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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

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

PLLC.

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

10623 Bellaire Blvd Ste C-130 - Houston,TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

Having IRS Problems or Delinquent

 Tax Returns Please Call  TD Advisor, P.C.

Quickbooks Accounting System
Set up, Review & Trainning

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch

moïi dòch vuï BAÛO HIEÅM:

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS
SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF
10039 Bissonnet, Suite 226

Houston, TX 77036 (713)988-0752

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

HARRY DAO 
INSURANCE

BAÛO HIEÅM TOÁT, GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE

Member of 
Presidents Council

INCOME TAX, GIAÁY TÔØ XE, GIAÛI
TICKET, DI TRUÙ, HOÄ CHIEÁU

ÑOÄC THAÂN COÂNG HAØM
BILL OF SALE

281-933-8300
8300 W. SAM HOUSTON PKWY S. #122

HOUSTON, TX 77072

KHU CHÔÏ VIEÄT HOA
HDAO@FARMERSAGENT.COM

WWW.FARMERSAGENT.COM/HDAO

BAÛO HIEÅM
John Milton Nguyeãn

11738 Wilcrest Dr.,Houston, TX 77099
(281)495-3493

xin goïi ngay ñeå coù giaù toát nhaát 
chöa töøng coù cho baûo hieåm:
* xe * nhaø * luït* thöông maïi    

* söùc khoeû * nhaân thoï

Coù Giaù Thaät Toát Cho:

Tieäm AÊn, Vaên Phoøng, Hair, 

Nail Salon, Shopping 

Center, Tieäm Giaët UÛi, v.v.

Ñaïi Dieän Nhieàu Haõng
Noåi Tieáng Nhaát Hoa Kyø

20 naêm kinh nghieäm, treân 10 nhaân vieân phuïc vuï quyù vò

Agency DirectorCHÆ VAØI PHUÙT ÑIEÄN THOAÏI

 MAØ TIEÁT KIEÄM THAÄT NHIEÀU TIEÀN 

CHO QUÙI VÒ.

Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICPACIFICPACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 7707211360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

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

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

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

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa
* Caù Moøi

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!!!

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

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

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

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

Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ Tóc/ Massage/ Eyelash 

Extension, Cần Người Giúp Việc Nhà, Nhận Giữ Trẻ, Cho Share Phòng,v.v... sẽ được 

đang trên tất cả các báo Thương Mại Việt Nam, Thương Mại Cuối Tuần, The Vietnam Post, 

Thương Mại Hằng Ngày   và online tại website: thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120

Houston, TX 77036
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Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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y
wrF

Beltway 8

9330 Summerbelt

Ho
nn

eyw
ell N

9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

TMCT-1500 (3m)

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

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

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

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

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Lều cứu hộ lấy cảm hứng 
từ gấu Bắc Cực

Nhóm sinh viên đến từ Viện hàn lâm 
Hoàng gia Đan Mạch thiết kế lều 
lấy cảm hứng từ gấu Bắc Cực với 

lớp vỏ gấp kiểu origami biến tuyết thành lớp cách 
nhiệt tự nhiên.

Căn lều có thể giúp người gặp nạn chống 
chọi với điều kiện khắc nghiệt trong lúc chờ giải 
cứu

Trong các thử nghiệm ở Alaska, nhóm thiết 
kế đứng đầu là Henry Glogau và Samuel Barratt 
chứng minh với lớp tuyết dày 400 mm, lều khẩn 
cấp có thể duy trì chênh lệch nhiệt độ 37 độ C giữa 
bên ngoài và bên trong, cao hơn nhiều mức chênh 
lệch 13 độ C của lều mùa đông thông thường. 

Gần đây, thiết kế lều của họ thắng giải cao 
nhất tại Giải thưởng thiết kế giáo dục, ở hạng mục 
Thiết kế sản phẩm.

"Bạn sẽ làm gì nếu phải đương đầu với điều 
kiện cực hạn ở vùng cực? Lạc đường với tầm nhìn 
kém, không có sóng điện thoại di động và nhiệt độ 
dưới 0 độ C. Tình trạng giảm thân nhiệt trở thành 
mối đe dọa nghiêm trọng và bạn phải đi nhiều giờ 
để tìm sự trợ giúp. Môi trường lạnh cực hạn rất 
khắc nghiệt với các điều kiện khó dự đoán và kiểm 
soát. Dự án này cung cấp một thiết kế nơi ẩn náu 
biến điều kiện cực hạn thành lợi thế", nhóm nghiên 
cứu mô tả.

Căn lều được làm từ vật liệu mylar với thiết 
kế kiểu origami giúp neo lều chắc chắn và giữ ấm 
bên trong. Trong gió mạnh, những giọt nước hình 
thành tự nhiên sẽ neo chặt căn lều xuống nền đất 
đồng thời phân tán sức gió. 

Ở quy mô nhỏ, sự nhiễu loạn cục bộ được 
tạo ra bên trong các túi origami, thúc đẩy tuyết tích 
tụ, qua đó tạo ra lớp bảo vệ và cách nhiệt tự nhiên.

Các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ gấu Bắc 
Cực, loài vật duy trì thân nhiệt bên trong lớp lông 
dày với những sợi lông rỗng. 

Tương tự, vật liệu mylar tích hợp bên trong 
lớp vỏ origami phản xạ nhiệt, giữ ấm cho người ở 
trong lều. 

Dù nhiều người có thể lo ngại căn lều khó 
giữ nguyên vẹn trong bão tuyết, nhóm nghiên cứu 
đảm bảo thiết kế này có thể chịu được sức nặng của 
một người trưởng thành (70 kg) đứng trên nóc lều 

nhờ cấu trúc sợi thủy tinh dạng mắt cáo ở lớp trong 
liên kết và triển khai đồng thời với lớp vỏ origami ở 
bên ngoài. 

Trong tương lai, những căn lều khẩn cấp có 
thể được đặt dọc các tuyến đường leo núi để dựng 
trong vòng vài giây khi cần sử dụng. ■ 

Nhựa in 3D tự vá lành bằng 
ánh sáng

Các nhà khoa học bổ sung loại bột 
đặc biệt vào nhựa in 3D để khi bị 
vỡ, nó có thể được sửa chữa tại chỗ 

một cách đơn giản.
C á c  v ậ t  d ụ n g  i n  3 D  b ổ  s u n g 

trithiocarbonate, ví dụ chiếc đàn violin này, có thể 
tự vá lành khi đặt dưới ánh đèn LED cực tím

Giáo sư Cyrille Boyer, cùng hai chuyên gia 
Nathaniel Corrigan và Michael Zhang tại Trường 
Kỹ thuật Hóa học thuộc Đại học New South Wales 
(UNSW) tìm ra phương pháp mới giúp nhựa in 3D 
tự vá lành ở nhiệt độ phòng mà chỉ cần ánh sáng, 
Phys đã đưa tin. 

Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí 
Angewandte Chemie International Edition.

Nhóm nhà khoa học thêm một loại bột đặc 
biệt vào nhựa lỏng dùng trong quá trình in, tạo điều 
kiện thuận lợi để sửa chữa khi vật liệu bị vỡ. 

Việc này có thể thực hiện rất dễ dàng bằng 
cách chiếu ánh đèn LED tiêu chuẩn vào nhựa in 3D 
khoảng một tiếng, tạo ra phản ứng hóa học và hợp 
nhất hai mảnh vỡ. Toàn bộ quá trình thậm chí còn 
giúp miếng nhựa sau khi lành trở nên chắc chắn 
hơn lúc đầu.

Các nhà nghiên cứu hy vọng việc phát triển 
và thương mại hóa kỹ thuật mới sẽ làm giảm rác 
thải hóa học vì các mảnh nhựa vỡ không cần vứt đi 
hay đem tái chế, và có thể được vá một cách đơn 
giản kể cả khi đang gắn trong một bộ phận gồm 
nhiều vật liệu khác. 

Công nghệ mới có tiềm năng ứng dụng cho 
các thiết bị điện tử đeo trên người, cảm biến, thậm 
chí trong quá trình sản xuất giày.

"Bạn có thể ứng dụng công nghệ này ở 
nhiều nơi, ví dụ những nơi sử dụng vật liệu 
polymer. Nếu một bộ phận hỏng, bạn có thể sửa 
chữa mà không cần vứt đi. Lợi ích môi trường rất rõ 
ràng vì bạn không cần tổng hợp lại một vật liệu 
hoàn toàn mới mỗi lần nó bị vỡ. Chúng tôi đang 
tăng tuổi thọ cho chúng, giúp giảm rác thải nhựa", 
Corrigan nói.

Chất phụ gia dạng bột mà nhóm chuyên gia 
sử dụng là trithiocarbonate, do Tổ chức Nghiên 
cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) 
phát triển. Nó cho phép sắp xếp lại mạng lưới cỡ 
nano của những nguyên tố tạo nên một vật liệu và 
hợp nhất các mảnh vỡ. 

Điều này diễn ra trong vòng 30 phút khi 
đèn LED cực tím chiếu trực tiếp vào phần bị vỡ. 
Nhựa sẽ lành hoàn toàn sau khoảng một tiếng. Các 
thử nghiệm, bao gồm thử nghiệm trên đàn violin in 
3D, cho thấy nhựa sau khi vá lành rất chắc chắn.

Dựa vào sự đơn giản và tốc độ của quy trình 
mới so với các phương pháp sửa chữa vật liệu in 3D 
hiện nay, nhóm nghiên cứu cho rằng việc thương 
mại hóa hoàn toàn khả thi.

"Có những quy trình khác nhưng dựa vào 
hóa học nhiệt để sửa chữa vật liệu, thường cần 
khoảng 24 tiếng và nhiều chu kỳ gia nhiệt để đạt 
được cùng một kết quả. Một hạn chế khác là cần có 
lò nung được làm nóng ở nhiệt độ cao và không thể 
sửa chữa vật liệu nhựa tại chỗ. Các nhân viên trước 
tiên phải tháo rời nó khỏi vật dụng, điều này làm 
tăng thêm sự phức tạp và chậm trễ", Corrigan nói.

"Với hệ thống của chúng tôi, bạn có thể để 
nguyên phần nhựa vỡ tại chỗ và chiếu ánh sáng lên 
toàn bộ vật dụng. Chỉ các chất phụ gia ở bề mặt vật 
liệu bị tác động, nên quá trình sửa chữa sẽ dễ dàng 
hơn và cũng nhanh hơn", ông cho biết. ■ 

Keo siêu chắc có thể chịu 
trọng lượng hơn 100 kg

Các nhà nghiên cứu Mỹ biến đổi một 
loại nhựa gia dụng thành keo tái sử 
dụng với khả năng kết dính tốt hơn 

nhiều keo dính thương mại có sẵn.
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí 

Science Advances, Tomonori Saito, nhà khoa học 
ở Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge của Bộ 
Năng lượng (ORNL), và cộng sự mô tả quá trình 
sản xuất một vật liệu có khả năng chịu nhiệt tốt hơn 
cùng với đặc tính kết dính chặt chưa từng thấy, 
vượt xa nhiều keo dính thương mại hiện nay. 

Phương pháp của nhóm nghiên cứu bao 
gồm sử dụng một loại nhựa gia dụng mang tên 
SEBS, có trong nhiều đồ vật như ghi đông xe đạp, 
bàn chải... Vật liệu này rất dễ sản xuất nhưng cần 
chỉnh sửa để có khả năng dính chắc.

Keo dính được sử dụng phổ biến trong đời 
sống hàng ngày và thường chia thành hai loại là 
keo dính chắc nhưng dễ vỡ và keo dính dẻo kết 
dính kém hơn nhưng có thể chịu áp lực tốt hơn. 
Trong tự nhiên, rất khó tìm ra vật liệu kết hợp đặc 
điểm của cả hai loại keo trên.

Nhóm nghiên cứu quyết định biến đổi cấu 
trúc hóa học của SEBS bằng cách sử dụng quá 
trình dynamic crosslinking. Phương pháp này bao 
gồm kết hợp vật liệu SEBS với hạt nano silica, 
được sử dụng để gia cố nhựa. 

Kết quả là một chất kết dính bền chắc đặc 
biệt. Nhóm nghiên cứu cho biết công trình của họ 
có thể giúp thiết kế chất kết dính tốt hơn dùng cho 
xe hơi, hàng không vũ trụ và ngành công nghiệp 
xây dựng.

Chất kết dính mới ổn định ở nhiệt độ cao và 
chịu được nhiệt độ từ -30 đến 200 độ C. Trong thí 
nghiệm, mẫu vật 1 cm2 có thể giữ được khối lượng 
lên tới 136 kg. Tuy nhiên, vật liệu còn một số hạn 
chế như cần xử lý 1 - 2 giờ ở nhiệt độ trên 200 độ 
C... ■ 
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Bí ẩn dịch bệnh đổ mồ hôi 
càn quét châu Âu

Vào năm 1528, Vua Henry VIII của 
Anh mỗi đêm lại ngủ trên một 
chiếc giường khác, nhưng không 

phải theo cách mà bạn có thể nghĩ.

John Caius (1510 - 1573), bác sĩ và học giả 
người Anh - tranh vẽ khoảng năm 1560

Không phải những người phụ nữ, mà là nỗi 
sợ về một căn bệnh bí ẩn đã khiến Vua Henry VIII 
phải di chuyển gần như hàng ngày trong mùa Hè 
năm đó. Nhà vua thực sự hoảng sợ về bệnh đổ mồ 
hôi, dịch bệnh chết chóc mà ngày nay hầu như đã bị 
lãng quên.

Tuy vậy, một số nhà khoa học vẫn bị cuốn 
hút bởi căn bệnh bí ẩn, quét qua châu Âu nhiều lần 
trong thời Tudor (thời trị vì hoàng kim của Vua 
Henry Tudor hay Henry VII) này. 

Từ năm 1485, năm trận dịch đã hoành hành 
ở Anh, Đức và các nước châu Âu khác. Nhưng 
nguồn gốc của dịch và thậm chí cả tên gọi của căn 
bệnh đó đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Người ta có lý do chính đáng cho nỗi sợ hãi 
với bệnh đổ mồ hôi. Nó xảy đến không có bất cứ 
dấu hiệu nào và dường như không thể ngăn chặn. 

Người mắc bệnh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, 
sau đó là những cơn đau đầu, đau cổ, suy nhược và 
đổ mồ hôi khắp toàn thân. Nạn nhân sốt, tim đập 
nhanh và mất nước. Trong vòng 3 đến 18 giờ, 30 – 
50% số người mắc bệnh đã tử vong.

Không rõ ai là người đầu tiên mắc bệnh đổ 
mồ hôi, nhưng một số nhà sử học tin rằng căn bệnh 
này được đưa tới Anh bởi những người lính đánh 
thuê mà cha của Henry VIII thuê để chiếm ngai 
vàng nước Anh cho ông và con trai.

Cuộc đoạt quyền lực này đã kết thúc Chiến 
tranh Hoa hồng (nội chiến tranh giành vương 
quyền Anh) vào năm 1487.

Bệnh đổ mồ hôi nhanh chóng trở thành một 
dịch bệnh trong khu vực. Đó là “một loại bệnh mới, 
gây nhức nhối, đau đớn, những triệu chứng mà bất 
kỳ người nào trước thời điểm đó cũng chưa từng 
nghe đến” - Richard Grafton, thợ in của Nhà vua 
viết.

Nhưng ghi chép đó không hoàn toàn đúng. 
Trước đó, nước Anh đã sống sót sau trận dịch đáng 

sợ nhất trong lịch sử. Từ năm 1346 đến năm 1353, 
dịch hạch Cái chết Đen đã quét sạch 60% dân số thế 
giới và giết chết hơn 20 triệu người chỉ riêng ở châu 
Âu. 

Nhưng bệnh đổ mồ hôi dường như không 
liên quan đến đại dịch này. Nó không có triệu 
chứng ngoài da và xuất hiện ngẫu nhiên ở các địa 
điểm khác nhau, luôn xảy ra sau một thời gian mưa 
kéo dài hoặc lũ lụt và thường nhằm vào những 
người rất giàu hoặc rất nghèo.

Thời ấy, con người không có cách nào để 
biết liệu bệnh đổ mồ hôi tấn công hay lây lan như 
thế nào. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được các 
bác sĩ cố gắng tìm hiểu và căn bệnh lạ đã khiến một 
người tên là John Kays trở nên nổi tiếng. 

Ông coi căn bệnh này như một cơ hội - đặc 
biệt là vì nó dường như hay tấn công những quý tộc 
giàu có. Kays tự đặt cho mình biệt danh nghe có vẻ 
ấn tượng hơn là Johannus Caius và bắt đầu nhận 
chữa trị cho những người Anh giàu có, đang hoảng 
sợ và hoang tưởng về dịch bệnh.

Caius còn tìm ra một cách khác để kiếm lợi 
từ chứng bệnh đổ mồ hôi: viết về nó. Năm 1552, 
ông xuất bản cuốn “Bệnh đổ mồ hôi: Một loại 
thuốc chống lại căn bệnh thường được gọi là bệnh 
đổ mồ hôi”.

Đây được coi là một cuốn sách kinh điển về 
y học, nó đưa ra những quan sát của bác sĩ về các 
triệu chứng, cách phòng ngừa và chữa khỏi bệnh. 

Với những kiến thức y học vào thời của 
mình, Caius khuyên mọi người nên tránh sương 
mù, không ăn trái cây hỏng và thường xuyên tập 
thể dục. Ông khuyến cáo những người bị bệnh nên 
uống các loại thảo dược pha chế, càng ra nhiều mồ 
hôi càng tốt và tránh ra ngoài trời.

Nhà nghiên cứu y sinh học Derek Gatherer 
viết: “Mặc dù hầu hết các bệnh nhân của Caius cuối 
cùng vẫn chết, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn đủ giàu 
có để tạo ra một tài sản tuyệt vời cho trường đại học 
Cambridge cũ của mình”. Ngày nay, một trường 
cao đẳng ở Cambridge vẫn mang tên Caius.

Caius và các bác sĩ khác đã không thể giải 
thích hoặc ngăn chặn bệnh đổ mồ hôi. Nhưng một 
thực tế là các thành viên hoàng gia đổ xô đến bác sĩ 
để được giúp đỡ đã nói lên tác động của dịch bệnh.

Vua Henry VIII rất sợ hãi mắc bệnh trong 
suốt thời gian trị vì. Nhiều triều thần của ông đã trở 
thành nạn nhân của căn bệnh bí ẩn, bao gồm cả vị 
cố vấn Hồng y Wolsey, người may mắn sống sót, và 
Arthur, em trai của Nhà vua chết vì dịch.

Thomas More, cố vấn của Henry VIII, 
viết: “Người ta trở nên an toàn trên chiến trường 
hơn là trong thành phố”. 

Bệnh đổ mồ hôi đã chấm dứt nhanh chóng 
như khi nó bắt đầu. Lần dịch cuối cùng là vào năm 
1551. Khoảng 150 năm sau, một biến thể được gọi 
là “Đổ mồ hôi Picardy” lại xuất hiện ở Pháp, nhưng 
cả hai đều không tấn công trở lại nữa.

Điều đó gây khó khăn cho các nhà khoa học 
và sử học hiện đại trong việc nghiên cứu. Họ phải 
dựa vào các dữ liệu về thời gian và thông tin y tế 
công cộng sơ khai để tái tạo các trận dịch đổ mồ 

hôi.
Nhưng cuối cùng, các nhà khoa học vẫn 

chưa xác định rõ bệnh đổ mồ hôi thực sự là gì. Một 
số người cho rằng đó là một loại hantavirus, gây 
một căn bệnh hiếm gặp. Những người khác lại nghi 
ngờ đây là triệu chứng của bệnh cúm, ngộ độc thực 
phẩm hoặc tình trạng sốt tái phát.

Bất kể nguyên nhân là gì, bệnh đổ mồ hôi 
có để lại những dấu vết. Khi đại văn hào William 
Shakespeare viết vở kịch “Henry IV, Phần 2” vào 
năm 1600, nửa thế kỷ sau trận dịch cuối cùng ở 
Anh, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của 
ông là Falstaff đã chết vì “đổ mồ hôi”. ■ 

Hãi hùng căn bệnh khiến 
500.000 người bỗng dưng 
“đông cứng như tượng”

Trong giai đoạn từ năm 1917 - 1928, 
một căn bệnh bí ẩn xuất hiện ở 
nhiều nước. Theo ước tính, ít nhất 

500.000 người “đông cứng như tượng”.
Căn bệnh khiến ít nhất 500.000 người 

"đông cứng như tượng" là một sự kiện lớn trong 
lịch sử nhân loại. Sự việc này xảy ra trong giai đoạn 
từ năm 1917 - 1928.

Theo các ghi chép, những người mắc căn 
bệnh bí ẩn này cảm thấy bản thân ở trạng thái đông 
cứng, không thể cử động cơ thể hoặc nói chuyện dù 
có ý thức.

Căn bệnh bí ẩn này ghi nhận những trường 
hợp đầu tiên ở châu Âu. Sau đó, dịch bệnh nhanh 
chóng lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

Một số thống kê cho thấy khoảng 1/3 số 
người mắc căn bệnh bí ẩn trên tử vong. Ít hơn 1/3 
bệnh nhân hồi phục hoàn toàn trong khi số còn lại 
may mắn sống sót nhưng cần đến sự chăm sóc đặc 
biệt.

Sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia 
tìm ra căn bệnh khiến nhiều người trở thành "bức 
tượng sống". Đó là căn bệnh Encephalitis 
lethargica hay còn gọi là bệnh ngủ.

Theo các chuyên gia, những người mắc căn 
bệnh Encephalitis lethargica có những triệu chứng 
ban đầu là buồn ngủ và khó tỉnh dậy như bình 
thường.

Căn bệnh bí ẩn này lan truyền qua giọt bắn 
li ti trong không khí. Tuy nhiên, các chuyên gia 
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không thể xác định được nó do loại virus 
nào gây ra.

Trong khi các nhà khoa học chưa tìm ra lời 
giải chính xác về nguồn gốc căn bệnh, một giả 
thuyết cho rằng, căn bệnh Encephalitis lethargica 
có thể do một chủng vi khuẩn liên cầu hiếm gặp. 
Đây là loại vi khuẩn gây ra nhiều đợt viêm họng 
mỗi năm gây ra.

Vi khuẩn trên bị đột biến, tác động đến hệ 
thống miễn dịch của con người và tấn công não bộ. 
Điều này khiến người bệnh dần rơi vào tình trạng 
"đông cứng như tượng".

Giống như lúc xuất hiện đột ngột, căn bệnh 
khiến hàng ngàn người "đông cứng như tượng" 
bỗng dưng biến mất một cách kỳ bí. Cho đến ngày 
nay, các chuyên gia chưa tìm ra thủ phạm cũng như 
cách điều trị cho người nhiễm bệnh Encephalitis 
lethargica. ■ 

Khám phá hệ thống pháo 
đài quân sự bí mật của Thụy Sĩ 
dưới chân núi Alps

Những đường hầm bí mật giúp bảo 
vệ Thụy Sĩ trong Chiến tranh Thế 
giới thứ hai. Giờ đây, số này trở 

thành nơi cất giữ, trưng bày nhiều thứ, từ bảo tàng 
cho tới pho mat raclette.

Khác hẳn với những chuyến tàu du lịch 
khác ở Thụy Sĩ, tàu điện ngầm Metro del Sasso 
tuyệt nhiên không có những tấm bưu thiếp phác 
họa hình ảnh tuyết rơi trên đỉnh Alps. 

Không khí lạnh, ẩm ướt thổi bạt vào các toa 
khi tàu chạy xuyên trong bóng tối, ngầm sâu dưới 
ngọn núi Gotthard  ở Ticino – vùng cực nam của 
Thụy Sĩ. Rời khỏi tàu, thay vì được ngắm những 
khung cảnh nên thơ, hành khách đối mặt với một 
trung tâm chỉ huy quân sự.

Mới được giải mật từ năm 2001, Sasso da 
Pigna là một trong hàng chuỗi những pháo đài bí 
mật được xây dựng trên dãy Alps ở Thụy Sĩ trong 
Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau khi Pháp rơi vào 
phe Trục (phe phát-xít) năm 1940, Thụy Sĩ mất đi 
một đồng minh thân cận.

Tư lệnh quân đội Thụy Sĩ, Tướng Henri 
Guisan, hiểu rằng nỗ lực bảo vệ biên giới đất nước 
trước quân Đức là vô nghĩa. 

Thay vào đó, Tướng Guisan cho ra đời kế 
hoạch bảo vệ quốc gia dựa trên thế trận phòng thủ 
núi cao. Chiến lược này sẽ rút binh sĩ từ tiền tuyến 
về và tập trung hỏa lực trong các đường hầm, 
boong-ke, lô cốt ở trên núi mà đối phương không 
thể xâm nhập được.

Sasso da Pigna, xây dựng từ năm 1941-
1945, cùng với hai pháo đài khác được xây dựng tại 
Saint-Maurice và Sargans, đóng vai trò trung tâm 
trong chuỗi đường hầm, pháo đài chạy dọc dãy 
Alps. Đây là những điểm đóng quân của binh sĩ và 
tập kết pháo; một số đường hầm, công sự khác là 
nơi cất trữ máy bay.

Rất nhiều hệ thống công sự được Thụy 
Sĩ xây dựng trên dãy Alps trong Chiến tranh 

Thế giới thứ hai
Nằm ở giữa đèo Gotthard, Sasso da Pigna 

là một pháo đài đặc biệt quan trọng. Đèo này án 
ngữ cung đường đồi núi chạy từ bắc tới nam, là 
tuyến giao thương quan trọng chạy qua dãy Alps từ 
thời Trung Cổ, được hiện đại hóa vào cuối thế kỉ 19 
với sự hình thành của tuyến đường sắt Gotthard.

Bên trong đường hầm của khu pháo đài 
lịch sử được xây dựng ngầm dưới núi Alps ở Thụy 
Sĩ

Sau khi được giải mật, pháo đài Sasso da 
Pigna đã được chuyển đổi công năng và trở thành 
bảo tàng Sasso San Gottardo, nơi chuyên trưng bày 
những kỷ vật gắn với sự kiện lịch sử của vùng này. 

Bảo tàng đường hầm này có chiều dài 
khoảng 3,2 kilomet chạy ngầm trong lòng núi. 

Ở tầng một, du khách được chào đón bằng 
những khu vực trưng bày đương đại về lịch sử và 
văn hóa trong vùng, như về các chủ đề dự án năng 
lượng tái tạo và tới đây sẽ là một triển lãm về các 
tác phẩm của nhà thơ người Đức Goethe.

Rời những phòng trưng bày này, tàu Metro 
del Sasso sẽ đưa du khách tới trung tâm của pháo 
đài. Không khó để bắt gặp hình ảnh về những chiếc 
giường gỗ được phủ lớp mền bằng vải kaki tại 
những doanh trại kiểu Spartan. 

Trên các bức tường tại  phòng chỉ huy trung 
tâm treo đẩy những bản đồ chiến lược, với nhiều bộ 
máy phát vô tuyến được treo trên giá. 

Đi hết phòng trận địa pháo là lối dẫn lên sân 
thượng, nơi du khác có thể phóng tầm mắt ngắm 
những cung đường đá xanh lục chạy qua những 
dãy núi màu xanh được điểm xuyến bởi tuyết trắng.

Ngày nay Sasso San Gottardo mở cửa đón 
du khách từ tháng 5 tới tháng 9 hàng năm – quãng 
thời gian đèo không bị đóng cửa do băng tuyết và 
gió lạnh buốt. 

Nhưng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai 
và đến cuối thời Chiến tranh Lạnh, các pháo đài, 
đường hầm nằm trong hệ thống bố phòng ở dãy 
Alps này vẫn luôn là điều bí mật.

Dân thường biết về sự tồn tại của pháo đài, 
nhưng không ai biết địa điểm chính xác, không biết 
bên trong có gì. 

Ngay cả quân Đức và quân Ý cũng không 
nắm được, bởi đây là một phần của chiến lược 
chống ngăn chặn mà Thụy Sĩ triển khai. Đơn cử, 
pháo đài lúc đó chỉ chứa được khoảng 400 binh sĩ, 

nhưng Thụy Sĩ sẽ nói với phía Đức là 4.000.
Theo Giám đốc bảo tàng, ông Damian 

Zingg, Thụy Sĩ biết cơ quan tình báo của Đức và 
Italy tập trung do thám địa điểm xây dựng pháo đài, 
công sự ở dãy Alps. 

Vì thế người Thụy Sĩ tìm cách thổi phồng 
và truyền thông tin giả tới phía Đức. Chiến thuật 
này cũng là một phần trong chính sách lâu đời của 
Thụy Sĩ về trung lập vũ trang, khởi nguồn từ Công 
ước Vienna về ngoại giao ký năm 1815. 

Những phòng tuyến ngầm này có tác dụng 
răn đe quân Đức, bởi một cuộc tấn công, đổ quân 
nhằm vào Thụy Sĩ sẽ phải trả một mức giá đắt.

Chiến thuật tác chiến dựa trên phòng tuyến 
đồi núi này nhanh chóng tỏ ra lạc hậu sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

Nhưng tính chất biểu tượng lại là nhân tố để 
chính quyền quyết định duy trì hệ thống này. Hệ 
thống pháo đài, lô cốt, boong-ke trên dãy Alps vẫn 
được sử dụng trong Chiến tranh Lạnh, nhưng 
không ai biết chính xác cách thức và lý do vận hành 
hệ thống. 

Đến những năm 1990, ổn định chính trị tại 
Tây Âu được thiết lập cộng với chi phí duy tu, bảo 
dưỡng quá lớn để duy trì hoạt động, nhà chức trách 
quyết định giải mật phòng tuyến này và bán cho tư 
nhân.

Công năng cũng được chuyển đổi. Giống 
Sasso da Pigna, pháo đài tại Saint-Maurice được 
chuyển sang làm viện bảo tàng. 

Khu boong-ke San Carlo chuyên cất giữ 
pháo cách Sasso da Pigna ở đỉnh đèo Gotthard 
khoảng 1,5 km cũng được hoán cải thành khách 
sạn La Claustra, khai trương hồi năm 2004.

Trong 11 boong-ke cũ ở Stansstad, công ty 
Gotthard-Pilze tiến hành trồng nấm hữu cơ. Còn 
pháo đài Pfedli ở Pfedli giờ thuộc quyền sở hữu của 
hãng pho mat Seiler Kaserei AG. 

Đường hầm dài 100m ở Pfedli với độ ẩm 
cao và nhiệt độ duy trì ở khoảng 11 độ C này là môi 
trường lý tưởng cho quá trình lên men và chế ra loại 
pho mat raclette. ■

* Tái bút
Tại bưu điện, một cụ bà nhờ một chàng trai:
- Cậu làm ơn ghi hộ bà địa chỉ này vào tấm 

bưu thiếp được không?
- Đây, xong rồi ạ. Còn gì nữa không bà?
Cụ bà ngắm nghía một lát rồi nhẹ nhàng đề 

nghị:
- Hay là cậu ghi thêm dòng này nữa vào bên 

dưới: “Tái bút: Nếu đọc không ra, xin vui lòng thứ 
lỗi cho người viết địa chỉ này”...

Vui Cöôøi
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Bí ẩn về chuyện tình của 
“Vua hề” Charlie Chaplin

Charlie Chaplin là một trong những 
nghệ sĩ nhiều sáng tạo và gây nhiều 
ảnh hưởng nhất trong kỷ nguyên 

phim câm. Nhưng có thể ít người biết, vua hề 
Charlie Chaplin có đời sống tình cảm phức tạp, khi 
ông đã từng quan hệ với  phụ nữ. rất nhiều

Charlie Chaplin, tên đầy đủ là Charles 
Spencer Chaplin (1889-1977), là một diễn viên 
đạo diễn phim hài người Anh. 

Mẹ của ông vốn là một ca sĩ - bà Hannah 
Chaplin. Trước khi kết hôn với ông Charles 
Chaplin, bà đã có một cậu con trai ngoài hôn thú. 
Sau khi lấy chồng, bà vẫn tiếp tục những mối quan 
hệ ngoài luồng và sinh ra Charlie Chaplin.

Với sự nghiệp “hào nhoáng” của mình, sau 
75 năm cống hiến cho nền điện ảnh, Charlie 
Chaplin được xem là một trong những nhân vật 
quan trọng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp 
điện ảnh thế giới, đặc biệt trong kỷ nguyên phim 
câm.

Năm 2011, Tạp chí Time xếp ông vào danh 
sách 100 nhân vật quan trọng nhất thế kỷ 20 vì 
“tiếng cười mà ông đem lại cho hàng triệu triệu 
người”. 

Trên màn ảnh, Chaplin là “vua hề”. Trong 
tình trường, Chaplin là “vua tình ái”, nhưng cách 
mà ông đối xử với những người tình chắc chắn 
từng khiến vô số cô gái cảm thấy kinh hoàng. 

Đối với phần đông những người phụ nữ 
từng bước qua cuộc đời Charlie Chaplin, ông là 
một trong những ký ức buồn nhất cuộc đời họ.

Tuy vậy, Chaplin không bao giờ đặt lòng 
tin vào phụ nữ. Ông luôn sợ sự mất mát và phản 
bội. Chaplin là một người dễ bị khiêu khích và 
cũng dễ bị tổn thương, thường nổi cơn ghen chỉ vì 
những lý do rất nhỏ. 

Tình duyên phức tạp với nhiều phụ nữ
Người đầu tiên mà Chaplin kết hôn là nữ 

diễn viên nổi tiếng kiều diễm tên gọi Mildred 
Harris. Khi ấy, Chaplin mới 22 tuổi và Harris vừa 
mới chớm 16. 

Cuộc tình của hai người đã đổ vỡ vào năm 
1920, sau khi đứa con chung của họ ra đời được 
mấy tiếng thì tắt thở! 

Là một nghệ sĩ bắt đầu có tên tuổi và thu 
nhập cao, từ nước Mỹ trở về London (Anh), 
Chaplin có ý định nối lại mối quan hệ với người 
bạn gái năm xưa của mình là Kennington Pat.

Năm 25 tuổi, ông gặp nữ diễn viên Edna 
Purviance  một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp -
với thân hình đầy đặn, nở nang. Edna luôn tỏ ra là 
một người nhu mì, khiêm tốn, đáp ứng được những 
mong mỏi của Charlie và biết cách ứng phó với 
tính khí khó lường của ông. 

Họ nhanh chóng trở thành tình nhân và 
thậm chí đã lên kế hoạch cho một đám cưới. Thế 
nhưng, mối quan hệ này đã đi vào ngõ cụt và nhanh 
chóng đổ vỡ. 

Nguyên nhân chủ yếu là do Charlie quá chú 
tâm vào công việc với lịch làm việc vô cùng dày 
đặc mà không dành sự quan tâm cho Edna. 

Bà lập tức rời bỏ vua hài và tìm hạnh phúc ở 
một người đàn ông khác. Tuy nhiên, Edna vẫn tiếp 
tục công việc của mình là một nữ diễn viên hàng 
đầu và thủ vai chính trong 34 bộ phim.

Một đám cưới bí mật đã được diễn ra. Cuộc 
sống hôn nhân một lần nữa lại khiến Charlie ngột 
ngạt, khó thở và ông nhận ra rằng mình không còn 
tình yêu với Harris. 

Kể cả khi biết vợ mình đang mang bầu, 
Charlie vẫn tìm những thú vui hoan lạc ở bên ngoài 
với những người phụ nữ khác. 

Đứa trẻ được sinh ra cũng không cứu vãn 
được mối quan hệ vợ chồng vì đã chết chỉ sau đó 3 
ngày do dạ dày phát triển không bình thường. 

Chán nản, Charlie bỏ nhà và chuyển đến 
định cư tại Los Angeles. Tháng 4/1920, Mildred 
Chaplin đệ đơn ly dị và 2 người đã “đường ai người 
nấy đi”.

Khi được hỏi về cuộc sống vợ chồng với 
vua hề Charlot, bà chua chát chia sẻ: 

“Ông ta cưới tôi về nhưng ngay sau đó lại 
lãng quên và bỏ rơi tôi. Ông ta nói rằng ông ta 
thích sống cuộc sống tự do của riêng mình và muốn 
làm những điều mà ông ta cảm thấy thích… Ông ta 
rất nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và đối xử với tôi chả 
khác gì một kẻ ngớ ngẩn”.

Nhanh chóng quên đi mối tình cũ, Charlie 
đã gặp gỡ và phải lòng nữ diễn viên 16 tuổi  -
Mildred Harris tại một bữa tiệc vào năm 1918. 

Lúc này ông đã 29 tuổi và là một nam diễn 
viên kiếm bộn tiền nhất Hollywood. Charlie luôn 
thể hiện tình cảm của mình với Harris bằng cách 
hằng ngày gửi những bó hoa hồng đến khách sạn 
nơi Harris đang sống và nằm dài trong xe hơi ở phía 
ngoài xưởng phim mà Harris làm việc chỉ để đợi 
cô. 

“Mưa dầm thấm lâu”, chỉ một thời gian 
ngắn sau đó, Harris đã “sa” bẫy tình của vua hài và 
họ trở thành một cặp tình nhân.

Tuy nhiên, khi Mildred thông báo bà đã 
mang bầu, trái với sự vui mừng như mong đợi, vua 
hề Charlot đã vô cùng hoảng loạn. 

Cái mà ông nghĩ được đến lúc đó chỉ là 
trách nhiệm gia đình. Nhưng Charlie vẫn ý thức 
được rằng ông cần phải làm một điều gì đó để tránh 

được những tai tiếng, scandal sẽ ập tới hủy hoại sự 
nghiệp của ông.

Sau khi chấm dứt với Mildred, Chaplin lại 
tiếp tục công cuộc chinh phục tình ái với cô gái 15 
tuổi. Charlie Chaplin và Lita Grey gặp nhau trên 
phim trường The Gold Rush 1925. Khi phim hoàn 
tất, Lita nói rằng cô đã mang thai, vấn đề là cô gái 
mới… 16 tuổi.

Chaplin đề nghị Lita phá thai, rồi lại đề 
nghị sẽ thuê một người đàn ông kết hôn với cô để 
làm cha hợp pháp cho đứa trẻ nhưng tất cả đều bị 
Lita gạt đi. Nếu Lita kiện Chaplin tội quan hệ với 
trẻ vị thành niên, ông sẽ bị phạt 30 năm tù. Về sau 
Chaplin kể lại rằng: “Ở thời điểm đó, tôi đã sốc và 
thậm chí nghĩ tới chuyện tự tử”.

Ông đành tổ chức một hôn lễ bí mật với cô 
gái ở Mexico. Ngay trong hôn lễ, cuộc hôn nhân 
mới bắt đầu đã có dấu hiệu của sự kết thúc khi 
Chaplin không ngần ngại nói với bạn bè rằng cuộc 
hôn nhân của ông chắc chỉ khá hơn so với việc ngồi 
tù. 

Trong cuộc ly hôn này, luật sư của Lita đã 
đưa ra tên tuổi của 6 nữ diễn viên từng “chung chạ” 
với Charlie và những bằng chứng ngoại tình của 
ông khi vua hề còn chung sống với Lita. 

Kết cục, Charlie phải đền bù cho Lita 
625.000 USD và kéo theo đó là danh tiếng của ông 
cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Năm 1927, cặp đôi ly dị, người đâm đơn là 
Lita. Cô đã đưa ra nhiều thông tin gây sốc, làm xấu 
hình ảnh Charlie Chaplin trong mắt công chúng. 

Lần này, Chaplin đã suýt nhảy từ tầng cao 
của một khách sạn ở New York nhưng may có 
người tài xế ngăn kịp.

9 năm sau, ở tuổi 47, con tim ông “vui trở 
lại” với nữ diễn viên Paulette Goddard. Họ nhanh 
chóng chuyển về sống chung. Chaplin không ngại 
ngần giao cho cô vai chính trong phim Modern 
Times (1936).

Chưa dừng lại, sau khi ly dị Lita lại chinh 
chiến trên con đường tình ái với nữ diễn viên 
Paulette Goddard. 

Lúc này Goddard đã 22 tuổi nhưng bà đã 
nói dối vua hề mình chỉ mới 17 tuổi. Paulette 
Goddard nhanh chóng được đưa vào sống trong 
dinh thự của Chaplin và được ông chấm vai nữ 
chính trong phim Modern Times. 

Bộ phim được công chiếu vào năm 1936 và 
thu về được những thành công to lớn. Sau đó, 
Charlie đưa bà đến vùng Viễn Đông và tổ chức đám 
cưới ở đây. Tuy nhiên, những bằng chứng về đám 
cưới của họ đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Sau 4 
năm chung sống, do đã chán ngấy với sự kiểm soát 
của Charlie, Goddard đã tuyên bố chia tay.

Paulette Goddard là đời vợ thứ 3 của 
Chaplin. Trong cuộc hôn nhân này, Chaplin tiếp 
tục đóng vai người kiểm soát, ông cũng luôn gây áp 
lực cho vợ trên phim trường. 

Họ chia tay năm 1940 khi bộ phim The 
Great Dictator vừa ra mắt. Lúc này, Charlie 51 
tuổi, ông đã trải qua một thiên tình sử đầy tai tiếng.

Vào một ngày của năm 1942, có cô gái tên 



Trang 9A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2004 * Saturday, July 23, 2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

gọi Oona đã chủ động tìm gặp Chaplin xin được 
thử một vai trong bộ phim Ảo Ảnh và Thực Tại của 
ông. 

Với Oona, tình yêu, lẽ sống của cô chính là 
việc ở bên Chaplin, cô “cảm thấy mình chín chắn 
hơn” và ngược lại, cô luôn làm cho Chaplin cảm 
thấy ở bên cô, ông “trẻ trung hơn”. 

Không dưng năm 1959, nhân dịp kỷ niệm 
lần thứ 70 ngày sinh của mình, Chaplin đã phấn 
chấn khẳng định với các nhà báo: “Nhờ sự chăm 
sóc của Oona, nhờ niềm vui bên các con, tôi không 
còn biết tuổi già là gì”.

Trong cuộc hôn nhân 18 năm (kéo dài cho 
tới tận khi Chaplin qua đời), họ có 8 người con. Hồi 
ký của Chaplin cho biết, ông coi việc gặp được 
O'Neill là “sự kiện hạnh phúc nhất đời” và nói cô 
chính là “tình yêu hoàn hảo” mà ông vẫn kiếm tìm.

Lý giải về chuyện tình phức tạp của 
Charlie Chaplin

Mặc dù là một nam diễn viên đạt đến đỉnh 
cao của sự nghiệp, nhưng đường tình duyên của 
ông khá trắc trở và lận đận. Lý giải cho những hành 
vi khó hiểu của Charlie với những người phụ nữ đã 
từng đi qua đời ông, không thể không nói đến xuất 
thân bần hàn và tuổi thơ đầy cơ cực của ông.

Chaplin chưa bao giờ biết người cha ruột 
thực sự của mình là ai. Người đàn ông ấy đã bỏ hai 
mẹ con ông ra đi vì nghi ngờ sự chung thủy. Cuộc 
sống của bà thực sự rơi vào cùng quẫn và bế tắc. 

Sau này, ông cũng từng thú nhận rằng, mẹ 
ông luôn có những mối quan hệ ngoài luồng bất 
chính. Thậm chí còn phải “đứng đường làm gái” để 
đảm bảo cuộc sống gia đình. 

Ông chia sẻ: “Để đánh giá đạo đức phẩm 
hạnh của gia đình tôi theo tiêu chuẩn thông thường 
thì sai lầm chả khác gì đặt nhiệt kế vào một nồi 
nước đang sôi”.

Thêm nữa, “Thói coi mình là trung tâm đó 
đã khiến ông ấy bị lưu đày vĩnh viễn (trong cuộc 
sống riêng)” - Ackroyd nhận xét. Và như thế cuộc 
sống của “Vua hề Charlot” đã không thể thoát nổi 
sự bất hạnh, nỗi buồn và cô độc như thời ông còn 
thơ ấu ở Nam London, bất chấp việc đã có tất cả.

Trong những năm cuối đời ông ngày càng 
yếu và qua đời trong khi đang ngủ vào đúng ngày 
Giáng Sinh năm 1977 tại Vevey, hưởng thọ 88 tuổi. 
Ông được chôn tại nghĩa trang Corsier-Sur-Vevey 
ở Vaud, Thụy Sỹ. ■

Milton Hershey: Vị đắng 
trong thành công

Tôn chỉ của Hershey ã phát triển đ
dựa vào những phương pháp sản 
xuất hiện ại nhất có sẵn, theo khẩu đ

hiệu: “Thanh chocolate Mỹ tuyệt vời nhất”.
Là một trong những nhà sản xuất ồ ngọt đ

hàng ầu thế giới, ược biết ến nhiều nhất thông đ đ đ
qua thương hiệu “Hershey Kiss” (nụ hôn 
Hershey), ít ai hình dung ãng thời gian được qu đầy 
gian nan mà ông chủ tập đoàn Milton Hershey đã 
trải qua để có được ngày nay.

Những thất bại đầu tiên
Milton Hershey tên ầy ủ là Milton đ đ

Snavely Hershey hay còn gọi là Henry Hershey. 
Ông sinh ra trong một gia ình theo đ đạo Tin Lành 
không lấy gì làm khá giả tại vùng hẻo lánh bang 
Pennsylvania. 

Trong khi phần lớn những người sống xung 
quanh ều hài lòng với các công việc tại trang trại, đ
Henry Hershey, cha ruột của Milton Hershey lại tỏ 
ra hứng thú với việc kinh doanh.

Ông bắt ầu với nhiều khoản ầu tư, kể cả đ đ
khoan dầu. Tuy vậy, tất cả những công việc kinh 
doanh ó ều thất bại khiến thu nhập của ông rất đ đ
thất thường. Trong một khoảng thời gian dài, 
những dự án khác nhau của Henry Hershey khiến 
gia đình ông phải di chuyển hết thành phố này đến 
thành phố khác và làm gián đoạn việc học của con 
trai ông.

Vào n m 1872, chàng thiếu niên Milton ă
Hershey ược nhận vào học việc tại một nhà máy đ
kẹo ở gần Lancaster. Tới n m 1876, Hershey ã có ă đ
đủ kỹ năng để tự m đình bước vào con ường kinh 
doanh kẹo. 

Ông vay tiền họ hàng rồi chuyển ến đ
Philadelphia sau ó bắt ầu làm kẹo cứng và đ đ
caramel. Ông bán kẹo trên chiếc xe ẩy. đ

Công việc này kéo dài 6 n m, nhưng sau ă
cùng, những tranh chấp giữa ông và cha ã khiến đ
kinh doanh không thu được lợi nhuận.

Cuối n m 1882, Hershey theo cha ến ă đ
miền Tây, Colorado. Ông kiếm ược một việc làm đ
caramel tại một nhà máy kẹo. 

Trong quá trình làm việc, ông ã học cách đ
cải tiến hương vị kẹo bằng cách thêm sữa tươi. 
Hershey chuyển từ Denver Chicago và New  đến 
Orleans, Louisiana trước khi ịnh cư tại New York đ
City. 

Ông làm việc ở một nhà máy kẹo và bên 
cạnh ó tự tạo ra loại caramel của riêng ông dựa đ
vào công thức ông ã tìm ra ở Colorado. đ

Dần dần, ông mở công ty kẹo riêng. Công 
việc kinh doanh của công ty thất bại vì ông đã phát 
triển nó quá vội vàng. Milton Hershey rất hào 
phóng nhưng một số người vẫn cho rằng ông là một 
ông chủ trả lương nhân công rẻ mạt và rất khắt khe. 

Đ đôi khi, ông ến kiểm tra công nhân và cố 
gắng bắt họ dành giờ nghỉ ể làm việc. Ông còn đ
không đầu tư cho quảng cáo. 

Có một câu chuyện kể rằng khi ông nhìn 
thấy vỏ bọc thanh chocolate Hershey vứt trên 
đ đ để cho tên kẹo lộ ra ường, ông ã lật nó lại – như 
một kiểu quảng cáo tự do.

Thành công từ sự độc lập
N m 1886, sau khi gom ủ số vốn cần thiết, ă đ

chủ yếu từ những mối quen biết, Milton Hershey 
đ đứng ra thành lập công ty ã Caramel Lancaster. 

Công ty phát triển nhanh chóng và Hershey 
cũng sớm trở nên giàu có. Khi công ty Caramel 
Lancaster phát triển, Hershey chuyển sang quan 
tâm ến lĩnh vực thực phẩm khác.đ

Vào n m 1892, ông ến Thụy Sĩ với hi ă đ
vọng học ược cách làm phomat. Trong chuyến i, đ đ
ông ã tìm ra cách làm chocolate sữa. đ Năm sau, 
Hershey mua thiết bị làm chocolate và bắt đầu bán 
cùng với caramel. 

Nhưng Hershey sẵn sàng thử nghiệm cái 
mới nên ông đã bán công việc kinh doanh caramel 
chỉ để dành cho chocolate.

Ông không thực sự muốn giàu có hơn. 
Thay vào ó, ông có kế hoạch xây thành phố của đ
riêng ông – nơi mà công nhân có thể kiếm ủ tiền đ
để tận hưởng cuộc sống. 

Bạn bè và gia ình ông đ đều cho rằng đây là 
một ý tưởng kỳ lạ. Theo Joel Glenn Brenner trong 
bài “The Emperors of Chocolate” (Những ông 
hoàng Chocolate) thì vợ ông ã cho rằng chồng đ
mình “nên kiểm tra lại ầu óc”.đ

Những phản ối trên không ng n cản ược đ ă đ
Hershey. “Thành phố Chocolate” của riêng Milton 
vẫn tiếp tục ược xây dựng trên mảnh ất quê đ đ
hương ông. 

Ông mở nhà máy chocolate vào n m 1905. ă
Công việc ã bắt đ đầu ở thành phố với sự quy hoạch 
các khu phố và đặt tên cho các phố chính của 
Hershey là: Chocolate Avenue and Cocoa Avenue. 

Công nhân chuyển ến ở những ngôi nhà đ
mà ông ã xây cho họ. Hershey giữ vai trò vừa là đ
lính cứu hỏa, cảnh sát và thị trưởng của thành phố.

Tại nhà máy, Hershey và nhân viên ã hoàn đ
thiện loại chocolate sữa rồi bắt ầu bán tại Mỹ. Nhà đ
máy hiện ại của Hershey t ng tốc ộ sản xuất đ ă đ
chocolate sữa mà trước ó ã đ đ được làm thủ công. 

Hershey đã giao cho một nhân viên kỳ cựu 
- William Murrie - phụ trách kinh doanh, còn ông 
và vợ tiếp tục những chuyến i của mình.đ

Họ cũng dùng tài sản ể mở trường Công đ
nghiệp Hershey cho trẻ mồ côi. Trong một cuộc 
phỏng vấn vào n m 1923 với , ă New York Times
Hershey ã giải thích lý do tại sao ông thành lập đ
trường: “Tôi không có người thừa kế, vì vậy tôi 
muốn các cậu bé mồ côi ở Mỹ trở thành những 
người thừa kế của tôi”.

Ngày nay, thành phố Hershey thuộc bang 
Pennsylvania, nơi ược mệnh danh là “thành phố đ
ngọt ngào nhất” vẫn tiếp tục ược những người đ
trong dòng họ gìn giữ và phát triển. 

Dù ã trải qua một thời gian dài nhưng tâm đ
huyết và ý tưởng ban ầu của Milton Hershey ã đ đ
trở thành tôn chỉ kinh doanh của tập  ■đoàn.
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CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!!

Vì chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech.

Tiệm đẹp, location khỏi chê. Xin vui lòng liên lạc Bình (806)787-7997

Build: 10 years

Giá bán: $270,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $135,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $390,000 

Giá build: $675,000

Income c/c last year $1,350,000

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000

731-2010/1578

Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

NEW
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783-2014/1582

NEW

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc Full Services. Caàn thôï toùc 

bieát laøm Chaân Tay Nöôùc caøng toát. Laøm 

Full Time hoaëc Part Time. Tieäm vuøng 

249, 1960 (Jones & Grant Rd)

Xin lieân laïc Loan (Ñeå laïi tin nhaén): 

832-419-7170

281-890-4173
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

NEW

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
__________________________________________

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
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

NEW

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

771-2013/1581

CAÀN THÔÏ NAILS

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

boät/refill. Coøn caàn thôï Chaân Tay Nöôùc 

môùi bieát laøm. Nhaän Full Time/Part 

Time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fort Bend Toll, 

giöõa Hk2 & 4.

Xin lieân laïc: 

832-512-4028 * 281-431-4499
__________________________________________

764-2012/1580

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät, bieát laøm Design, Part 

time/Full time. Bao $150/ngaøy. Vaø 

cuõng caàn Chaân Tay Nöôùc. Tieâm ôû 

Bellaire.

Xin lieân laïc Lieân: 

281-876-7788
__________________________________________

735-2008/1576

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
__________________________________________

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

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
__________________________________________

742-2008/1576

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân laïc: 832-280-4173 

Email: uyeninvestments@gmail.com 
__________________________________________

756-2011/1579

CAÀN NGÖÔØI - 610 & BELLFORT

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø, 

ñi veà trong ngaøy. Part-time hoaëc full-

time, khu Meyerland 77096, löông 

thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 

713-401-4737
__________________________________________

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
__________________________________________

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

751-2010/1578

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù (2 tuoåi vaø 2 thaùng 

tuoåi) ñeán ôû cuøng nhaø vuøng Houston 

/Pearland, 6 tôùi 7 ngaøy moät tuaàn ôû laïi 

nhaø.

Xin goïi coâ Chaâu: 

714-310-5936
__________________________________________

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
__________________________________________

734-2008/1576

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi phuï nöõ bieát laùi xe ñöa ñoùn 2 

beù gaùi ñi hoïc. Giuùp ít vieäc nhaø. Tuaàn 5 

ngaøy, bao aên ôû, coù phoøng rieâng. Khu 

Bellaire, löông haäu..

Xin lieân laïc: 

713-417-1172

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

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
__________________________________________

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

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share
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Vui Cöôøi

748-2010/1578

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. Öu tieân: Nöõ ñoäc thaân, ít naáu 

aên.

Vui loøng Text/Voice : 

832-310-7699
__________________________________________

748-2010/1578

CHO SHARE PHOØNG

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch se. 

Khu Sang, yeân tónh, an ninh. Nhaø gaàn 

ñöôøng Addicks Clodine Rd & SH6. Öu 

tieân Nam, Nöõ ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân laïc Tuù Nguyeãn: 

832-762-0572 

(sau 3pm hoaëc nhaén tin)
__________________________________________

747-2010/1578

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö 2 phoøng, ôû Northwest gaàn chôï 

Thaéng Höng, Hong Kong 3, Taân Ñònh, 

caàn cho share, ñieàu kieän deã daøng.

Coù nhu caàu goïi Chò Nguyeät hoaëc 

Anh Ba: 

832-298-4523 * 832-298-4534
744-2009/1577

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
__________________________________________

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

765-2012/1580

NEW

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 
__________________________________________

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
__________________________________________

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

Rao Vaët
763-2012/1570

NHAÄN GIÖÕ TREÛ COÙ LICENSE

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, 

saïch seõ, thoaùng maùt, yeâu thöông treû, 

chaêm soùc chu ñaùo. Nhaø ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn Bwy Sam Houston.

Xin lieân laïc:

713-367-5069
__________________________________________

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and 

Synott, xin lieân laïc:

832-858-2379
__________________________________________

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

Böu cuïc thoù maát roài

ÔÛ böu cuïc noï, coù moät laù 

thö ñeà ngöôøi nhaän la ø 

Thöôïng ñeá, Thieân ñöôøng. 

Dó nhieân laø khoâng theå göûi 

noù ñi, hoï beøn môû ra xem, 

thö vieát:

– “Göûi Thöôïng ñeá! Toâi laø 

moät baø laõo toäi nghieäp 80 

tuoåi. Suoát caû ñôøi, toâi chaúng 

ñoøi hoûi gì. Nhöng hieän nay 

toâi ñang raát caàn 100 ñoâla. 

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Xin Ngöôøi haõy ruû loøng 

thöông maø ban soá tieàn ñoù 

cho keû giaø naøy”.

– Caû böu cuïc muûi loøng, 

moãi ngöôøi quyeân goùp moät ít 

tieàn, ñöôïc 90 ñoâla göûi cho 

baø cuï. Hoâm sau, baø laõo göûi 

thö khaùc, cuõng cho Thöôïng 

ñeá. Laàn naøy oâng giaùm ñoác 

goïi taát caû nhaân vieân tôùi ñeå 

nghe ñoïc lôøi caûm ôn:

– “Thöa Thöôïng ñeá, toâi xin 

caûm ôn Ngaøi vôùi taám loøng 

saâu saéc. Nhöng toâi chæ 

nhaän ñöôïc coù 90 ñoâla, coøn 

10 ñoâla ñaõ bò boïn böu cuïc 

“thoù” maát roài!”.

Ai cuõng nhaàm

Vieân caûnh saùt nhìn oâng 

nha só caàm kìm vaø chieác 

raêng haøm cuûa mình, noåi 

caùu quaùt:

– Naøy oâng, oâng coù ñieân 

khoâng ñaáy! Taïi sao laïi nhoå 

nhaàm vaøo chieác raêng haøm 

cuûa toâi?

– Tay nha só tænh bô vaø noùi:

– Theá oâng khoâng toùm 

nhaàm ai bao giôø chaéc?

Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                T.M
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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:

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

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

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

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

768-2006/1573

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
Katy Asian Town

Moïi chi tieát xin lieân laïc David Li: 832-788-0217
Hoaëc email: david@timhowanusa.com

Nhaø haøng Dim Sum ñaït sao Michelin, Tim Ho 

Wan, ôû Katy Asian Town, tuyeån Quaûn lyù Phuïc 

vuï (Service Manager)ï vôùi ñaày ñuû Löông, Baûo 

Hieåm vaø phuùc lôïi cuûa Coâng ty.

NEW

772-2013/1581

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
N.Fry & Little York

Tieäm phôû treân ñöôøng North Fry & Little 

York khu Katy, tuyeån Beáp tröôûng vaø 

nhaân vieäc phuïc vuï.

Cell:
Xin lieân laïc Tell: 346-377-6380

832-606-1399

NEW

758-2011/1579

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät Nam ôû Katy 77449 caàn 
tuyeån nhaân vieân chaïy baøn/server. Moâi 
tröôøng thaân thieän, vui veû.

Katy 77449

281-717-4230Xin lieân laïc:

NEW

773-2013/1581

Caàn Gaáp Thôï Toùc

Caàn gaáp thôï toùc Nöõ coù kinh nghieäm, 

bieát tieáng Anh. 

Tieäm ôû N. Eldridge & FM 529.

N. Eldridge & FM 529

Sau 8PM:
Xin lieân laïc: 713-896-0039

832-455-3475

NEW

777-2013/1581

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm, Full 

time vaø Part time. 

Gaàn Wilcrest & Beechnut. 

Wilcrest & Beechnut

Xin lieân laïc Lan: 281-988-6743

780-2014/1582

Nhaø haøng Vieät Nam môû 24 giôø ôû 

MGM Casino, MD vaø Falls Church, VA. 

Caàn tuyeån nhieàu nhaân vieân.

ÔÛû nhieàu vò trí, vaø giôø laøm vieäc linh hoaït.
QUAÛN LYÙ NHAØ BEÁP/NHAÂN VIEÂN NHAØ BEÁP

(Ñaàu beáp - Phuï Beáp - Röûa Cheùn)

QUAÛN LYÙ NHAØ HAØNG

NHAÂN VIEÂN NHAØ HAØNG

(Phuïc Vuï - Expo - Thu Ngaân - Pha Cheá)

VAØ NHIEÀU VÒ TRÍ KHAÙC.

Löông traû cao nhaát trong vuøng.

Baûo Hieåm Söùc Khoûe

401K

Chuyeân Nghieäp - Ñaúng Caáp

Lieân heä tröïc tieáp:

Mr. Gene: 571-233-5001

NEW Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
MGM Casion, MD & Falls Church, VA
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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

714-2011/1579

Caàn Ngöôøi Naáu Aên 
& Doïn deïp nhaø cöûa

Coâng vieäc: Naáu aên trong gia ñình vaø doïn deïp trong nhaø. 

Ngaøy laøm vieäc: Thöù Hai tôùi Thöù Baûy, ôû laïi nhaø coù 

phoøng rieâng. 

Yeâu caàu: Bieát naáu aên, saïch seõ, goïn gaøng, phaûi ôû laïi nhaø.

Löông: $3,000/thaùng.

Gaàn Chôï Myõ Hoa

281-854-8231Xin lieân laïc:

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:

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

HIRING

757-2011/1579

WE’RE HIRING
In Houston TX and Magnolia TX

WWW.LINCOLNMANUFACTURING.COM

APPLY ONLINE: WWW.LMIJOBS.COM

OPEN POSITIONS
ª CNC Machine Operators

ª Thread Inspectors

ª CNC Helpers

ª Day & Night Shift Available

WE OFFER
ª Medical, Dental, Vision & Life 

Insurance

ª Pay range from $18-24/hr (depend 
on experience)

ª $3 per hour shift differential for nights

ª Paid Vacation, Holidays and 
Personal Leave

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

HIRING PARAMOUNT
ENGINEERING LLC

746-2010/1578

ADMIN/RECEPTIONIST and AUTOCAD DRAFTER/ 
DESIGNER. Comfortable w/ independent work for 
design of Residential/Commercial/Industrial structures.  
Compensation is based on knowledge.  Ability to follow 
office protocol and good communication skills.

Please send resume to christella@pellctx.com

WWW.PELLCTX.COM

NEW

760-2011/1579

Caàn Ngöôøi

Caàn phuï nöõ phuï giuùp uûi ñoà cho 

tieäm giaët (Sub Station). 

Houston, 77057

Xin lieân laïc Quyeân: 1- 5PM

Ñòa chæ 1717 South Voss, Houston, TX 77057
(Trong Khu Kroger)

HIRING

761-2007/1575

Email resume to: 
itihiring2021-ss1@yahoo.com

Ø Sugar Land based U.S. company 
looking for full time sourcing specialist. 
3+ year related work experience and 
work permit required. 

Ø Ability in reading mechanical drawing 
and electrial blueprints a plus. 

Ø Good communication skill and fluency 
in both English and Vietnamese / 
Chinese are essential.

We offer competitive 

Salary and Benefits.

Hiring Resource Specialist
Sugar Land

955-Long Term

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.
Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 
given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person

NEW

769-2013/1581

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi troâng treû khu Pearland. Coâng vieäc 

bao goàm: Troâng treû, phuï chuùt doïn deïp vaø naáu 

aên. Yeâu caàu phaûi bieát laùi xe. Noùi ñöôïc ít tieáng 

anh hoaëc tieáng Hoa laø moät lôïi theá.

Vuøng Pearland

713-493-9988Xin lieân laïc: 

NEW

782-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn tuyeån 

nhaân vieân Nam ñoùng thuøng ñeå göûi haøng ñi.

Ñòa chæ: Unlimited Custom Emboridery

10507 Fallstone Road, Houston TX, 77099

Vuøng Southwest

713-306-1354Xin nhaén tin hoaëc goïi cho Höông:
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

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

760-2011/1579

Caàn Ngöôøi

Caàn phuï nöõ phuï giuùp uûi ñoà cho 

tieäm giaët (Sub Station). 

Houston, 77057

Xin lieân laïc Quyeân: 1- 5PM

Ñòa chæ 1717 South Voss, Houston, TX 77057
(Trong Khu Kroger)

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

779-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi phuï nöõ döôùi 60 tuoåi. Doïn deïp nhaø, 

khoâng naáu aên. Yeâu caàu: saïch seõ, kyõ löôõng, thaät 

thaø, tuaàn laøm 2 hoaëc 3 ngaøy. Löông $15/giôø. 

Nhaø Southwest Sugar Land.

SW Sugarland

281-871-9741Xin lieân laïc: 

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

753-2010/1578

Caàn Thôï May

Tieäm söõa quaàn aùo Elite Alterations, trong vuøng 
Northwest Houston, Sugarland vaø Pearland, caàn 
tuyeån moät soá nhaân vieân coù kinh nghieäm veà lónh 
vöïc söûa quaàn aùo cho Ñaøn OÂâng, Ñaøn Ba, AÙo Cöôùi, 
AÙo Daï Hoäi, vaø AÙo Vest.

Northwest, Sugarland, Pearland

Xin lieân laïc Coâ Tuù Trinh: 832-704-4440
Hoaëc Anh Minh Haïnh: 281-489-6800

Làm thế nào để thỏa mãn 
cơn thèm ăn mà không tăng 
cân?

ưới đây là một số loại thực phẩm có Dthể thỏa mãn cơn thèm ăn mà không 
làm bạn bị tăng cân.

Bạn đã lên kế hoạch trước cho bữa ăn của cả 
tuần và cố gắng thực hiện theo chế độ ăn kiêng 
nhưng khi thèm ăn thì bạn lại muốn bỏ cuộc. Vậy 
nguyên nhân nào gây ra cảm giác thèm ăn như vậy?

Một lý do chính khiến bạn thèm ăn là chế độ ăn 
uống thiếu protein, chất xơ và các vi chất dinh 
dưỡng khác.

Nếu bạn không uống đủ nước thì cũng dẫn đến 
cảm giác thèm ăn. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa 
khát với đói và sau đó ăn những thực phẩm không 
lành mạnh để thỏa mãn cơn đói.

Bên cạnh đó, chất lượng giấc ngủ kém và thiếu 
ngủ ảnh hưởng đến nội tiết tố, dẫn đến cảm giác 
thèm ăn. Đôi khi bạn cũng ăn đồ ăn vì chán nản, 
buồn bã và lo lắng.

Nhà dinh dưỡng lâm sàng Prachi Shah đã chia 
sẻ một số lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh mà bạn có 
thể ăn mà không lo bị tăng cân.

Sữa chua
Chọn một loại sữa chua nguyên chất để cắt 

giảm lượng đường bổ sung. Bạn có thể ăn sữa chua 
với trái cây, hạt lanh, hạt bí ngô và hạt chia, ngũ cốc 
nguyên hạt không đường.

Đậu gà
Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn giàu 

protein, thì đậu gà là một lựa chọn phù hợp. Bạn có 
thể ăn đậu luộc và thêm vào các loại rau yêu thích 

cùng với chanh, muối, gia vị và lá rau mùi tươi. 
Điều này tạo nên một bữa ăn nhẹ nhanh chóng, 
ngon miệng và bổ dưỡng.

Sữa lắc chà là
Sữa lắc chà là là một sự thay thế hoàn hảo tốt 

cho sức khỏe bởi thức uống này không cần đường 
tinh luyện. Bạn nên uống vào buổi tối hoặc uống 
trước khi tập luyện để có năng lượng tức thì.

Sốt Hummus
Chuẩn bị sốt hummus ở nhà và bảo quản trong 

tủ lạnh. Bạn có thể chế biến loại sốt này bằng các 
nguyên liệu khác nhau như củ dền, tỏi, pesto,... và 
dùng với bánh quy làm từ bột mì, bí ngòi hoặc cà 
rốt.

Các loại hạt
Các loại hạt như hạt hạnh nhân, quả hồ trăn, 

hạt điều, hạt óc chó và hạt phỉ là một lựa chọn ăn 
nhẹ tốt vì chúng rất giàu vi chất dinh dưỡng như 
selen, kẽm, kali, folate,...

Hỗn hợp hạt và trái cây khô
Tạo một hỗn hợp hạt và trái cây khô ngon và 

hoàn hảo bằng cách trộn bỏng ngô, quả việt quất 
khô và hạnh nhân rang. Tạm biệt cơn đói buổi tối 
bằng cách đưa món này vào thói quen ăn uống của 
bạn.

Trái cây
Món ăn nhẹ dễ ăn và lành mạnh nhất mà ai 

cũng có thể nghĩ đến là trái cây. Trái cây sẽ hạn chế 
cơn thèm đường của bạn và tốt nhất nên được ăn 
trước khi tập luyện.

Cám yến mạch
Cám yến mạch là một loại carbohydrate phức 

hợp giúp bạn no lâu và không làm tăng lượng 
đường trong cơ thể.

Nếu bạn muốn tuân theo một lối sống lành 

mạnh, thì bước đầu tiên không nên bỏ qua cảm giác 
thèm ăn. Thỉnh thoảng ăn những món yêu thích là 
được, nhưng hãy đảm bảo bạn không ăn quá nhiều 
và thường xuyên. Bất kể là loại thực phẩm gì, bạn 
nên ăn uống điều độ. Ăn kiêng không có nghĩa là ăn 
thức ăn vô vị. Thay vào đó, bạn có thể thưởng thức 
các món ăn lành mạnh và thỏa mãn cảm giác thèm 
ăn của mình. ■  

Giải cứu chó bị rùa chặn trong 
hang

ính cứu hỏa hạt San Bernardino, bang LCalifornia của Mỹ, cuối tuần qua nhận 
cuộc gọi từ người dân ở thung lũng 

Yucca, đề nghị giải cứu hai con chó con 5 tháng 
tuổi, Peo và Fin, bị mắc kẹt trong một hang rùa.

Peo và Fin khi chơi trong sân sau nhà đã tò mò 
chui xuống hang và không thể tìm được đường 
thoát vì Oscar, con rùa nặng hơn 45 kg, đã chặn kín 
lối ra. Người dân địa phương bắt đầu lo lắng khi hai 
con chó kẹt trong hang rùa nhiều giờ và đã ngừng 
kêu. Lính cứu hỏa ban đầu tìm cách dụ rùa bò khỏi 
hang bằng dưa hấu nhưng không thành công. Họ 
chuyển sang phương án đào hang để giải cứu hai 
con chó.

Nhóm lính cứu hỏa mất khoảng một giờ mới 
đào được lối thoát mới cho Fin và Peo. Cả hai con 
chó đều an toàn và sớm được trả về với chủ nhân. 
“Chúng tôi vui mừng khi có thể hỗ trợ người dân 
trong cuộc gọi cầu cứu độc nhất vô nhị này. Kết quả 
rất tích cực”, cơ quan cứu hỏa hạt San Bernardino 
thông báo trên Facebook. ■
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Các yếu tố gây tóc bạc sớm

Di truyền, căng thẳng, thiếu chất 
dinh dưỡng hay tia cực tím từ mặt 
trời có thể là những nguyên nhân 

khiến tóc bạc sớm.
Tóc bạc xảy ra do thiếu melanin, sắc tố tạo 

màu cho tóc. Tóc bạc bị giảm sắc tố melanin. Tóc 
càng bạc thì càng thiếu sắc tố này. Điều này xảy ra 
do sự suy giảm dần số lượng tế bào gốc trưởng 
thành để trở thành tế bào sản xuất melanin. Các nhà 
khoa học cho biết tế bào gốc có thể bị mòn, hư hỏng 
hoặc mất hệ thống hỗ trợ giúp chúng hoạt động.

Tóc bạc là một phần tự nhiên của quá trình 
lão hóa và chắc chắn sẽ xảy ra vào thời điểm nào đó 
trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên, quá trình 
này có thể bắt đầu sớm hơn đối với một số người do 
nhiều yếu tố khác nhau. Một số trong đó có thể 
phòng ngừa được nhưng nhiều yếu tố không thể 
đảo ngược.

Di truyền
Theo tạp chí Health, phần lớn trường hợp 

tóc bạc sớm là do di truyền từ cha mẹ và ông bà. 
Nguyên nhân chính và hợp lý nhất về mặt khoa học 
khiến tóc bạc là gene của bạn. Điều này đặc biệt 
đúng nếu tóc bạn bị bạc trước và trong độ tuổi 20.

Nếu bố mẹ bạn bị tóc bạc khi còn trẻ, rất có 
thể bạn cũng sẽ bị và điều này không thể đảo ngược 
được.

Chủng tộc cũng đóng một vai trò trong việc 
khiến tóc bạc sớm như thế nào. Ví dụ, tóc bạc có xu 
hướng xuất hiện sớm hơn ở người da trắng nhưng 
muộn hơn ở người châu Á. Người Mỹ gốc Phi cũng 
có thể bị bạc tóc muộn hơn, trung bình vào khoảng 
43 tuổi.

Căng thẳng
Theo Cleverland Clinic, có một số cách mà 

căng thẳng tâm lý có thể ảnh hưởng đến mái tóc. 
Tác dụng phụ liên quan đến tóc phổ biến nhất của 
căng thẳng là tình trạng telogen effluvium, khiến 
tóc rụng nhanh hơn bình thường khoảng 3 lần.

Mối tương quan giữa căng thẳng và tóc bạc 
gây tranh cãi nhiều hơn một chút so với vai trò của 
gene. Mặc dù các nhà nghiên cứu vẫn chưa khẳng 
định rõ vấn đề này, có khả năng căng thẳng đóng 
vai trò tối thiểu.

Theo một số nghiên cứu, thông thường, hệ 
thống thần kinh giao cảm của mỗi người được kích 
hoạt khi căng thẳng. Cho dù đó là trong tình huống 

tranh cãi, lo lắng, căng thẳng, hệ thống thần kinh 
giao cảm có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho các tế 
bào melanocyte, có nhiệm vụ tạo màu tóc.

Một khi các tế bào melanocyte biến mất, 
mái tóc bị phai màu thông thường và dần chuyển 
sang bạc.

Thiếu hụt chất dinh dưỡng
Melanin là chất tạo màu được tìm thấy 

trong mọi nang tóc. Khi già đi, cơ thể sẽ sản xuất ít 
sắc tố này hơn.

Theo các bác sĩ, một số thiếu hụt vi chất 
dinh dưỡng đã được phát hiện có thể khiến tóc bị 
mất sắc tố này trước tuổi 50. Hàm lượng thấp các 
vitamin nhóm B (axit folic, biotin và B12), vitamin 
D, sắt và selen có liên quan đến tóc bạc ở thời thơ 
ấu và thanh niên.

Nhân tố môi trường
Các yếu tố môi trường nhất định có thể 

đóng vai trò trong việc tóc bạc sớm như thế nào. 
Chẳng hạn, ô nhiễm và tia cực tím (UV) từ mặt trời 
có thể gây ra stress oxy hóa, có liên quan các dạng 
lão hóa khác nhau (như nếp nhăn). Điều này có thể 
dẫn đến sự tích tụ của hydrogen peroxide trong các 
nang tóc, gây phai màu, bạc tóc.

Uống rượu bia, hút thuốc
Sử dụng quá nhiều rượu bia hoặc trong thời 

gian dài sẽ khiến bạn đối mặt với nguy cơ cao tóc 
bạc sớm. Các loại đồ uống này có chứa nồng độ cồn 
cao có thể tổn thương các cơ quan trong cơ thể. 
Việc lạm dụng rượu bia khiến quá trình lão hóa 
diễn ra nhanh hơn, ảnh hưởng trực tiếp tới làn da và 
mái tóc.

Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia 
Mỹ (NIH), người hút thuốc lá có nguy cơ bị bạc tóc 
sớm cao hơn gấp 2,5 lần so với người không hút 
thuốc. Các nhà nghiên cứu cho rằng hút thuốc, 
giống ô nhiễm không khí, tạo ra các loại oxy phản 
ứng (các phân tử oxy không ổn định) làm hỏng quá 
trình sinh hóa sản xuất melanin. Ngoài ra, hút 
thuốc cũng gây ra hoặc đẩy nhanh chứng hói đầu.

Ngay cả khi bạn không hút thuốc, khói 
thuốc lá thụ động cũng ảnh hưởng mái tóc. Trong 
khi việc tiếp xúc với khói thuốc đã giảm xuống, 
nhiều người vẫn gặp phải tình trạng hít phải khói 
thuốc.

Cách chăm sóc tóc không tốt
Mái tóc rất dễ bị hư tổn nếu bạn chăm sóc 

không tốt. Các hành vi gây hư hại tóc như lạm dụng 
sản phẩm chăm sóc tóc, thuốc nhuộm, thuốc uốn 
tóc, thuốc tẩy,… Ngoài ra, sử dụng máy sấy, ép tóc 
thường xuyên và nhiệt độ cao cũng gây hại đến quá 
trình sản sinh tế bào melanin.

Một số vấn đề sức khỏe
Bệnh rối loạn tuyến giáp và tuyến yên là 

một trong các nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn 
hormone, dẫn đến tóc bạc sớm. Khi bạn gặp phải 
các vấn đề bất thường này, quá trình sản xuất sắc tố 
melanin sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến tóc 
không được phát triển đúng, gây tóc khô, tóc dễ 
gãy, chẻ ngọn và bạc.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch 
châu Âu, tóc bạc sớm có liên quan nguy cơ mắc 

bệnh tim mạch cao và điều này thường xảy ra phổ 
biến hơn ở nam giới. Các nhà khoa học cho rằng có 
mối liên hệ giữa chứng xơ vữa động mạch và tóc 
bạc. Đồng thời, với sự thay đổi nội tiết tố và lão hóa 
tế bào cũng làm tóc dễ phai màu, bạc sớm. ■

Cuộc sống của trẻ em ở 
nơi hội tụ ba cuộc khủng hoảng

Châu Phi là châu lục hội tụ 3 cuộc 
khủng hoảng xung đột, biến đổi khí 
hậu và khủng hoảng giá lương thực.

Cậu bé Bashir Nur Salat, 11 tuổi, là “thủ 
lĩnh” của một nhóm trẻ chuyên tụ tập bên ngoài 
cổng trường Tiểu học Kabasa ở thị trấn Dollow, 
Somalia. Mục tiêu hướng đến của các em là bữa 
trưa mà học sinh trường này được Liên Hợp Quốc 
hỗ trợ gồm cháo hoặc ngô và đậu.

Chiếc áo đồng phục là học sinh ở trường 
cho Salat mượn để trà trộn vào trường ăn trưa. Từ 
tối hôm trước đến sáng nay, Salat và 8 anh chị em 
của cậu không được ăn gì.

Bashir Nur Salat nói: “Cháu đến xin ăn vì ở 
nhà không có gì ăn, cháu đói đến nằm cũng không 
ngủ được. Ở đây thì lúc được cho ăn, lúc không”.

Những hình ảnh này phổ biến không chỉ ở 
Somalia mà còn ở một số quốc gia châu Phi khác, 
hậu quả của tình trạng thiên tai tăng theo nhiệt độ 
toàn cầu, theo cảnh báo của các nhà khoa học. 
Somalia đang trong thời kỳ hạn hán nặng nhất 
trong 4 thập kỷ qua, nhiệt độ ở nước này tăng 
nhanh hơn mức trung bình toàn cầu.

Bên cạnh đó, xung đột ở Ukraine còn khiến 
giá lương thực tăng, hút cạn thêm nguồn viện trợ 
nước ngoài. Chưa kể tình hình bất ổn trong nước 
vốn đã khiến người dân chịu nhiều khó khăn.

Tại Ethiopia, Kenya và Somalia, các tổ 
chức cứu trợ ước tính cứ 48 giây lại có một người 
chết đói. Còn tại Somalia, ít nhất 448 trẻ em đã tử 
vong từ tháng 1 đến nay trong khi được điều trị vì 
suy dinh dưỡng nặng. Con số thực tế có thể cao hơn 
nhiều vì nhiều trẻ không được đưa đi khám. 1/3 gia 
súc đã chết.

Chị Halima Ibrahim Mudey, mẹ của Salat, 
cho biết: “Chưa từng có hạn hán như này. Chẳng 
tìm được việc làm ở đâu để nuôi con cái”.

Trong khi đó, Salat rất lạc quan: “Cháu 
muốn đi học, muốn học hết các thứ tiếng. Cháu sẽ 
làm cho tổ chức quốc tế và đi xe ô tô to”.

Liên Hợp Quốc cho biết, một số khu vực ở 
Somalia sẽ hết lương thực cứu trợ trong tháng này.

Ông Abdirahman Abdishakur Warsame, 
Đặc phái viên về hạn hán của Chính phủ Somalia, 
nhận định: “Mạng sống của con người đáng quý 
như nhau. Tôi thấy cộng đồng quốc tế, nhất là các 
nước phương Tây đang quan tâm đến Ukraine hơn 
các cuộc khủng hoảng khác, như hạn hán ở 
Somalia”.

Cho tới giờ, Somalia mới nhận được 18% 
lượng viện trợ mà nước này cần, trong khi Ukraine 
đã nhận được 71% lượng viện trợ mà nước này đề 
nghị với quốc tế. ■ 



CUOÁI TUAÀN
Issue # 2004 * Saturday, July 23, 2022

Trang 18A

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Các bệnh ung thư có thể 
phát hiện qua siêu âm

Thực tế, kỹ thuật siêu âm có giúp phát 
hiện ung thư. Tuy nhiên, chúng chỉ 
có thể phát hiện khi tế bào ung thư 

đã xuất hiện và thành hình rõ ràng.
Bệnh ung thư hình thành do các tế bào 

trong cơ thể phát triển một cách bất thường với số 
lượng lớn. Các tế bào ung thư này sẽ tấn công vào 
mô trong cơ thể, ể lại ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. đ
Trong trường hợp tế bào ung thư phát triển nhanh 
và lan sang các bộ phận khác, tức trường hợp ó ã đ đ
chuyển sang giai đoạn nặng, cơ hội chữa khỏi bệnh 
rất thấp. Người mắc ung thư còn phải chịu nhiều 
đau đớn cơ thể, tốn nhiều chi phí mua thuốc và điều 
trị.

Năm 2020, tại Việt Nam, ước tính có 
khoảng 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong 
do ung thư. Tức cứ 100.000 người thì có 159 người 
được chẩn đoán mắc ung thư và 106 người tử vong 
do căn bệnh này. Tỷ lệ mắc mới ung thư và tử vong 
do bệnh này của nước ta ngày càng tăng cao.

Đối với ung thư, người bệnh càng được 
phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa khỏi càng cao. Thông 
qua dấu hiệu của bệnh sẽ không có nhiều người 
phát hiện được, vì vậy chúng ta cần tới các phương 
pháp chẩn đoán tân tiến hơn để cho kết quả chính 
xác nhất.

Siêu âm là gì?
Siêu âm được biết tới là kỹ thuật chẩn đoán 

hình ảnh bằng cách sử dụng đầu dò (có sóng âm tần 
số cao) để truyền sóng âm. Mục đích là xây dựng 
và tái tạo hình ảnh về cấu trúc bên trong cơ thể, sau 
đó truyền lên màn hình siêu âm.

Nhờ kỹ thuật siêu âm, các bác sĩ có thể 
quan sát được những bộ phận trong cơ thể, thấy sự 
thay đổi bất thường và từ đó giúp chẩn đoán nhiều 
loại bệnh hoặc khám thai.

Thực tế, kỹ thuật siêu âm có giúp phát hiện 
ung thư. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể phát hiện khi 
tế bào ung thư đã xuất hiện và thành hình rõ ràng. 
Dù vậy, khi được phát hiện ở giai đoạn sớm, cơ hội 
điều trị bệnh vẫn cao hơn và cho nhiều kết quả khả 
quan.

Các bệnh ung thư có thể phát hiện qua 
siêu âm

Vì có ưu điểm tạo ra hình ảnh sắc nét, 
phương pháp siêu âm vẫn được sử dụng trong tầm 
soát ung thư. Thông qua phương pháp này, bác sĩ 
cũng có thể phát hiện được các bệnh ung thư phổ 
biến hiện nay như ung thư gan, ung thư dạ dày, ung 
thư vú và được ứng dụng cả trong siêu âm ổ bụng.

Siêu âm giúp phát hiện ung thư gan
Siêu âm gan có thể giúp bác sĩ thấy được tất 

cả bề mặt của cơ quan này để phát hiện sự bất 
thường. Ví dụ như tình trạng xơ gan hoặc phát hiện 
tế bào ung thư gan.

Khi siêu âm thấy xuất hiện khối u ở gan, 
các bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh làm thêm những 
xét nghiệm liên quan để chẩn đoán chính xác nhất. 

Từ đó, bệnh nhân có thể thực hiện thêm phương 
pháp nội soi để kiểm tra sự tiến triển của tế bào ung 
thư, xác định giai đoạn bệnh và đưa ra phác đồ điều 
trị phù hợp nhất.

Siêu âm ngực phát hiện ung thư vú
Phương pháp này giúp phát hiện các tế bào 

khối u, chẩn đoán bệnh ung thư vú. Hình ảnh được 
trả trên màn hình máy siêu âm rất rõ nét nên có thể 
dự đoán được kích thước của khối u. Việc thực hiện 
thêm các phương pháp khác còn giúp kiểm tra 
được u lành hay ác, sự tiến triển của chúng.

Không chỉ giúp sàng lọc khối u, thực hiện 
siêu âm ngực còn giúp mô phỏng lại toàn bộ chi tiết 
bên trong vú giúp sàng lọc các bệnh lý tuyến vú và 
những bất thường khác tại bộ phận này.

Siêu âm dạ dày giúp kiểm tra sự phát 
triển của tế bào ung thư

Ung thư dạ dày đang có xu hướng ngày 
càng tăng ở nhiều nước trên thế giới. Căn bệnh này 
cũng nằm trong nhóm gây tử vong cao nhất. Vì vậy, 
phát hiện ung thư dạ dày sớm thì tỷ lệ sống càng 
cao.

Các tế bào ung thư thường xuất hiện ở bên 
trong thành dạ dày. Kỹ thuật siêu âm hiện nay rất 
hiện đại nên có thể quan sát được bên trong lớp dạ 
dày, phát hiện những bất thường, phát hiện khối u 
và đánh giá tình trạng bệnh.

Siêu âm ổ bụng giúp phát hiện các bệnh 
lý trong cơ thể

Siêu âm ổ bụng giúp bác sĩ thấy được hết 
những bất thường của các bộ phận trong ổ bụng:

- Gan: Phát hiện và đánh giá tình trạng xơ 
gan, viêm gan, ung thư gan.

- Mật, thận: Viêm túi mật/thận, sỏi 
mật/thận

- Bàng quang.
- Tụy: Viêm tuyến tụy
Đây chỉ là một phương pháp giúp chẩn 

đoán, không đưa ra được kết quả chuẩn xác 100%.
Muốn khẳng định người bệnh có đang bị 

mắc bệnh ung thư hay không, hay muốn kiểm tra 
mức độ tiến triển của tế bào ung thư cần thực hiện 
thêm xét nghiệm khác như: Xét nghiệm máu, chụp 
CT, nội soi,… Đặc biệt, nội soi đường tiêu hóa 
giúp phát hiện ung thư dạ dày, ung thư đại tràng hay 
ung thư thực quản hiệu quả. ■

Phải chăng bí mật để con 
người sống đến 150 tuổi là ở 
đây?

Các chuyên gia hy vọng rằng cá sấu, 
kỳ nhông và rùa có thể nắm giữ bí 
mật để giúp con người sống đến 

150 tuổi, theo nhật báo Anh Daily Mail.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã 

phải vật lộn trong công cuộc tìm kiếm phương cách 
để chống lão hóa, nâng cao mức tuổi thọ cho con 
người.

Các thí nghiệm trên động vật máu lạnh như 
rùa, vốn nổi tiếng sống lâu hơn các động vật khác, 
có thể tạo ra bước đột phá.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Bang 
Michigan (Mỹ) hy vọng họ sẽ khám phá ra những 
đặc điểm đặc biệt ở những loại động vật này, để từ 
đó có thể nhắm mục tiêu ở người.

Các nhà khoa học cho biết, bộ da bọc thép 
của cá sấu đáng sợ có thể giải thích phần nào lý do 
tại sao chúng lại có tuổi thọ cao như vậy, và hơn 
nữa, việc khám phá cơ chế sinh học đằng sau quá 
trình này một ngày nào đó có thể giúp kéo dài tuổi 
thọ của con người

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Anne 
Bronikowski, nhà sinh vật học, giáo sư tại Đại học 
Michigan, cho biết: Hiểu được quá trình lão hóa ở 
các loài động vật có thể tiết lộ những điểm đặc biệt 
để nghiên cứu y sinh học liên quan đến quá trình 
lão hóa của con người.

Tác giả nghiên cứu, Giáo sư David Miller, 
từ Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ), nói thêm: 
Nếu hiểu được lý do một số loài động vật già đi 
chậm hơn, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự lão hóa 
ở người.

Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí 
khoa học Science, các chuyên gia đã xem xét 77 
loài bò sát và lưỡng cư khác nhau trong các môi 
trường sống trên khắp thế giới. ■ 

Đường hầm tuổi đời hàng 
thế kỷ được mở cửa

Một ường hầm có tuổi ời hàng đ đ
thế kỷ nằm trên lãnh thổ của 
Canada thuộc khu vực của thác 

nước Niagara, dự kiến mở cửa cho công chúng từ 
đầu tháng 7.

Đây sẽ là một điểm chiêm ngưỡng thác 
Niagara hoàn toàn mới cho du khách.

Ảnh minh họa
Đường hầm trải dài từ nhà máy điện 

Niagara Parks, nhà máy điện lớn đầu tiên ở thác 
Niagara, điểm cuối là một địa điểm quan sát độc 
đáo để chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của thác nước.

Trong khoảng 1 thế kỷ, Công ty iện lực Đ
Niagara của Canada ã xây dựng đ đường hầm cho 
mục đích phát điện.

Du khách sẽ đi thang máy xuống khoảng 55 
mét, đến khu vực nhà máy điện cũ, trước khi đi bộ 
qua đường hầm đến điểm quan sát để tận hưởng 
“tiếng gầm” của thác Niagara. ■ 
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Bài kiểm tra 10 giây giúp 
phát hiện người có nguy cơ tử 
vong sớm

Nghiên cứu mới cho thấy nếu trong 
10 giây, người trung niên không 
thể giữ thăng bằng với một chân, 

họ có nguy cơ tử vong sớm hơn.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí 

British Journal of Sports Medicine ngày 22/6. 
Nhóm tác giả yêu cầu 1.702 người ở Brazil (độ tuổi 
51-75) trải qua các bài kiểm tra thể chất ngắn gọn 
và sau đó theo dõi sức khỏe của họ trong nhiều năm 
tiếp theo.

Thử nghiệm của họ còn được gọi là “thử 
nghiệm chim hồng hạc” bởi nó giống hình dáng 
của loài chim này, chỉ đứng bằng một chân. Tình 
nguyện viên được yêu cầu đứng chân trần trên một 
chân, chân còn lại nâng lên cao. Họ cũng phải giữ 
đầu thẳng và hai tay duỗi thẳng bên hông trong thời 
gian 10 giây.

Trong số 1.702 người tham gia, 20% không 
thể hoàn thành bài kiểm tra. Đặc biệt, tuổi càng cao 
càng khó thực hiện bài tập này. Chỉ 5% người trong 
độ tuổi từ 51 đến 55 không đạt yêu cầu. Nhưng ở 
nhóm 71-75 tuổi, con số này tăng lên 54%.

Đặc biệt, nghiên cứu phát hiện ngoài tuổi 
tác, những người thất bại trong bài kiểm tra này còn 
có nguy cơ thừa cân, mắc tiểu đường cao gấp 3 lần 
nhóm còn lại.

Sau 7 năm theo dõi, 7% số người tham gia 
đã qua đời. Đáng chú ý, trong số những người tử 
vong, 17,5% là nhóm không đạt bài kiểm tra đứng 
một chân thăng bằng. Con số này ở nhóm đã vượt 
qua bài kiểm tra là 5%.

Các nhà nghiên cứu kết luận “nguy cơ tử 
vong do mọi nguyên nhân cao hơn 84% ở những 
người không thể hoàn thành bài kiểm tra đứng 
thăng bằng một chân”, bất chấp mọi biến số tiềm ẩn 
khác như tuổi, giới tính và BMI.

“Chúng ta thường xuyên đứng bằng một 
chân trong các tình huống cuộc sống hàng ngày, ví 
dụ khi di chuyển khỏi ôtô, leo cầu thang... Bài tập 
này liên quan khả năng giữ thăng bằng”, tác giả 
nghiên cứu, tiến sĩ Claudio Gil Araújo, thuộc 
Phòng khám Y học Thể dục CLINIMEX ở Rio de 
Janeiro, Brazil, nói với CNN.

Sự lão hóa dẫn đến suy giảm thể chất, sức 
mạnh cơ bắp và tính linh hoạt. Khả năng giữ cân 

bằng bắt đầu suy yếu nhanh chóng ở người từ 50 
tuổi trở lên. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối 
liên hệ giữa việc không thể đứng bằng một chân 
với nguy cơ té ngã và suy giảm nhận thức cao hơn.

“Việc đứng bằng một chân đòi hỏi khả 
năng giữ thăng bằng tốt, liên quan đến chức năng 
não, sức mạnh cơ bắp và lưu lượng máu tốt, nó có 
khả năng tích hợp các hệ thống cơ, mạch máu và 
não. Vì vậy đây là một thử nghiệm toàn cầu về 
nguy cơ tử vong trong tương lai”, GS.TS Naveed 
Sattar, Viện Khoa học Y tế & Tim mạch tại Đại học 
Glasgow, Anh, người không tham gia vào nghiên 
cứu, cho biết.

Ngay khi kết quả này được công bố, nó 
nhận được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên gia và 
cộng đồng mạng. Một số cho rằng bài kiểm tra quá 
chung chung và nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng kết 
quả. Dự báo này cũng có thể gây hoang mang cho 
nhiều người. ■ 

Bảy dấu hiệu cho thấy bạn 
đang bị “bạo hành tâm lý”

Dù khó phát hiện hơn những tổn 
thương về thể chất, bạo hành tâm 
lý vẫn tiềm ẩn vô vàn tác hại khôn 

lường.
Bị thao túng tâm lý
Bị thao túng tâm lý là tình trạng diễn ra khi 

kẻ bạo hành phủ nhận những sự kiện ã xảy ra, đ
khiến nạn nhân nghi ngờ về nhận thức của chính 
mình. ì sự kiểm Điều này khiến kẻ thao túng duy tr
soát bởi lời nói của chúng có sức nặng hơn, mạnh 
mẽ hơn và dành được sự tin tưởng lớn từ phía nạn 
nhân. Một số cụm từ mà những kẻ thao túng tâm lý 
hay dùng ình là:điển h

- Bạn thật điên rồ khi nghĩ như vậy
- Bạn đang làm quá mọi thứ lên đấy
Cô lập bạn với người thân
Nhà trị liệu JaQuinda Jackson cho biết 

những kẻ bạo hành thường cô lập nạn nhân của họ 
để dễ dàng kiểm soát hơn. Chúng thực hiện điều 
này bằng cách hạn chế tiếp xúc của nạn nhân với 
những người thân cận như gia đình, bạn bè và 
thuyết phục nạn nhân rằng họ là người duy nhất 
quan tâm đến nạn nhân. Một số dấu hiệu của việc 
làm này là:

- Hạn chế khả năng ra ngoài của nạn nhân
- Hạn chế nạn nhân gặp gia đình, bạn bè 

bằng cách giữ tiền hay phương tiện đi lại
- Tức giận, khiến nạn nhân cảm thấy có lỗi 

sau khi gặp người thân
- Luôn muốn kề cạnh nạn nhân
Sử dụng ngôn từ thù ghét, xúc phạm
Những kẻ bạo hành tâm lý có thể sử dụng 

ngôn từ thù ghét, xúc phạm để tấn công các giá trị 
sống của nạn nhân, thường bao gồm năng lực và sự 
hấp dẫn. Điều này dễ khiến nạn nhân hoài nghi về 
giá trị của mình, thêm phần thấy tự ti, yếu đuối và 
từ đó phụ thuộc vào kẻ bạo hành nhiều hơn.

La hét
La hét thường là một trong những dấu hiệu 

đầu tiên xuất hiện của tình trạng bạo hành tâm lý, 
có thể diễn ra trong hầu hết các mối quan hệ. Đây là 
cách những kẻ bạo hành tăng thêm quyền lực của 
mình, khiến nạn nhân cảm thấy sợ hãi và từ đó 
kiểm soát họ dễ dàng hơn.

Đổ lỗi
Những kẻ bạo hành thường né tránh trách 

nhiệm và đổ lỗi cho người khác về hành vi ngược 
đãi của họ. Trong nhiều trường hợp, người bị đổ lỗi 
chính là nạn nhân của việc bạo hành, khiến họ tin 
rằng họ có thể ngăn chặn tình trạng này bằng cách 
thay ình. Một số hướng thay đổi bản đổi bản thân m
thân mà những kẻ bạo hành muốn nạn nhân làm 
theo là:

- Giảm cân
- Phục tùng, không cãi lại
- Giữ yên lặng
- Ở nhà thường xuyên
Ghen tuông
Ghen tuông là điều khá phổ biến trong các 

mối quan hệ. Tuy nhiên, trạng thái này cũng được 
chia ra thành các mức độ lành mạnh, không lành 
mạnh khác nhau. Nếu ghen tuông dẫn đến cảm giác 
tức giận dữ dội, từ đó phát sinh hành vi kiểm soát 
thì rất có thể tình trạng bạo hành tâm lý ã diễn ra. đ
Một số dấu hiệu của việc ghen tuông trong bạo 
hành tâm lý là:

- Liên tục buộc tội nạn nhân không chung 
thủy

- Theo dõi các phương thức liên lạc của nạn 
nhân như điện thoại, tin nhắn, email…

- Kiểm soát ngoại hình, cách  mặc của ăn
nạn nhân

- Gọi cho nạn nhân quá nhiều khi họ đang 
làm việc, tụ tập bạn bè

Có những cơn giận dữ không thể đoán 
trước

Sự tức giận bột phát không báo trước cũng 
có thể là một dấu hiệu của bạo hành tâm lý, khiến 
nạn nhân luôn rơi vào tình trạng c hẳng, sợ sệt, ăng t
bị đe dọa. Một số hành động thể hiện sự tức giận 
của những kẻ bạo hành là:

- Nhìn chằm chằm vào nạn nhân
- Đấm vào tường và các bề mặt khác
- Làm vỡ đồ vật. ■ 
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NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát 
reû , income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 
chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:713-384-5805

NEW

750-2010/1578

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn 
baùn, tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. 
Parking thoaûi maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, 
dining area roäng, ñoà duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen 
raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

686-2004/1572

Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 + 
NNN/ 1,500 Sf  . Tieäm xaây môùi ~4 naêm, 
ñeïp, saïch seõ, 10 ft Hood, Walk-in 
Cooler. Income ~$400k/year.

347 S. Mason Rd, Katy I-10

503-524-8828Xin lieân laïc Coâ Phöông:

2

NEW

Caàn baùn quaùn nhaäu coù Game vaø 
Karaoke nhaïc soáng, vuøng 45 South. Vì 
lyù do meät moûi quaù, caàn baùn gaáp.

728-2007/1575

Baùn Quaùn Nhaäu
South 45

Lieân laïc soá ñieän thoaïi:

713-344-3672 * 832-614-0033

NEW

691-2004/1572

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail ôû Pasadena, 77505. Vì lyù do ñi laïi khoù khaên neân 
nay muoán baùn tieäm Nails.

«Tieäm naèm ngay ñöôøng chính döôùi Exit Beltway 8. Giao thoâng 
thuaän lôïi. Naèm trong shopping center lôùn coù Burlington, Academy, 
James Avery, parking roäng raõi.

«Tieäm roäng raõi 2,200 sqft, bao goàm 18 gheá, 10 baøn vaø 2 phoøng wax, 2 
restroom. Tieäm raát môùi, trang bò ñaày ñuû supplies coù theå tieáp tuïc vaøo 
laøm ngay.

Pasadena 77505

Xin lieân laïc: 832-913-9370 hoaëc 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

NEW

708-2006/1573

Baùn Tieäm Nail Gaáp 

Tieäm roäng 1,200 sqft, 8 gheá, 6 baøn 
Nails, 1 phoøng facial, 1 phoøng wax, 
coù tuû laïnh, maùy giaët, maùy saáy.

Khu Cypress 290 Texas

Xin goïi hoaëc text: 713-859-4011
ñeå bieát theâm thoâng tin

NEW

733-2008/1576

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails vuøng Katy, TX. Tieäm 
ñoâng khaùch Walk In, good location. 
Tieäm coù 10 gheá, 8 baøn, baùn giaù $70k.

Katy, TX

Xin lieân laïc: 713-261-3993

NEW

755-2011/1579

Baùn Tieäm Toùc

Chuû muoán veà höu baùn tieäm toùc ôû 

Bellaire. 

«Raát ñoâng khaùch laøm: 

   MAØU, BALAYAGE, OMBREÙ,   

   HIGHLIGHT

«Top Review ôû Houston vaø TX bôûi:

   Yelp, Houston Chronicle vaø TX  

   Magazine Vote, treân 900 good review.

«Chuû seõ ôû laïi huaán luyeän veà maøu 3 

thaùng (neáu muoán) vaø seõ transfer Yelp.  

«Tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 23 naêm.

«Caàn theâm chi tieát goïi Vinh, seõ cho 

xem lôïi töùc cuûa 5 naêm qua.

Bellaire, Houston

281-750-5430Xin lieân laïc Vinh:

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

741-2008/1576

Baùn Tieäm Phone Gaáp

Baùn tieäm phone gaáp trong khu 
Hongkong 4 City Mall. Tieäm coù 
khaùch, good income, rent reû. Vì 
muoán nghó höu, giaù höõu nghò.

Hong Kong 4 City Mall

832-212-4217Xin lieân laïc:

NEW

762-2011/1579

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & Bellway 

8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, chuû ñaõ ôû ñaây 

lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng thaân thieän, tip cao. 

Giaù baùn $60,000

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

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: 

https://www.aarp.org/coronavirus
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NEW

707-2005/1573

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

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.

281-933-1647 * 832-419-9118
Xin lieân laïc:

NEW

695-2004/1572

Caàn Thôï Massage-Hair-Nails

Tieäm khu ñoâng daân cö, khu 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:

6 houses chicken farm for sale broiler in 
Jayess Mississippi 

v 4 houses 40x500 built in 1994. 
v 2 houses 46x 500 built in 2012. 
v 2019 Clayton double wide mobile home. 
v Grows 7 and 9 weeks birds for Sanderson. 

Comes with tractor and all equipments for 
litter work. On 77.5 acres with large pond 
about 20 acres heavily stocked. 

Selling price: $1,500,000. 

CHICKEN FARM FOR SALE

Jayess Mississippi

732-331-7508Please contact:

754-2011/1579

NEW

726-2007/1575

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 söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

770-2013/1581

Nhaø Cho Möôùn

Vuøng Southwest (Bellaire - Hightway 6), nhaø 3 

bedroom, 2 bathroom. Coù patio sau vöôøn, gaïch môùi, 

saïch seõ, thoaùng maùt. Parking roäng raõi, raát thuaän tieän. 

Gaàn tröôøng hoïc, Chuøa, Nhaø thôø, chôï HEB, Fiesta, Chôï 

Vietnam.

Bellaire & Hway6

281-777-6168Neáu coù nhu caàu xin lieân laïc: 

New

775-2013/1581

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: 

Hé lộ kho báu nhiều vàng 

bạc, ngọc lục bảo giá trị lớn 

trong con tàu đắm 300 tuổi

Colombia mới công bố những hình ảnh 

'vô tiền khoáng hậu' về con tàu đắm 

San Jose huyền thoại dưới đáy biển 

300 năm tuổi.

Con tàu San Jose huyền thoại từng bị đắm 

dưới đáy biển chở theo rất nhiều vàng bạc, châu 

báu quý giá, ngọc lục bảo có giá trị ước tính khoảng 

17 tỷ USD.
Con tàu hạ thuỷ vào năm 1698, bị hải quân 

Anh đánh chìm vào năm 1708 gần cảng Cartagena 

vùng Caribe của Colombia. Chỉ 11 trong số 600 

thành viên của thủy thủ đoàn sống sót.
Mất khoảng 1 năm để hoàn thành việc đóng 

tàu ở Mapil, Usurbil, Gipuzkoa, Tây Ban Nha. Nó 

nặng khoảng 1.200 tấn, đặt theo tên theo chỉ huy 

của hạm đội.
Trong chuyến hành trình cuối cùng, San José 

lên đường với tư cách là soái hạm của một hạm đội 

kho báu gồm 3 tàu chiến Tây Ban Nha và 14 tàu 

buôn đi từ Portobelo, Panama, đến Cartagena, 

Colombia .
Các thợ săn kho báu đã tiến hành các cuộc 

thám hiểm trong nhiều năm, bao gồm cả người Mỹ, 

với sự cho phép của chính phủ Colombia từ những 

năm 1980 để tìm kiếm con tàu đắm nổi tiếng.
Đến năm 2015, đoàn thám hiểm đã phát hiện 

ra vị trí con tàu dưới đáy biển, tìm thấy đống đổ nát 

còn sót lại của con tàu. Tuy nhiên, 7 năm sau, vào 

tháng 6/2022, Colombia mới công bố những hình 

ảnh đầu tiên về con tàu. 
Hình ảnh video ghi lại cho thấy nhiều đồng 

tiền vàng và bạc, ngọc lục bảo, đồ dùng nằm rải rác 

xung quanh con tàu đắm đã mất tích từ lâu ở ngoài 

khơi Colombia. Con tàu San Jose nằm ở độ sâu 

khoảng 950 mét, không thấy dấu hiệu bị ảnh hưởng 

từ con người. Xác tàu bao phủ toàn tảo, động vật có 

vỏ, phần khung tàu vẫn còn nguyên vẹn.
Bên trong con tàu, các nhà thám hiểm phát 

hiện ra một số đồ vật có giá trị như các thỏi vàng, 

tiền xu, khẩu pháo làm ở Seville vào năm 1655, đồ 

sành sứ, đồ gốm và nhiều chai thủy tinh.
Các nhà khảo cổ đang tiếp tục làm việc để tìm 

ra nguồn gốc những chiếc đĩa, một số đồ dùng.
Nhờ các thiết bị công nghệ, hải quân 

Colombia đã chụp được những bức ảnh chi tiết, cụ 

thể nhất từ trước đến nay. Colombia lên ý tưởng 

khôi phục lại con tàu, bảo vệ kho báu và di sản San 

Jose  Các chuyên gia hàng hải coi xác tàu con tàu 

San Jose là một trong những vật có giá trị lớn nhất 

từng bị mất tích trên biển. 
Chính phủ Colombia coi đây là “báu vật quốc 

gia” và muốn trưng bày con tàu trong một bảo tàng 

trong tương lai xây dựng ở Cartagena. ■  
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Ngôi làng rực rỡ sắc màu 
mang vẻ đẹp lạ thường, được ví 
như "viên ngọc quý ẩn giấu" 
của đất nước xinh đẹp vùng 
Trung Âu

Du khách yêu thích hội họa có lẽ không 
nên bỏ qua ngôi làng nhỏ này.

Ba Lan từ lâu đã nổi tiếng với cảnh quan thiên 
nhiên vô cùng tươi đẹp, trù phú và rộng lớn, thu hút 
nhiều du khách đến tham quan. Đặc biệt là những 
khu phố cổ hay các quán cà phê, quán trà xinh đẹp 
với đủ phong cách, từ hiện đại đến cổ điển. Tuy 
nhiên, người ta bảo rằng, nếu đến Ba Lan mà không 
đặt chân đến nơi này thì thật phí. 

Ấy chính là ngôi làng Zalipie - một trong 
những điểm đến không thể bỏ lỡ khi tới Ba Lan. 
Nơi đây được du khách ca ngợi là “đẹp hơn cả một 
bức tranh” và thậm chí còn được ví von là “viên 
ngọc quý ẩn giấu” của đất nước vùng Trung Âu 
này.

Câu chuyện về ngôi làng hội họa Zalipie
Hơn 100 năm trước, ở Zalipie - một ngôi làng 

nhỏ xứ Ba Lan, mọi nhà đều có bếp củi nhưng 
không có ống khói. Do đó, khói sẽ tạo ra các mảng 
đen bám ở trên bề mặt tường cả bên trong lẫn bên 
ngoài của ngôi nhà. Để che đi các lớp bồ hóng xấu 
xí ấy, các cô thôn nữ trong làng đã nghĩ ra một cách 
sáng tạo. Đó là sơn lại các bức tường bằng hình các 
bông hoa đầy màu sắc.

Vì phụ nữ không có các dụng cụ vẽ chuyên 
nghiệp nên họ tự làm ra cọ vẽ bằng cách sử dụng 
lông từ đuôi bò. Một điều rất quan trọng là mỗi 
năm, tất cả phụ nữ trong làng đều phải sơn lại các 
bức vẽ. Họ thực hiện công việc tô đẹp cho ngôi nhà 
vào thời điểm sau Lễ Mình và Máu Thánh Chúa 
Kito (Feast of Corpus Christi), khi mọi người đều 
không quá bận rộn với công việc đồng áng.

Ngày nay, vấn đề khói đen ấy đã là dĩ vãng. 
Tuy nhiên nghệ thuật sơn tường bằng các bức họa 
đã trở thành văn hóa dân gian ở Zalipie. Theo thời 
gian, thói quen thú vị và độc đáo này đã được 
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nó được xem là một phần bản sắc của làng, 
truyền thống mà người dân nơi đây rất tự hào. 
Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, các bức tranh 
hoa vẫn tiếp tục được vẽ ra, mang lại cho ngôi làng 
hy vọng và màu sắc trong thời kỳ tăm tối.

Dần dần, chị em phụ nữ trong làng đã tìm thấy 
nguồn cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa dân gian 
địa phương, vì vậy những bức tranh của họ trở nên 
lớn hơn và còn nhiều màu sắc hơn.

Những bức họa tuyệt đẹp của Zalipie
Năm tháng trôi qua, những bức tranh ngày 

càng nhiều màu sắc và công phu hơn. Hầu hết mọi 
bề mặt của các công trình trong làng đều được 
trang trí, từ cả chuồng gà đến thân cây, cầu bắc qua 
sông, biển báo, chuồng nuôi thú cưng, đài phun 
nước cũ, hàng rào...

Ở trong các gia đình, mọi thứ cũng được “nghệ 
thuật hóa” bằng các bức họa sống động, chẳng hạn 
như đồ nội thất, đồ trang trí, và thậm chí váy của chị 
em phụ nữ cũng được thêu hoa sặc sỡ.

Đặc biệt, ở Zalipie, có một phụ nữ đã thực sự 
say mê với truyền thống vẽ trang này. Bà tên là 
Felicja Curylowa (sinh năm 1904 - mất năm 1974). 
Bà đã trang trí mọi bề mặt của ngôi nhà 3 phòng 
ngủ của mình. Sau khi bà qua đời, ngôi nhà xinh 
đẹp đã trở thành viện bảo tàng, nơi thu hút khá 
nhiều khách du lịch!

Hiện nay, Zalipie được coi là một trong những 
ngôi làng đẹp như tranh vẽ ở Ba Lan. Nói cách 
khác, Zalipie có thể được xem như một bức tranh 
đồ sộ, hội tụ đủ màu sắc, cuộc sống và lịch sử. Toàn 
bộ ngôi làng giống như một kho tàng văn hóa, nghệ 
thuật.

Trải nghiệm ở Zalipie
Để khuyến khích truyền thống văn hóa đặc 

biệt này tiếp tục phát triển, hàng năm, bảo tàng Dân 
tộc học Tarnow tổ chức một cuộc thi vẽ tranh lên 
tường nhà. Tháng 6 hàng năm, người dân địa 
phương ở Zalipie đều tô vẽ cho ngôi nhà của mình 
thật lộng lẫy để tham gia cuộc thi. 

Giải thưởng tiền mặt được trao cho sự độc đáo 
và tinh tế nghệ thuật, thường có nhiều thế hệ cùng 
nhau tranh tài. Cuộc thi là một cách hay để duy trì 
truyền thống nghệ thuật dân gian ở Zalipie, vì mỗi 
người tham gia đều mang đến những nét mới mẻ về 
nghệ thuật dân gian tiêu biểu.

Khi đến thăm làng hội họa Zalipie, bạn có thể 
đi dạo quanh làng, chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng 
tất cả các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Tuy nhiên, 
hãy lưu ý rằng đây không phải là bảo tàng. Mọi 
người sống trong các ngôi nhà, sinh hoạt bình 
thường. Hãy tôn trọng và không chụp ảnh bên 
ngoài nhà của mọi người. Để chụp ảnh, hãy đến các 
tòa nhà mở cửa cho công chúng. Chẳng hạn như: 
House of Malarek (Ngôi nhà của họa sĩ), nhà của 
bà  Felicia Curylo, Nhà thờ St Joseph...

Thời điểm tốt nhất để đến thăm Zalipie là vào 

mùa xuân hoặc mùa hè, khi những bức tranh thực 
sự trở nên sống động dưới ánh nắng Mặt trời.■

Bí ẩn xác ướp đầu tiên trên 
thế giới về quý bà mang thai 
chết vì ung thư

Nghiên cứu mới cho thấy xác ướp Ai 
Cập cổ đại mang thai đầu tiên trên thế 
giới thiệt mạng vì một dạng ung thư 

hiếm gặp.
Các nhà nghiên cứu ở Ba Lan đã tiến hành 

kiểm tra hộp sọ của xác ướp bằng máy quét thì phát 
hiện những dấu vết bất thường trong xương.

Tương tự như những gì tìm thấy ở những bệnh 
nhân bị ung thư vòm họng, các nhà khoa học cho 
rằng người phụ nữ đang mang thai đã chết vì căn 
bệnh tương tự.

Người phụ nữ bí ẩn đã chết khi đang mang thai 
được 28 tuần. Ung thư vòm họng là một loại ung 
thư hiếm gặp, ảnh hưởng đến phần cổ họng nối 
phía sau mũi với phía sau miệng.

Rafał Stec, giáo sư khoa ung thư Đại học Y 
Warsaw cho biết: “Chúng tôi phát hiện có những 
thay đổi bất thường trong xương mũi họng. Tuy 
nhiên, xác ướp này không phải là ví dụ điển hình về 
quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại”.

Các nhà khoa học hiện có kế hoạch thu thập 
các mẫu mô và so sánh với các mẫu ung thư từ các 
xác ướp Ai Cập khác.

Với phát hiện mới, các nhà nghiên cứu hi vọng 
rằng điều này sẽ mở rộng kiến thức về sự tiến hóa 
ung thư, đóng góp vào sự phát triển y học hiện đại. 
Vào thế kỷ 19 và 20, xác ướp này được cho là thuộc 
về một thầy tu. Tuy nhiên, dự án xác ướp Warsaw 
hé lộ người chết là phụ nữ. Đây cũng là trường hợp 
xác ướp mang thai đầu tiên.

Người phụ nữ đưa đến Warsaw, Ba Lan vào 
năm 1826, đây là khoảng thời gian diễn ra một số 
khám phá quan trọng nhất từ   Thung lũng các vị vua 
ở Ai Cập mà hiện đang trưng bày tại Bảo tàng quốc 
gia Warsaw.

Quan sát hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy người 
phụ nữ chết khi ở độ tuổi khoảng từ 20 đến 30 tuổi 
và đang ở tuần thứ 26 đến 30 của thai kỳ.

Xác ướp được bọc cẩn thận bằng vải, kèm theo 
một bộ bùa hộ mệnh để tiễn cô ấy sang thế giới bên 
kia. Thai nhi vẫn nằm bên trong xác ướp. Các 
chuyên gia không rõ lý do vì sao người xưa không 
tách bào thai ra khỏi xác ướp của người phụ nữ.

“Thai nhi vẫn là một phần không thể thiếu 
trong cơ thể người mẹ, dù nó chưa được sinh ra. 
Trường hợp này giống như một số xác ướp có trẻ 
chết lưu”, Rafał Stec cho biết.

Mặc dù theo tín ngưỡng của người Ai Cập cổ 
đại, tên là một phần quan trọng của con người 
nhưng không rõ vì lý do gì thai nhi này chưa có tên.

Đây không phải là lần đầu tiên phát hiện xác 
ướp của bệnh nhân. Năm 2017, các nhà khoa học 
đã phát hiện ra trường hợp ung thư vú cổ xưa nhất 
thế giới trên một xác ướp cổ đại. ■
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Năm hành vi này đang dần 
“ngốn” hết tuổi thọ của bạn, 
hành vi thứ nhất thường bị bỏ 
qua

Ngoài yếu tố di truyền, độ dài tuổi 
thọ của một người về cơ bản được 
quyết định bởi những thói quen cá 

nhân mắc phải.
Một số người không biết gội đầu vào buổi 

sáng hay buổi tối có hại hơn, và tác dụng của việc 
gội đầu trong hai khoảng thời gian này là như thế 
nào?

Tác động chính đến tuổi thọ của con người 
là gì? Ngoài yếu tố di truyền thì các yếu tố khác có 
thể kiểm soát được. Do đó, độ dài tuổi thọ của một 
người về cơ bản được quyết định bởi những thói 
quen cá nhân mắc phải.

Nếu bạn duy trì thói quen sinh hoạt và ăn 
uống không tốt trong thời gian dài thì tuổi thọ của 
bạn sẽ bị “tiêu hao” từ từ, duy trì thói quen sinh 
hoạt và ăn uống tốt có thể kéo dài tuổi thọ.

Ảnh minh họa
Thứ năm, thức khuya
Dịch vụ nghiên cứu thị trường Q&Me đã 

tiến hành một khảo sát để xem chi tiết thêm về giấc 
ngủ và thói quen ngủ của người Việt với 500 người 
dưới 39 tuổi. Khảo sát được được thực hiện từ 
14/02/2015 đến 17/02/2015 cho thấy, thời lượng 
ngủ trung bình là 7 giờ. 

Đến năm 2019, kết quả cuộc “Khảo sát thói 
quen nghỉ ngơi” mùa thứ hai, do Princess Cruises 
và Wakefield Research thực hiện, vừa được công 
bố ngày 10/9/2019 cho thấy, thói quen ngủ xấu 
xuất hiện và kết thúc không liên quan đến các kỳ 
nghỉ. 

Thiếu ngủ là tình trạng chung của người 
Việt khi 2/5 số người tham gia khảo sát (37%) cho 
biết họ đang bị thiếu ngủ. Thời gian đi ngủ còn bị 
ảnh hưởng khi có khoảng 16% và 9% số người Việt 
dùng đồ uống nóng chứa caffeine hoặc bia rượu 
trước khi ngủ.

Thức khuya có những nguy hiểm gì? Các 
nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu người lớn thiếu 
ngủ 3 đêm liên tục, chức năng của hệ thống miễn 
dịch có thể giảm 60% trong thời gian ngắn, và thức 
khuya càng lâu càng có hại cho hệ thống miễn dịch. 
Ngoài ra, thức quá khuya còn gây hại cho thị lực, 

hại da, gây béo phì, ảnh hưởng đến khả năng sinh 
sản, cùng với đó là những nguy hại ảnh hưởng đến 
sức khỏe và tuổi thọ.

Thứ tư, thừa cân
Trên toàn cầu, thừa cân và béo phì đã trở 

thành yếu tố nguy cơ tử vong đứng hàng thứ 5 trên 
toàn thế giới, với 2,8 triệu ca tử vong do béo phì 
mỗi năm.

Ở Việt Nam, tỷ lệ thừa cân, béo phì có xu 
hướng tăng nhanh, đặc biệt là ở khu vực thành phố. 
Theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 
2019 – 2020 của Viện dinh dưỡng quốc gia, tỷ lệ trẻ 
em thừa cân, béo phì tăng gấp 2,2 lần, từ 8,5% năm 
2010 lên thành 19,0% năm 2020.

Nhiều người chưa hiểu rõ tác hại của béo 
phì, nhưng thực tế béo phì là nguyên nhân của 
nhiều bệnh mãn tính, như gan nhiễm mỡ, cao huyết 
áp (94% nguy cơ cao huyết áp), tiểu đường, bệnh 
tim mạch vành (gấp 5 đến 10 lần những người 
không béo phì), ung thư...

Thứ ba, ít vận động
Theo số liệu điều tra của Tổ chức Y tế Thế 

giới, hơn 1,4 tỷ người trưởng thành trên thế giới 
thiếu hoạt động thể chất, điều này làm tăng đáng kể 
nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não, 
tiểu đường, Alzheimer và ung thư. Không chỉ vậy, 
số người chết hàng năm trên toàn cầu do không 
hoạt động thể chất cao tới 5,3 triệu người.

Tác hại của việc ít vận động không chỉ là 
béo phì (mặc dù bản thân béo phì đã đủ có hại), các 
bệnh mãn tính và ung thư khác nhau có liên quan 
mật thiết đến việc thiếu vận động, chẳng hạn như 
lười vận động có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh 
Alzheimer lên 250%.

Thứ hai, hút thuốc và uống rượu
Những hiểm họa của việc hút thuốc lá đơn 

giản là quá nhiều để liệt kê, có hơn 6.000 loại chất 
hóa học được tạo ra khi đốt thuốc lá và có gần 100 
loại chất gây ung thư. 

GS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô hấp 
Việt Nam cho biết, mỗi năm trên thế giới có 
khoảng 7 triệu người chết do hút thuốc lá, 900.000 
người chết do hít khói thuốc thụ động. 

Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 
40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến 
thuốc lá. Các chuyên gia dự đoán, đến năm 2030, 
con số này có thể tăng lên tới 70.000 người/năm. 

Theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam đang 
nằm trong số 15 quốc gia có số người hút thuốc lá 
cao nhất thế giới với khoảng 15,3 triệu người hút 
và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc 
thụ động. Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới đang chiếm 
mức 45,3%, nữ là 1,1%.

Nhiều người chỉ biết hút thuốc lá gây hại 
cho phổi mà không biết rằng hút thuốc lá có thể gây 
ra hàng tá bệnh ung thư, trong 8 nguyên nhân gây 
tử vong hàng đầu trên thế giới thì có 6 nguyên nhân 
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc hút thuốc 
lá có thể gây tổn thương hầu hết các cơ quan trong 
cơ thể.

Ngành Y tế cho biết, các bệnh liên quan đến 
thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở 

Việt Nam, gây ra khoảng 40.000 ca tử vong mỗi 
năm, đồng nghĩa với việc trung bình có hơn 100 
người chết vì thuốc lá mỗi ngày. Nếu không có sự 
can thiệp khẩn cấp, ước tính số ca tử vong do các 
bệnh liên quan đến thuốc lá sẽ tăng gấp đôi trong 
thời gian tới. 

Một nghiên cứu của bệnh viện K cho thấy, 
có đến 90% ca ung thư phổi có hút thuốc lá, những 
người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 10 
lần so với người không hút thuốc. Nếu hút 20 
điếu/ngày sẽ khiến nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi 
gấp 26 người không hút.

Tác hại của việc nghiện rượu đối với cơ thể 
cũng không hề nhỏ, Tổ chức Y tế Thế giới từ lâu đã 
liệt rượu vào chất gây ung thư, tức là dù uống một 
lượng nhỏ cũng chỉ gây hại cho cơ thể. Nước ta 
chiếm 700.000 trong số 3,3 triệu ca tử vong do 
nghiện rượu mỗi năm.

Nhìn chung, bia rượu liên quan đến 200 căn 
bệnh, thương tật và là nguyên nhân của 5% gánh 
nặng y tế trên toàn cầu. 

Theo WHO, khoảng 237 triệu đàn ông và 
46 triệu phụ nữ trên thế giới gặp các rối loạn sức 
khỏe do rượu bia, chủ yếu tập trung tại châu Âu và 
Mỹ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, uống rượu có 
liên quan đến hơn 200 vấn đề sức khỏe, bao gồm 7 
bệnh ung thư. 

Cũng theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế 
giới, trong hơn 3 triệu cái chết mỗi năm do bia rượu 
gây ra, quá 75% là nam giới.

Lý do phổ biến nhất dẫn đến tử vong sau 
khi sử dụng bia rượu là chấn thương, chiếm 28%, 
CNN dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO). Tiếp đó, 21% bởi rối loạn tiêu hóa và 19% 
vì bệnh tim mạch. Các trường hợp tử vong còn lại 
do mắc bệnh truyền nhiễm, ung thư, rối loạn tâm 
thần và các vấn đề khác.

Ước tính, việc sử dụng rượu, bia ở Việt 
Nam dẫn tới 79.000 người tử vong (trong năm 
2016). Hàng trăm nghìn người khác phải nhập viện 
điều trị vì các bệnh liên quan đến rượu, bia.

Thứ nhất, cảm xúc tiêu cực
Nhiều người không nhận thức được mối 

nguy hại đối với sức khỏe của những cảm xúc tiêu 
cực. Trong 4 yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thì 
cân bằng tâm lý chiếm 30%, là yếu tố chiếm tỷ 
trọng cao nhất trong các yếu tố, còn di truyền chỉ 
chiếm 15%, khám chữa bệnh chiếm 8%.

Một nghiên cứu từ châu Âu cho thấy, một 
thái độ tốt có thể ảnh hưởng đến nhiều hệ thống 
khác nhau của cơ thể như hệ bạch huyết, hệ miễn 
dịch, hệ nội tiết,… Thái độ lạc quan lâu dài có thể 
kéo dài tuổi thọ trung bình của con người thêm 7,5 
năm.

Cảm xúc tiêu cực sẽ làm suy yếu hệ thống 
miễn dịch của một người, phá vỡ hệ thống nội tiết, 
tăng khả năng mắc bệnh và do đó ảnh hưởng đến 
tuổi thọ của một người. ■

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG



CUOÁI TUAÀN
Issue # 2004 * Saturday, July 23, 2022

Trang 24A

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

10 đặc điểm của người làm 
việc thiếu chuyên nghiệp

Trả lời email chậm, nói chuyện 
phiếm hay đến muộn đều là dấu 
hiệu điển hình của người làm việc 

kém.
Lạm dụng biểu tượng cảm xúc
Các nhân viên cần kìm hãm hành động gửi 

biểu tượng cảm xúc trong đoạn hội thoại về công 
việc với sếp (ngay cả khi họ có sử dụng). Nguyên 
nhân là sếp có hiểu không đúng ý nghĩa các biểu 
tượng cảm xúc.

“Thậm chí sử dụng biểu tượng cảm xúc 
trong email còn khiến đối tác nghĩ bạn không đủ 
năng lực và coi nhẹ công việc này”, Penelope 
Trunk, chuyên gia về nghề nghiệp cảnh báo.

Mỗi người đều có mối quan hệ khác nhau 
với đồng nghiệp và tùy môi trường làm việc, nhưng 
tốt nhất nên tránh thói quen này để không khí làm 
việc thêm chuyên nghiệp.

Liên tục bào chữa
Nếu mắc sai lầm, bạn cần khắc phục nó. 

Không ai thích một người luôn chểnh mảng nhưng 
thường xuyên ngụy biện không thể hoàn thành 
công việc bằng những lý do ngớ ngẩn.

Ai cũng có thể mắc sai lầm, điều bạn cần 
làm là giải quyết và tiếp tục công việc.

Bàn làm việc trống
Đây có thể là cách tốt nhất để giữ cuộc sống 

riêng tư nhưng theo Trunk, trên bàn làm việc không 
có nổi một quyển sổ ghi chú, tranh ảnh... thể hiện 
thói quen làm việc không tốt và ngầm thể hiện bạn 
không quan tâm đến công việc này.

Không cần phô diễn tất cả cuộc sống lên 
mặt bàn, nhưng đặt cuốn lịch ngày, bức ảnh kỷ 
niệm sẽ khiến nơi làm việc phong phú hơn.

Thường xuyên về sớm
Về sớm 1-2 lần không phải vấn đề, nhưng 

chúng bắt đầu tiêu cực nếu trở thành thói quen. Rõ 
ràng vẫn có những trường hợp ngoại lệ nhưng phần 
lớn việc tan làm sớm phản ánh thái độ không ổn 
trong công việc của bạn.

Nói chuyện phiếm
Không ai thích bị đàm tiếu và chê bai về 

người khác chỉ khiến bản thân trông xấu đi, nhất là 
ở văn phòng. Nếu không muốn bị mang tiếng là 
người hay nói chuyện phiếm trong công việc, bạn 

nên giữ những câu chuyện cho riêng mình và hãy 
nhớ “nếu không nói được những chuyện tốt đẹp, thì 
đừng nói gì”.

Trả lời email chậm
Thật khó chịu khi phải kiểm tra hòm thư 

ngoài giờ làm, nhưng cách này giúp bạn phát triển 
sự nghiệp. Bởi một người nhanh nhạy và làm việc 
chuyên nghiệp có thể trả lời email ngay cả cuối 
tuần.

Không cần thiết phải dán mắt vào thiết bị 
để làm việc mọi lúc, nhưng trong thời đại ngày nay, 
email và điện thoại là cách thức liên lạc phổ biến 
nhất.

Liên tục nghe điện thoại cá nhân
Không ai cấm bạn nhận các cuộc gọi khẩn 

cấp nhưng nói chuyện với bạn bè, gia đình tại nơi 
làm việc là vấn đề. Điều này cũng áp dụng với cả 
tin nhắn và lướt mạng xã hội.

Và không có gì tệ hơn việc đang tán gẫu với 
bạn bè và bị sếp bắt gặp. Do vậy, các câu chuyện 
riêng tư nên để ngoài giờ làm.

Không làm tóc và trang điểm
Làm tóc và trang điểm là quyền cá nhân của 

mỗi người, nhưng bạn cần chỉn chu hơn tại nơi làm 
việc. Nữ giới không cần tô son đỏ chót, đánh mắt 
khói nhưng cần tạo gương mặt tươi sáng, hồng hào 
thể hiện sức sống.

Nhiều nhà nghiên cứu về chủ đề làm đẹp đã 
đưa ra kết luận chung: những người hấp dẫn 
thuờng thành công hơn. Vì vậy, bạn thử cân nhắc 
thức dậy sớm hơn và dành thời gian chăm sóc cho 
bản thân.

Đi làm muộn
Sẽ có lúc bạn đi làm muộn, nhưng điều này 

không nên xảy ra thường xuyên. Thời gian đầu, sếp 
và các đồng nghiệp có thể không để ý, nhưng khi 
thành thói quen bạn sẽ “lọt vào tầm ngắm”.

Ăn ở bàn làm việc
Thói quan ăn tại bàn làm việc không chỉ 

mất vệ sinh mà còn rất phản cảm, dù nhiều người 
biện minh “vừa ăn vừa xử lý công việc”.

Nhưng nếu không thể không phát ra tiếng 
khi ăn, bạn không nên ăn tại bàn làm việc. Bên 
cạnh đó mùi thức ăn, để dầu mỡ bắn lên giấy tờ rất 
mất vệ sinh. Nếu được, nhân viên không nên dùng 
bữa tại chỗ. ■

Điều gì xảy ra nếu bạn thức 
dậy trước báo thức?

Nhiều người bị khó chịu, mệt mỏi 
khi thức dậy trước báo thức, điều 
này có đúng hay không?

Cać  chuyên gia vê ̀ giâć  ngu ̉ cho rằng thưć  
dâỵ  trươć  baó  thưć  môṭ  vaì  phut́ hay nhiêù  giơ ̀ se ̃
khiến cơ thể cảm thấy kho ́ chiụ . 

Viêc̣  ngu ̉ châp̣  chơǹ  không đu ̉ giâć  dê ̃ sinh 
ra tiǹ h traṇ g căng thẳng va ̀ gây chưń g mât́  ngu ̉ ơ ̉
môṭ  sô ́ngươì . Tuy nhiên, làm thế nào để bạn có thể 
dễ dàng ngủ ngon giấc mà không lo thức dậy 
muộn?

Không xem đồng hồ hay điện thoại ngay 

sau khi thức dậy
Nêú  baṇ  tin̉ h giâć  đôṭ  ngôṭ thi ̀ haỹ  dưǹ g 

viêc̣  kiêm̉  tra đôǹ g hô ̀khi chắn chắn coǹ  nhiêù  thơì  
gian đê ̉ ngu.̉  Bơỉ  khi trơ ̉ miǹ h hay ngôì  dâỵ  đê ̉ xem 
giơ ̀ luć  baó  thưć  chưa reo co ́ thê ̉ khiêń  baṇ  căng 
thẳng va ̀ kho ́ ngu ̉ laị .

Luć  căng thẳng, nôǹg đô ̣ cortisol tăng lên 
và cơ thể trở nên tỉnh táo. Quá trình này phản tác 
dụng để duy trì trạng thái buồn ngủ, não vận hành 
không hiệu quả chức năng củng cố trí nhớ và 
chuyển thông tin.

Đi ra khỏi giường ngủ
Nghe co ́ ve ̉ nghic̣ h ly,́  nhưng cać  chuyên 

gia noí  rằng haỹ  ra khoỉ  giươǹ g ngay ca ̉ khi thưć  
giâć  luć  coǹ  sơḿ. Haỹ  tư ̀ bo ̉ y ́ điṇ h ngu ̉ laị  va ̀ cô ́
gắng thiêt́  lâp̣  laị  thoí  quen cuả  baṇ  nêú  không 
muôń  co ́ môṭ  ngaỳ  mêṭ  moỉ , chań  chươǹ g. 

Viêc̣  rơì  khoỉ  giươǹ g giuṕ  baṇ  đań h lac̣  
hươń g bô ̣ naõ  đê ̉ đâỷ  luì  cơn buôǹ ngu ̉ nhanh hơn, 
thay vi ̀ phaỉ  bưc̣  tưć  trên giươǹ g va ̀ cô ́ gắng đê ̉ ngu ̉
laị .

Rơì  khoỉ  phoǹg khi đôṭ ngôṭ  tin̉ h giâć  co ́
thê ̉ tać h sư ̣bưc̣  bôị  ra bên ngoaì  giươǹ g ngu.̉ Baṇ  
nên lam̀  bât́  cư ́ điêù  gi ̀ chẳng haṇ  tư ̀ viêc̣  đoc̣  sać h, 
đan len hay nghe nhạc yêu thích (lưu ý không sử 
duṇ g điêṇ  thoaị ) đêù  co ́ thê ̉ khiêń  naõ  bô ̣ mât́  tâp̣  
trung. Luć  đo ́cơn buồn ngủ dâǹ  trở lại, hãy quay 
trở lại giường.

Ghi chú nhật ký những điều nên và 
không nên thực hiện

Giâć  ngu ̉hoaǹ  haỏ  đươc̣  vi ́ như chơi ô chư,̃  
baṇ  câǹ  phaỉ  thu thâp̣  tât́  ca ̉ cać  chư ̃ caí  mơí  cho ra 
được đáp án phù hợp. Ngoài việc ghi chú thời gian 
ngu,̉  baṇ  câǹ  quan tâm đêń  không gian xung quanh 
va ̀ chê ́ đô ̣ăn uôńg haǹ g ngaỳ . 

Môṭ sô ́ngươì  bi ̣ mât́  ngu ̉ vi ̀ co ́ lôí  sinh hoaṭ  
chưa hơp̣  ly.́  Ho ̣thiêú  nhưñ g baì  tâp̣  thê ̉ duc̣  hay do 
phoǹ g ngu ̉bưà  bôṇ, thiêú  ań h sań g. 

Cho nên không gian thoań g mat́  vơí  lươṇ g 
ań h sańg vưà  đu ̉kem̀  theo nhưñ g baì  tâp̣  thư giañ  se ̃
đem lại một giấc ngủ ngon. 

Đặc biệt, bạn có thể thử bài tập thở “4-7-8” 
vơí  y ́nghiã  hit́  vaò  trong 4 giây, giữ trong 7 giây và 
thở ra trong 8 giây. ■ 
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