhân và 
phát hiện ra rằng mật ong có hiệu quả hơn trong 
việc cải thiện các triệu chứng của nhiễm trùng 
đường hô hấp trên khi so sánh với các bài thuốc 
truyền thống khác.

Cụ thể, mật ong có thể làm giảm 36% tần 
suất của các cơn ho và 44% mức độ nghiêm trọng 
của tình trạng ho. Đồng thời, sử dụng mật ong cũng 
giúp giảm thời gian hồi phục của người bệnh 
xuống 2 ngày. Các nhà nghiên cứu cho biết mật ong 
rẻ, an toàn với hầu hết mọi người (trừ những người 
bị dị ứng và trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi). So với các 
phương pháp điều trị thông thường, mật ong có khả 
năng cải thiện các triệu chứng của bệnh nhiễm 
trùng đường hô hấp trên vượt trội hơn.

Củ cải, mật ong - bài thuốc trị ho hiệu 
quả

Từ thời xa xưa, người Nhật Bản đã sử dụng 
củ cải trắng ngâm mật ong để giảm ho, giảm đờm, 
phòng cảm lạnh. Các nghiên cứu cũng đã chứng 
minh mật ong và củ cải trắng đều là những nguyên 

liệu tốt cho sức khỏe, khi ăn cùng nhau sẽ mang lại 
hiệu quả gấp đôi. Củ cải trắng có vị hơi cay vì rất 
giàu isothiocyanates, có thể kích hoạt các tế bào 
bạch cầu và giảm sự sinh sản của vi khuẩn. Mật ong 
cũng có tác dụng diệt khuẩn và có thể ức chế vi 
khuẩn gây ra cảm lạnh.

Cách làm củ cải ngâm mật ong chữa ho
Nguyên liệu: Củ cải trắng: 1 củ, Mật ong: 

300ml, Lọ thủy tinh có nắp
Cách làm:
Bước 1: Gọt vỏ củ cải và cắt thành những 

miếng vuông cỡ 1 cm.
Bước 2: Cho củ cải vào lọ thủy tinh và đổ 

mật ong vào, lượng mật ong ngập 1/2 củ cải trắng.
Bước 3: Đậy kín nắp và để ở nhiệt độ phòng 

một ngày, đợi đến khi củ cải trắng ra nước bạn có 
thể dùng trực tiếp hoặc hòa với nước nóng để làm 
dịu cơn đau họng ngay lập tức. ■

Hòn đảo có 99% người 
tham gia nghiên cứu mang 
kháng thể chống Covid-19

Theo Reuters, kết quả này được đưa 
ra trong cuộc khảo sát do chính phủ 
Indonesia thực hiện vào tháng 3. 

Nghiên cứu thực hiện trên 2.100 người ở Java (nơi 
sinh sống của 150 triệu người) và Bali (điểm đến 
du lịch hàng đầu tại Indonesia).

Kết quả cho thấy 99,2% người tham gia 
nghiên cứu có kháng thể với nCoV, tăng 6 điểm 
phần trăm so với cuộc khảo sát vào tháng 12/2021.

Nhà dịch tễ học hàng đầu của Đại học 
Indonesia, Pandu Riono, là người thực hiện cuộc 
khảo sát này cùng Bộ Y tế. Trả lời Reuters ngày 
18/4, vị chuyên gia cho rằng mức độ kháng thể 
trong cuộc khảo sát mới cao hơn thời điểm 3 tháng 
trước nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 
mũi tăng cường rộng rãi, người dân nhận được khả 
năng bảo vệ mạnh mẽ hơn.

Số ca mắc mới hàng ngày của Indonesia đã 
giảm đáng kể kể từ sau làn sóng Covid-19 xuất 
hiện vào tháng 2 do biến chủng Omicron. Khoảng 
60% trong số 270 triệu người dân đã được tiêm 
chủng vaccine.

Theo TS Pandu, các kháng thể mạnh hơn 
có thể là lời giải thích cho tốc độ giảm nhanh các ca 
mắc Omicron tại đất nước này.

Vào tháng 12, nghiên cứu trên 22.000 được 
thực hiện với phạm vi toàn quốc, cho thấy 86% 
người dân Indonesia có kháng thể. Quốc gia này 
cũng đã nới lỏng nhiều hạn chế như miễn cách ly 
với du khách nước ngoài, dỡ bỏ lệnh cấm hai năm 
với người dân di cư trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadi 
Sadikin cho biết cuộc khảo sát là yếu tố để chính 
phủ đánh giá kỳ nghỉ sắp tới “có thể diễn ra suôn sẻ 
mà không mang lại tác động tiêu cực cho người 
dân”. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, 
nghiên cứu dữ liệu gần đây tại nước này cũng cho 
thấy tỷ lệ người lớn có kháng thể Covid-19 vào 
giữa tháng 3 là gần 99%. ■  
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Loại rau tăng cường trí 
nhớ, bảo vệ thần kinh và tiêu 
hóa rất tốt: Người Việt ít ăn

Loại rau này có mùi thơm đặc trưng 
và được cho là có nhiều công dụng 
như tăng cường trí nhớ, hỗ trợ tiêu 

hóa và bảo vệ hệ thần kinh.
Hương thảo (rosemary) là một loại rau 

thơm có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Nó được sử 
dụng như một loại rau bổ sung hương vị cho nhiều 
món ăn, và đôi khi cũng để làm nước hoa.

Hương thảo là thành viên của họ bạc hà 
Lamiaceae, cùng họ với các loại rau thơm khác như 
oregano (kinh giới cay), húng quế tây (basil), cỏ xạ 
hương (thyme) và hoa oải hương (lavender).

Loại rau này không chỉ có hương vị thơm 
ngon mà còn là một nguồn cung cấp sắt, canxi và 
vitamin B-6. Hương thảo thường được sử dụng 
dưới dạng tươi hoặc bột khô. Ngoài ra, hương thảo 
còn được chế biến thành chiết xuất dạng lỏng.

Theo chuyên trang y tế Medical News 
Today, loại rau này đã được ưa chuộng từ thời cổ 
đại tại nhiều quốc gia vì các đặc tính chữa bệnh của 
nó. Tại nhiều nơi, hương thảo được sử dụng để giúp 
giảm đau cơ, cải thiện trí nhớ, tăng cường hệ miễn 
dịch và tuần hoàn, đồng thời thúc đẩy mọc tóc.

Ảnh minh họa
Lợi ích của hương thảo
Hương thảo có một loạt các lợi ích với sức 

khỏe.
1. Giàu chất chống oxy hóa và các hợp 

chất chống viêm
Hương thảo giàu chất chống oxy hóa và các 

hợp chất chống viêm, được cho là giúp tăng cường 
hệ miễn dịch và cải thiện lưu thông máu.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 
cho thấy hương thảo rất giàu chất chống oxy hóa, 
đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các 
phần tử có hại được gọi là gốc tự do.

2. Cải thiện tiêu hóa
Ở Châu Âu, hương thảo thường được dùng 

để hỗ trợ điều trị chứng khó tiêu. Trên thực tế, Ủy 
ban E - ủy ban tư vấn của Viện Dược phẩm và Thiết 
bị y tế Liên bang Đức - đã phê duyệt hương thảo để 
điều trị chứng khó tiêu.

3. Tăng cường trí nhớ và sự tập trung
Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp 

c h í  T h e  T r e a t m e n t  A d v a n c e s  i n 
Psychopharmacology, hương thơm từ cây hương 

thảo có thể cải thiện sự tập trung, hiệu quả làm việc, 
tốc độ và độ chính xác của một người. Ngoài ra, 
hương thơm của hương thảo cũng có thể cải thiện 
tâm trạng nhưng ở mức độ thấp hơn.

4. Bảo vệ thần kinh
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng 

hương thảo cũng có thể tốt cho trí não. Hương thảo 
có chứa một thành phần gọi là axit carnosic, có thể 
chống lại tác hại của các gốc tự do trong não.

Một số nghiên cứu trên chuột đã xác định 
rằng hương thảo có thể hữu ích cho những người 
từng bị đột quỵ. Hương thảo dường như có khả 
năng phòng ngừa tổn thương não và có thể hỗ trợ 
quá trình phục hồi.

5. Ngăn ngừa lão hóa não
Một số nghiên cứu cho thấy hương thảo có 

thể giúp ngăn ngừa đáng kể sự lão hóa của não. 
Nghiên cứu về khả năng ngăn ngừa bệnh 
Alzheimer của cây hương thảo cho kết quả đầy hứa 
hẹn, nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để 
xác nhận điều này.

6. Phòng chống ung thư
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí 

Oncology Reports cho thấy chiết xuất hương thảo 
làm chậm sự lây lan của các tế bào ung thư biểu mô 
vú và tế bào ung thư máu ở người.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp 
chí Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 
kết luận rằng hương thảo có thể có đặc tính chống 
viêm và chống khối u.

Ngoài ra, một báo cáo được công bố trên 
tạp chí Journal of Food Science đã tiết lộ rằng việc 
thêm chiết xuất hương thảo vào thịt bò xay làm 
giảm sự hình thành các tác nhân gây ung thư có thể 
phát triển trong quá trình nấu nướng.

7. Phòng ngừa thoái hóa điểm vàng
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí 

Investigative Ophthalmology & Visual Science do 
các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Y khoa 
Sanford-Burnham thực hiện cho thấy axit 
carnosic, thành phần chính của cây hương thảo, có 
thể cải thiện đáng kể sức khỏe của mắt.

Điều này có thể có ứng dụng lâm sàng cho 
các bệnh ảnh hưởng đến võng mạc, chẳng hạn như 
thoái hóa điểm vàng do tuổi tác - bệnh mắt phổ biến 
nhất ở Hoa Kỳ.

Lưu ý khi dùng hương thảo
1. Tác dụng phụ khi dùng với liều lượng 

cao
Hương thảo thường an toàn khi dùng với 

liều lượng thấp. Tuy nhiên, dùng hương thảo liều 
lượng rất cao có thể gây ra các tác dụng phụ 
nghiêm trọng, mặc dù trường hợp này rất hiếm. 
Các tác dụng phụ bao gồm:

- nôn mửa
- hôn mê
- phù phổi
Liều cao của hương thảo có thể gây sảy 

thai; do đó phụ nữ mang thai không nên dùng bất 
kỳ chất bổ sung nào từ cây hương thảo.

2. Tương tác thuốc
Hương thảo có thể ảnh hưởng đến hoạt 

động của một số loại thuốc, bao gồm:
- Thuốc chống đông máu: Đây là các loại 

thuốc làm loãng máu, chẳng hạn như Warfarin, 
Aspirin và Clopidogrel.

- Thuốc ức chế men chuyển angiotensin: 
Được sử dụng để điều trị huyết áp cao. Các loại 
thuốc này bao gồm lisinopril (Zestril), fosinopril 
(Monopril), captopril (Capoten) và enalapril 
(Vasotec).

- Thuốc lợi tiểu: Những thuốc này làm tăng 
sự bài tiết qua nước tiểu: hydrocholorothiazide và 
furosemide (Lasix).

- Thuốc Lithium: Được sử dụng để điều trị 
các giai đoạn hưng cảm của chứng trầm cảm. 
Hương thảo có thể hoạt động như một loại thuốc lợi 
tiểu và khiến lithium đạt đến mức độc hại trong cơ 
thể. ■

WHO khuyến nghị sử dụng 
thuốc Paxlovid trong điều trị 
bệnh nhân COVID-19

WHO đã khuyến nghị sử dụng 
thuốc kháng virus Paxlovid 
ngừa COVID-19 của hãng 

Pfizer cho các bệnh nhân mắc COVID-19 ở thể 
nhẹ nhưng có nguy cơ cao nhập viện.

Phát biểu trên tạp chí y khoa BMJ, các 
chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho 
biết, thuốc Paxlovid của hãng dược Mỹ Pfizer là 
“sự lựa chọn tốt hơn” trong điều trị những người 
chưa tiêm vaccine, người già hay người không có 
khả năng miễn dịch với COVID-19.

WHO cũng khuyến nghị (ở mức yếu hơn) 
sử dụng có điều kiện thuốc kháng virus Remdesivir 
do hãng công nghệ sinh học Gilead của Mỹ sản 
xuất cho các bệnh nhân thuộc nhóm này. Trước 
đây, WHO đã từng khuyến nghị không nên sử 
dụng thuốc này.

Theo các chuyên gia của WHO, thuốc 
Paxlovid ngăn ngừa nguy cơ nhập viện tốt hơn so 
với các loại thuốc có sẵn hiện nay, gây ít lo ngại so 
với thuốc Molnupiravir và dễ sử dụng hơn so với 
thuốc Remdesivir truyền vào tĩnh mạch và các 
kháng thể đơn dòng.

WHO đưa ra khuyến nghị mới này dựa trên 
kết quả hai cuộc thử nghiệm mới đây với sự tham 
dự của gần 3.100 bệnh nhân. Kết quả cho thấy, 
thuốc viên dạng uống Paxlovid làm giảm nguy cơ 
nhập viện tới 85%. Kết quả thử nghiệm cũng cho 
thấy không có sự khác biệt lớn về số ca tử vong, 
trong khi có ít hoặc không có nguy cơ gây hậu quả 
nghiêm trọng dẫn tới phải đình chỉ sử dụng thuốc.

Khuyến nghị mới này của WHO chỉ áp 
dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên, không áp 
dụng cho phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ cho con bú 
cũng như những bệnh nhân COVID-19 ít có nguy 
cơ trở nặng.

Các chuyên gia của WHO hiện chưa đưa ra 
khuyến nghị nào về sử dụng thuốc đối với các bệnh 
nhân COVID-19 thể nặng do chưa có đủ dữ liệu để 
khẳng định. ■ 
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Xin lỗi, vì em đã yêu anh

Có lẽ, tình yêu của Thùy với Tuân, sự 
gặp gỡ của họ, đều là những dấu 
phẩy rất sai lầm của Thượng Đế. Vì 

tình yêu là bản giao hưởng đẹp nhất, mà họ lại tựa 
hồ như những nốt nhạc lạc loài, chẳng thể nào giao 
cảm được.

- Đường đến trái tim anh dài bao xa?
- Bằng đúng một giấc mơ...
...11 giờ đêm. Chuyến bay số 202 từ Tokyo 

vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. 
Nhìn thấy Tuân bước ra khỏi cửa check vé, 

Thùy đã chạy ngay đến ôm lấy anh không thể nói 
được một lời nào. Tuân đưa tay vỗ nhẹ lưng Thùy, 
cả hai bước lên taxi và đến một quán cà phê quen 
thuộc.

Thùy ngồi đối diện. Tuân vẫn không khác 
gì nhiều so với hai năm trước. Vẫn cái dáng người 
vừa vững chãi vừa dịu dàng. Giọng nói trầm ấm. 
Đôi mắt đẹp nhưng luôn chứa đựng nỗi u buồn 
thăm thẳm, run rẩy và mềm yếu như Sapa một ngày 
mùa xuân muốn òa vỡ.

2 năm. Đó không phải là thời gian quá dài 
cho những người yêu nhau. Nhưng là sự thử thách 
rất lớn đối với một cuộc tình đơn phương. Đến nỗi 
mẹ Thùy cứ khăng khăng khẳng định rằng, Tuân đã 
có người yêu khác, đã quên mất Thùy, Thùy không 
phải là định mệnh của Tuân. Rằng Thùy, rồi sẽ để 
tuổi thanh xuân của mình trôi đi trong vô vọng. 
Thùy đã khóc và nói với mẹ cô rằng:

- Mẹ, con không quan tâm anh ấy có yêu 
con hay không, hoặc là anh ấy đột ngột mắc chứng 
bệnh alzheimer để rồi cũng quên luôn rằng con yêu 
anh ấy rất nhiều. Con chỉ cần biết, anh ấy vẫn sống, 
chỉ cần anh ấy còn hiện hữu trên đời này thôi. Chỉ 
cần như vậy thôi mẹ ạ!

Mẹ nói, con sẽ trả giá bằng tuổi trẻ của 
mình, bằng quãng thời gian vĩnh viễn không thể lấy 
lại. Nhưng con sẽ trả, bằng bất kì giá nào. Chỉ riêng 
những năm tháng này thôi, xin mẹ, hãy cho con 
sống và yêu theo cách của mình. Xin hãy để con 

yêu cho riêng mình, mẹ nhé!
...Tuân. 32 tuổi. Độc thân. Phó phòng kinh 

doanh của một công ty nổi tiếng. 
Là người không bao giờ nói quá nhiều về 

bản thân mình. Từ những ngày đầu tiên gặp Thùy, 
anh đã luôn chỉ lắng nghe cô nói. Đôi khi chỉ là vì 
một vài tranh cãi cỏn con với đồng nghiệp, hoặc là 
cô buồn vì ngày chủ nhật mà vẫn bị sếp réo, lo lắng 
vì hình như con mèo tam thể nhà cô bị ốm nghén, 
hay hôm qua cô mua được một món hàng giá hời 
hơn nhiều so với giá thị trường. 

Tuân đã luôn lắng nghe, tất cả, bằng sự kiên 
nhẫn kì lạ. 

Thi thoảng, Tuân cũng nói với Thùy một 
vài điều. Nhưng quanh đi quẩn lại, những gì Thùy 
biết, cũng chỉ là anh dị ứng với mùi hoa lài và phụ 
nữ dùng Chanel No.5. Thích BvlGari, Ferrari, 
piano và trượt băng nghệ thuật. Tuyệt nhiên, anh 
không bao giờ nhắc đến quá khứ của mình. Và anh, 
cũng không nói với ai về người yêu cũ. Một người 
mà Thùy được nghe người khác loáng thoáng mơ 
hồ kể lại, rằng đã qua đời vì một tai nạn giao thông 
5 năm về trước, vào đúng ngày sinh nhật của Tuân. 
Từ đó, không một ai thấy anh tiếp tục một mối quan 
hệ yêu đương nào. Tuân từng nói với Thùy: “Anh 
không muốn nhận quá nhiều tình cảm”.

Thùy đã gật đầu và mỉm cười...
...Có một lần, khi cùng nhau đi ngang qua 

một ngã tư, Tuân đã lặng người đi một lúc rất lâu và 
hỏi Thùy:

- Em có muốn rõ thêm một ít, so với những 
gì mọi người biết không?

Thùy im lặng. Tuân tiếp lời:
- Hôm đó, giữa những tiếng la hét, giữa 

những tiếng thắng xe ghê người đến cuồng loạn. 
Người ấy đã tĩnh lặng mà nằm thật ngoan ở đây, đôi 
mắt nhắm chặt và môi thì như mỉm cười vì bó hoa 
hướng dương mua mừng sinh nhật anh. Hiện hữu 
xung quanh đó, là một vũng máu tươi... Đến tận 
bây giờ, anh vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao số 
phận đã chối từ tuổi trẻ của anh theo một cách tàn 
nhẫn, như thế! Và có những cánh cửa, phải vĩnh 
viễn khép lại, như thế!

Tuân ngoái loại, nhìn Thùy và cười rất 
buồn. Lần đầu tiên được Tuân sẻ chia, sau bấy 
nhiêu thời gian ở cạnh dù chỉ là một chút, một chút 
thôi. 

Cũng khiến Thùy thấy bồi hồi và nghẹn 
ngào xúc động. Thùy biết, Thùy đã yêu một người 
đàn ông chân chính. Một người đàn ông không ồn ã 
phô trương mà mềm mại, dịu dàng, da diết như 
những nốt nhạc trầm của bản piano không lời. 
Khiến Thùy mê đắm đến lạ lùng.

Đã có rất nhiều cô gái đến bên Tuân. Muốn 
nhẹ nhàng hôn lên những nỗi đau, tổn thương và 
mất mát để mãi mãi xóa nhòa hình ảnh của người 
cũ trong anh. Để rồi sau đó, chính họ phải thở dài 
mà bước ra khỏi đời anh. Vì cảm thấy bất lực vô 
cùng, trước đôi mắt buồn thẳm ấy. Có lẽ, họ đã 
không hiểu. Sự chiếm hữu không bao giờ làm nên 
một tình yêu thật sự. 

Không phải Tuân không hiểu được lòng 
Thùy. Thùy quá đỗi thánh thiện, quá đỗi trong 
sáng, quá đỗi yêu Tuân. Nhưng, có những giới hạn 
người ta không thể nào bước qua. Có những tình 
yêu của thiên thần, mãi mãi chỉ là sự tổn thương...

Tuân từng nói với Thùy trong một buổi 
chiều tràn gió ở bờ biển:

 - Tình yêu, nó không đủ cứu rỗi một con 
người và cứu chuộc một cuộc đời. Em hãy thôi yêu 
anh, hãy đừng chờ đợi anh nữa. Bởi sau tất cả mọi 
điều, anh chỉ muốn được ở lại một mình. Em vĩnh 
viễn và vĩnh viễn không thể là người anh yêu. Em 
có thể nói rằng em sẽ chờ đợi anh, yêu anh mà 
không cần bất kì sự đáp trả nào. Nhưng Thùy ơi, 
đời con gái ngắn ngủi lắm em biết không, đừng phí 
hoài nó trong một sự chờ đợi vô vọng. Dù sao, một 
ngày nào đó, anh vẫn hi vọng hơn bất kì ai được 
ngắm nhìn em xinh đẹp trong chiếc váy cưới. Em 
sẽ mỉm cười rạng rỡ. Và ở phía cuối thánh đường, 
sẽ có một người đàn ông đủ nhạy cảm, tinh tế, can 
đảm, sâu sắc đứng đó chờ đợi. Để nắm lấy tay em, 
bảo bọc em và đưa em đi hết đoạn đường còn lại. 
Và Thùy ạ, anh vẫn cám ơn rất nhiều cho sự ủi an 
của số phận vì chúng ta đã gặp được nhau trong 
đời. Dù rằng, chẳng thay đổi được điều gì.

Thùy gật đầu. Và mỉm cười.
Có lẽ Tuân không bao giờ biết. Trong một 

đêm đầy mưa rơi nào đó, Thùy đã ghi vào trang 
cuối cùng quyển nhật kí của mình: 

“Anh biết không? Trên thế giới này có 
hàng trăm hàng vạn hàng triệu kiểu tình yêu. 
Nhưng cùng một thứ tình yêu đó, trong thời khắc 
đó, không gian đó, sẽ không bao giờ trở lại. Dẫu tất 
cả hi vọng và niềm tin chỉ cho em 1% cơ hội. Thì em 
cũng nhất định sẽ không từ bỏ. Phải đi đến cuối 
cùng mới biết nó vô vọng. Anh có nghe thấy không? 
Em sẽ không từ bỏ! Xin lỗi, vì em đã yêu anh”...

Sau đó. Tuân quyết định đi tu nghiệp ở 
Nhật. Trước khi anh bước đi, Thùy đã nhìn thẳng 
vào mắt anh, dõng dạc mà nói với anh một cách rất 
rành mạch rằng:

 - Lần dừng lại này không phải vì em đã mệt 
mỏi hay chán chường, chỉ vì anh muốn như thế mà 
thôi. Và cũng vì em muốn mình chờ anh, thật sự 
chờ đợi anh. Chờ anh với tất cả sự kiên nhẫn mà em 
đã học được. Đơn giản là vì em yêu anh. Và em sẽ 
chờ anh!

Tuân cười. Nụ cười vẫn chứa đựng một 
điều gì đó xa xôi, mềm yếu và buồn thẳm. Có lẽ 
Thùy không biết, hoặc Thùy biết nhưng đã quên, 
người ta cần mặt trời để sống. Nhưng không một ai 
có thể chạm được vào nó.

Có lẽ, tình yêu của Thùy với Tuân, sự gặp 
gỡ của họ, đều là những dấu phẩy rất sai lầm của 
Thượng Đế. Vì tình yêu là bản giao hưởng đẹp nhất 
trong đời mà họ lại tựa hồ như những nốt nhạc lạc 
loài, mãi mãi chẳng thể nào giao cảm được. 

Nhưng họ đều mang riêng trong tim mình 
những tình yêu đích thực. Đó là tình yêu của những 
điểm giới hạn cuối cùng, là thứ tình cảm có thể 
“cho đi” và “vì nhau” mà không cần bất kì lí do 
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nào. Sẽ không phải là mãi mãi bên nhau, mà gặp 
nhau nơi cuối con đường dừng chân đứng lại. 
Không chỉ đơn thuần là tình yêu trai gái, mà là tình 
yêu còn sót lại của những niềm đau...

- Anh sẽ trở về hẳn chứ? - Thùy cất tiếng 
hỏi.

- Không! - Giọng Tuân trả lời mạnh mẽ - 
Anh đã nhận được đề nghị làm việc ở bên đó. Lần 
này về, chủ yếu chỉ là lo thủ tục thôi.

- Thế à! - Thùy vờ hỏi, Tuân có thể thấy cô 
đang sắp khóc.

- Dạo này em sống có ổn không?
- Em ổn!
Tuân ngồi lặng yên nhìn Thùy. Rồi như 

không muốn để cô phải chịu tổn thương thêm một 
phút nào nữa. Anh đứng dậy và nói: 

- Chúng ta về thôi?
- Anh bận như thế ư? 
- Ừ và chúng ta cũng đã có vừa đủ thời gian 

rồi - Tuân nhẹ nhàng trả lời.
- 3 năm rồi, Tuân ạ! - Thùy òa khóc - Em 

chờ đợi anh đã 3 năm rồi. Và suốt 2 năm không thể 
biết được dù chỉ là một chút tin tức từ anh. Ngoài 
những email năm thi mười thoảng cũng chỉ gói gọn 
trong ba từ “quên anh đi”. Em đã hi vọng biết mấy, 
rằng, rồi sau những mỏi mệt bộn bề anh cũng cần 
có một tình yêu và cần một ai đó yêu thương anh, 
quan tâm đến anh một cách chân thành. Em từng 
nói với anh, em không ở bên anh với cái tham vọng 
ngông cuồng là xóa đi hình bóng của chị ấy. Em chỉ 
mong anh cứ giữ hình ảnh, kí ức của chị ấy nhiều 
đến chừng nào anh muốn, lâu đến chừng nào anh 
có thể. Và chấp nhận em. Em nói dối đấy, Tuân. Em 
thực sự nói dối đấy. Em cố gắng giấu đi cảm xúc 
thật trong em. Em ích kỉ lắm, em chỉ muốn giữ anh 
cho riêng mình mà thôi. Em muốn anh quên chị ấy 
đi, em muốn anh chia tay với kỉ niệm đi. Em đã cố 
tỏ ra cao thượng, một sự cao thượng giả tạo. Vì em 
hiểu dẫu anh có biết được lòng em, thì anh cũng 
không đáp lại. Và thậm chí là né tránh. Như cái 
cách anh đang làm. Nhiều ngày dài không thấy 
anh, em làm mọi cách chỉ để biết anh vẫn ở đấy. 
Còn anh thì không thấy em, hoặc tệ hơn, anh không 
thèm để tâm đến. Vì anh đã dành hết mọi thứ cho 
chị ấy. Cho người duy nhất trên thế giới này khiến 
anh điên đảo. Bây giờ thì anh không cho phép cả 
việc em chờ đợi anh nữa ư? Đến kẻ ăn mày cũng có 
sự kiêu hãnh của riêng họ. Anh đừng nghĩ chỉ anh 
mới bị tổn thương vì tình yêu. Có bao giờ anh nghĩ 
em đau đớn đến mức nào chưa? Có lẽ em tổn 
thương hay vui vẻ thì anh cũng chẳng quan tâm, 
bởi vì em không phải là chị ấy. Em biết chứ, em biết 
em đang tự gánh khổ cho mình. Ừ, ngu ngốc thật. 
Nhưng em không sao dừng lại được. Em thật 
không biết cách làm sao để dừng lại...

Thùy nói hết, nói tất cả và Tuân thì vẫn 
đứng lặng im. Khoảng cách giữa họ chưa đầy một 
mét mà mãi mãi không thể lấp đầy.

Tuân thở dài:
- Đi nào, Thùy! Anh sẽ cho em biết, tại sao 

em vĩnh viễn không thể là người anh yêu. Không 

thể nào thay thế người ấy được. Để rồi sau đó, em 
hãy quên anh đi như quên một cơn ác mộng giữa 
đời thường.

Thùy theo Tuân đến một ngôi nhà nhỏ. Với 
hàng rào màu trắng và vài chậu phong lan tím trên 
bậc tam cấp trước hiên nhà. Thùy tự động ngồi 
xuống chiếc ghế giữa phòng và nôn nóng chờ đợi 
được nghe Tuân nói. Còn Tuân thì đang đứng bên 
khung cửa sổ, lặng lẽ nhả khói thuốc và suy nghĩ 
một điều gì đó.

- Căn nhà này... - Tuân cất tiếng - Là nơi anh 
đã từng sống với người ấy. Là khoảng thời gian đẹp 
nhất trong cuộc đời của anh. Bọn anh đã có những 
thời khắc rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Có những điều 
không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng đôi khi 
trân trọng rất nhiều thì cũng không thể nào giữ 
được. Người ta thường nói, ông trời không cho ai 
tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Rằng những nỗi 
đau rồi sẽ được đền bù theo một cách khác, bằng 
một người khác. Nhưng có những thứ, khi đã mất 
đi rồi, thì trả lại bằng điều gì cũng vô nghĩa cả mà 
thôi. Bởi vốn dĩ chẳng ai có thể thay thế được ai 
trong cuộc đời này. Khi em mất đi điểm tựa duy 
nhất của cuộc đời. Cái duy nhất em cảm thấy chỉ là 
sự cô độc. Dù nó được biểu hiện bằng nhiều trạng 
thái như khóc lóc, gào thét, im lặng hay chấp nhận. 
Thì cũng chỉ bởi sự cô độc mà thôi. Em có hiểu nó 
là gì không? Là có những buổi tối trên đường về, 
trong phút chốc em tưởng như mình đã mất trí, 
không còn biết đường về ở đâu và nhà là ở chỗ nào. 
Em cứ như đang đi qua một cơn ác mộng không kể 
đêm ngày. Em cảm thấy mình rất, rất lạnh, nhưng 
lại không thể quay về, như con cá nhỏ bơi lạc 
đường nơi cực Bắc. Anh đã mãi luôn nhớ đến 
người ấy. Một người từng khiến anh không thể cầm 
nổi hàng lệ khi phải vật lộn với nỗi nhớ trong 
những đêm lạnh vắng. Một ngôi mộ phủ xanh thời 
gian và những khoảnh khắc sâu thẳm. Đã có lúc...

Giọng nói Tuân run run, nhưng anh vẫn 
không quay lại nhìn Thùy:

- Đã có lúc anh nghĩ mình có thể yêu em. 
Hoặc là, có thể giữ em ở bên cạnh mình. Em thông 
minh, tài giỏi, dịu dàng, sâu sắc và tinh tế. Là sự lựa 
chọn hoàn hảo của bất kì chàng trai nào. Nhưng 
mà, anh lại không thể ích kỉ như vậy. Bởi vì anh yêu 
quí em biết bao. Đừng biến sự gặp gỡ của chúng ta 
là một cách nói khác của việc làm khổ nhau, Thùy 
ạ! Hãy ghi nhớ rằng, chúng ta gặp nhau là để cho 
nhau nghị lực vượt qua chính mình.

Lúc này, Thùy đã khóc. Và Tuân cũng 
khóc. Họ nhìn nhau nhưng không hề nói gì. Bàn tay 
run rẩy của Thùy bấu chặt vào ghế salon. Cô hít 
một hơi thật dài và nói với Tuân bằng giọng nghẹt 
mũi:

 - Em hiểu. Anh yêu người ấy cũng như em 
yêu anh. Mà có khi, còn hơn rất nhiều. Anh biết 
không? Em luôn rất ghét hai từ “Game over”, em 
chỉ thích “Time's up”. Bởi tình yêu đâu phải là trò 
chơi. Đơn giản chỉ là thời gian chờ đợi đã hết. Cuối 
cùng thì những chờ đợi lặng lẽ và tình yêu sâu sắc 
của em cũng không thể nào rung động anh được... 

Em biết. Người ta, đâu thể ép buộc một ai đó yêu 
mình. Nhưng ít ra, ít ra... - Thùy đứt tiếng vì nấc 
nghẹn.

- Em luôn muốn biết tại sao mình không thể 
bằng người ấy phải không? Đi theo anh nào, Thùy. 
Anh sẽ dẫn em đến căn phòng của người ấy - Tuân 
vừa nói, vừa đưa tay ra đón lấy tay Thùy kéo cô đi 
cùng.

Thùy bước lên lầu ngay sau lưng Tuân. Khi 
đến trước cửa phòng, anh lách nhẹ người qua bên 
phải và gật đầu với Thùy. Tay Thùy nắm chặt tay 
nắm cửa và xoay với một gương mặt tò mò.

Cửa mở! Ngoài kia gió đã ngừng thổi. 
Nhưng Thùy phải tựa lưng vào thành cửa để cố giữ 
mình không ngã bởi sự bàng hoàng trước mặt.

Ở chính giữa phòng. Là bức ảnh chân dung 
lớn được đặt cẩn thận trong khung ảnh gỗ màu nâu 
đỏ sang trọng với hoa văn được chạm trổ kĩ lưỡng. 
Với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng... của 
một người đàn ông khác... 

Cái gì không thể vứt bỏ, thì hãy trân trọng 
nó. Kí ức nào không thể lãng quên, thì hãy nhớ lấy. 
Người nào không thể níu giữ, thì hãy để họ ra đi. 

Những điều không thể thay đổi, thì hãy 
chấp nhận nó. Con đường nào nếu không thể tiếp 
tục, thì hãy dừng lại. Cuộc sống này, vốn dĩ và sau 
cùng chỉ là gói gọn như thế mà thôi: từ bỏ, hoặc bị 
từ bỏ, tổn thương, hoặc bị tổn thương. ■

Hương Giang

Sẽ đến lúc...

ẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không Scòn là một điểm tựa và bên nhau 
không có nghĩa là bình yên.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không 
phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật 
lòng.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải 
mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chấp nhận thất 
bại với tư thế ngẩng cao đầu cùng đôi mắt sáng, với 
sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi 
lụy cố chấp của trẻ thơ.

Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và 
bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày 
hôm nay mà không trông chờ vào những gì chưa 
chắc chắn của ngày mai.

Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo 
hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn 
đợi chờ ai mang đến. Và bạn nhận ra rằng khi mình 
đã vượt qua được những khó khăn, cuộc sống sẽ 
thêm phần ý nghĩa.

Lúc ấy, bạn có thể tự do mơ về những điều 
sẽ đến. Bạn có thể ngước mắt vượt qua khung cửa 
sổ ngắm nhìn các vì sao, cảm nhận rằng bạn đang 
sống thật sự với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và xứng 
đáng.

Hãy nhớ là, dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì tất 
cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón bạn phía 
trước. Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của 
ngày mới đang đến, bạn nhé! ■

Hoàng Oanh
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