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Mua $10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện 
và số an ủi Thùng Mì

Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng

ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.

Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.

Quày B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.

ĐẶC BIỆT:

Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.

Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.

Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

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:

Goïi / Call: 832-308-0166
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person
WE ACCEPT ALL TYPES OF 

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm

2010
August 30, 2022
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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

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

NEW

772-2013/1581

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
N.Fry & Little York

Tieäm phôû Imperial caàn ngöôøi phuï beáp vaø 

chaïy baøn. Phaûi noùi ñöôïc tieáng Anh. Tieäm 

ôû khu vöïc Fry Rd & S.W Little York.

Xin lieân laïc: 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:

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 Caàn Tuyeån
MGM Casino, MD & Falls Church, VA

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: 

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

August 2022

797-2016/1584

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

809-2018/1586

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 $$$$!!!!.

Lubbock, TX

Xin lieân laïc: 806-787-7997

788-2016/1583

Caàn Nhieàu Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt laùi xe. Caàn nhieàu 

thôï Nails bieát laøm Fullset, boät maøu, Sôn 

Shellac, Eyebrow, Eyelash. Giaù cao, income 

oån ñònh. Laøm vieäc 6 ngaøy.

Caùch Vieät Hoa 15”

hoaëc:
Xin lieân laïc: 713-885-8769

713-979-6848

NEW
7/22-9/22

NEW

796-2016/1584

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc lôùn tuoåi cuõng ñöôïc. Tieäm 

Myõ Traéng, Tip Cao, tieäm môû cöûa 5 ngaøy, ñoùng cöûa 

Chuû Nhaät vaø Thöù Hai. Môû cöûa töø 10h saùng ñeán 6h 

chieàu. Tieäm caùch Bellaire 1 tieáng laùi xe. Chuû chôû 

ñi moãi ngaøy. Choã laøm vui veû, thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 1h laùi xe

Xin lieân laïc Lynn: 832-964-7313

NEW

806-2017/1585

Caàn Ngöôøi

HEB Super Market Sushi Bar tuyeån nhaân vieân 

phuï vieäc (seõ ñöôïc training). Nôi laøm vieäc: 6055 

South Freeway, Houston TX (Hwy 288 & Hwy 

59). Caùch Pearland 10 phuùt & caùch Hwy 610 - 10 

phuùt.

Hwy 288 & Hwy 59

832-808-0206Xin Lieân laïc:

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

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:

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

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: 

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)

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:

NEW

801-2016/1584

Caàn Ngöôøi

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

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

NEW

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

817-2019/1587

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi naáu aên gia ñình, döôùi 58 

tuoåi. ÔÛ laïi nhaø, löông $3,000/thaùng. 

Nhaø ôû gaàn Galeria, 77056.

Galeria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319

NEW

794-2016/1584

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

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

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: 

https://afamily.vn/chung-ngung-tho-dot-ngot.html
https://afamily.vn/6-loai-thuc-pham-an-nhieu-cung-khong-lo-beo-ai-muon-giam-can-can-dac-biet-luu-y-20200103130532088.chn
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Tại sao con người thuận 
tay phải?

Khoảng 90% tay thuận của con 
người là “thuận tay phải”, và hành 
vi sử dụng ưu tiên một tay trong 

các hoạt động được gọi là “thuận tay”.
Trước đây, các nhà nghiên cứu cho rằng 

đây là đặc điểm chỉ có ở con người, nhưng ngày 
càng có nhiều quan sát và nghiên cứu phát hiện ra 
rằng các loài động vật cũng có những đặc điểm 
tương tự. Khoảng 2/3 trong số hơn 100 loài động 
vật có xương sống được nghiên cứu có biểu hiện 
“thuận tay”, và đó là sở thích theo nhóm.

Vào năm 2012, các nhà khoa học đã nghiên 
cứu khả năng phối hợp hai tay ở 777 cá thể linh 
trưởng, bao gồm tinh tinh, tinh tinh lùn, khỉ đột và 
đười ươi. Họ phát hiện thấy tính thuận tay phải ở 
cấp độ nhóm thường bắt gặp ở tinh tinh, tinh tinh 
lùn và khỉ đột Châu Phi, và tính thuận tay trái 
thường bắt gặp ở đười ươi.

Trong các nghiên cứu về các loài động vật 
không phải linh trưởng khác, các nhà khoa học 
cũng phát hiện ra rằng các loài thú có túi như sóc 
phương đông và chuột túi đỏ đều thuận tay trái.

Tất nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là 
những sinh vật cổ đại cách đây 500 triệu năm cũng 
có tay thuận. Bằng cách nghiên cứu hóa thạch 
trilobite (bọ ba thùy) kỷ Cambri, các nhà cổ sinh 
vật học phát hiện ra rằng 2/3 số cá thể bọ ba có vết 
cắn ở bên phải sau khi bị kẻ thù tấn công từ phía 
sau, trong khi số còn lại có vết thương bên trái hoặc 
hai bên. Họ suy đoán rằng điều này là do chúa tể đại 
dương kỷ Cambri - Anomalocaris gây ra.

Ảnh minh họa
1. Hành vi sử dụng tay thuận và tiến hóa 

của bộ não
Chúng ta biết rằng các hành động của động 

vật được điều chỉnh bởi não hoặc hệ thần kinh, vì 
vậy có giả thuyết cho rằng thuận tay có liên quan 
đến sự “phân công lao động” giữa bán cầu não trái 
và phải, hay còn gọi là sự phân biệt chức năng của 
bán cầu não trái và phải. Mỗi bán cầu có cấu tạo và 
chức năng đặc biệt khác nhau do thành phần cấu 
tạo khác nhau của mạng lưới nơron. Lấy con người 
làm ví dụ, bán cầu não trái của con người chịu trách 
nhiệm hiểu và phân tích thông tin cú pháp và ngữ 
âm; bán cầu phải chịu trách nhiệm nhận dạng ngữ 
điệu, tín hiệu phi ngôn ngữ và ngữ dụng.

Não bộ không phải là một “tính năng” mới 
trong quá trình tiến hóa, nó có từ khoảng 500 triệu 
n ã xuất hiện ở các loài ăm trước và đ động vật trong 

suốt lịch sử tiến hóa của chúng. Các nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng quá trình hóa muộn của não không phải 
do ến động vật có cùng tổ tiên, thay vào đó là sự ti
hóa song song giữa các loài.

2. Lợi thế tiến hóa
Quá trình laterit hóa não phổ biến ở nhiều 

loài ì nó động vật thuộc các hệ sinh thái khác nhau v
giúp động vật thích nghi với môi trường sống. Các 
nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự bất đối xứng của 
bán cầu não trái và phải sẽ cho ra những lợi thế sinh 
tồn nhất định. Ví dụ, những con tinh tinh có hành vi 
thuận tay phải r được nhiều mối õ ràng có thể bắt 
hơn; những người có ngôn ngữ bên trong não bộ rõ 
ràng có thể đạt điểm cao hơn về khả năng đọc và 
ngôn ngữ học cao; quá trình hóa não ở gà nhà có 
liên quan đến khả năng nâng cao giác quan để thực 
hiện đồng thời hai nhiệm vụ, gà phải t ăn ìm thức 
dưới mắt đất, đồng thời phải cảnh giác với chim 
săn mồi ở phía trên.

Quá trình hóa não có thể cải thiện hiệu quả 
sống sót của động vật. Nếu động vật chủ yếu sử 
dụng một chi hoặc một bên của hệ thống cảm giác 
của nó để tương tác với môi trường, bán cầu đại não 
tương ứng ở bên được ưu tiên sẽ trải qua quá trình 
học tập nhận thức hoặc vận động chuyên biệt hơn. 
Do đó, khả năng phân biệt giác quan và hiệu quả 
vận động sẽ tăng lên một cách đơn phương. Tăng 
cường huấn luyện hệ thống giác quan hoặc vận 
động một bên sẽ rút ngắn thời gian phản ứng thần 
kinh khi con vật phải hành động nhanh chống lại kẻ 
thù hoặc t ăn, thời gian phản ứng ngắn ìm kiếm thức 
hơn có thể giúp nó tồn tại và có lợi thế sinh tồn.

3. Tại sao hầu hết con người thuận tay 
phải thay vì thuận tay trái?

Lợi thế tiến hóa nói trên của quá trình tiến 
hóa không giải thích ý do tại sao hầu hết mọi được l
người đều thuận tay phải thay vì 50% thuận tay trái 
và tay phải. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho 
rằng đây là kết quả của sự kết hợp giữa gen, môi 
trường và biểu sinh.

Gen
Con người đã tìm thấy gen liên quan đến sự 

phát triển của não bộ trong quá trình nghiên cứu cá 
ngựa và các loài ì vậy các nhà khoa động vật khác, v
học rất quan tâm ìm kiếm gen kiểm soát đến việc t
tính thuận tay ở người. Các nghiên cứu trước đây 
cho rằng thuận tay của con người được kiểm soát 
bởi một gen duy nhất, nhưng các nghiên cứu gần 
đây đã phát hiện ra rằng thuận tay phải liên quan 
đến nhiều gen: bao gồm PCSK6, LRRTM1 và gen 
liên quan đến vi ống MAP2.

Tuy nhiên, sự biến đổi di truyền trong các 
gen này không giải thích đầy đủ sự xuất hiện và 
phân bố thuận tay trong quần thể và có tương quan 
yếu. Một nghiên cứu khác về các cặp song sinh chỉ 
ra rằng tác động di truyền chỉ giải thích 25% sự 
khác biệt trong tỷ lệ thuận tay song sinh, trong khi 
các yếu tố khác lại quyết định 75% còn lại. Bàn tay 
khéo léo thể hiện các kiểu di truyền phức tạp. Ví 
dụ, nếu cha mẹ của một đứa trẻ thuận tay trái, có 
26% khả năng đứa trẻ sẽ thuận tay trái. Một nghiên 
cứu lớn của các nhà nghiên cứu về các cặp song 

sinh trong 25.732 gia đình cho thấy rằng thuận tay 
di truyền khoảng 24%.

Một phân tích đã kiểm tra mối quan hệ giữa 
thuận tay với các yếu tố đầu đời và kiểu gen ở hơn 
nửa triệu người cho thấy tỷ lệ di truyền của người 
thuận tay trái rất yếu (4,35%).

Môi trường - văn hóa xã hội, công cụ
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở các loài 

hominids (họ người), những người thuận tay phải 
và trái cùng tồn tại trong một thời gian dài. Bằng 
chứng lâu đời nhất chưa được kiểm chứng đến từ 
các hóa thạch của người Neanderthal từ Pleistocen 
giữa (khoảng 425.000-180.000 năm trước) và 
Pleistocen sớm (180.000-10.000 năm trước).

Bằng cách nghiên cứu các dấu hiệu trên 
chiếc răng cửa hóa thạch của họ, các nhà nghiên 
cứu phát hiện ra rằng họ sử dụng các công cụ sắc 
nhọn bằng cả tay phải hoặc tay trái để cắt thịt, kẹp 
thịt giữa răng cửa và tay kia. Thuận tay trái và 
thuận tay phải cũng tồn tại từ các nghiên cứu về đồ 
đá. Tỷ lệ thuận tay phải và trái cũng gần bằng tỷ lệ ở 
người hiện đại.

Cuối thời kỳ đồ đá cũ (khoảng 35.000-
10.000 năm trước), các dấu tay do con người tiền 
sử để lại có thể khẳng định rằng phần lớn con người 
thuận tay phải.

Trên các bức tranh vẽ trong hang động Tây 
Âu, để vẽ dấu tay của chính mình, con người một 
tay cầm ống chứa sơn, tay kia sẽ đặt trên vách đá để 
vẽ dấu tay. Nếu một người thuận tay phải, họ sẽ 
quen với việc thổi sơn bằng ống từ tay phải sang tay 
trái, và dấu tay vẽ ra là dấu tay của tay trái, nếu 
thuận tay trái thì ngược lại.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ 
người thuận tay phải vào thời điểm đó là khoảng 
77%. Nhưng thời điểm chính xác về cách con 
người tiến hóa thành đa số thuận tay phải vẫn chưa 
rõ ràng.

Trong văn hóa của con người, cũng có một 
định kiến đối với những người thuận tay trái. Nhiều 
công cụ được thiết kế để tạo sự thuận tiện cho 
người thuận tay phải. Tại nhiều quốc gia, trẻ em 
thuận tay trái vẫn phải dùng tay phải để ăn hoặc 
viết - tại một số quốc gia, việc dùng tay trái để ăn, 
viết hoặc tham gia giao tiếp bị coi là bất lịch sự và 
thô lỗ. Văn hóa và môi trường có thể ảnh hưởng 
đến tỷ lệ người thuận tay trái trong dân số ở một 
mức độ nhất định.

Biểu sinh
Như đã đề cập trước đó, gen và môi trường 

có thể ảnh hưởng đến tính thuận tay. Tuy nhiên, yếu 
tố di truyền không thể giải thích đầy đủ quy luật di 
truyền của tính thuận tay. Và đối với các nhóm 
người, văn hóa xã hội và môi trường ảnh hưởng 
đến xu hướng phát triển của con người. Nhưng đối 
với cá nhân, tác động của môi trường là không 
đáng kể. Ví dụ, tay thuận của cha mẹ nuôi hoặc cha 
mẹ kế không liên quan gì đến tay thuận của đứa trẻ. 
Sau đó, có thể có một yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến 
thuận tay.

Các nhà khoa học đã cố gắng giải thích nó 
thông qua các hiệu ứng biểu sinh. Cơ chế biểu sinh 
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là sự thay đổi biểu hiện của gen mà không 
làm thay đổi trình tự nucleotit, dẫn đến thay đổi 
kiểu h đình. Bởi vì những sửa ổi DNA biểu sinh có 
thể được truyền lại cho thế hệ tiếp theo, chúng có 
thể làm thay đổi tay thuận mà không làm thay đổi 
kiểu gen.

Hai nghiên cứu đã khảo sát quá trình 
methyl hóa DNA của các gen LRRTM1 và 
NEUROD6 cho thấy rằng một dạng biến đổi DNA 
biểu sinh có mối quan hệ giữa tính thuận tay và 
cường độ methyl hóa của hai gen này. 

Ngoài ra, một nghiên cứu giải phẫu cho 
thấy sự bất đối xứng nghiêm trọng trong các mô 
hình methyl hóa DNA trong tủy sống của phôi 
người, có thể liên quan đến sự phát triển của các 
chuyển động không đối xứng tương tự như thuận 
tay.

Tóm lại, hành vi thuận tay có liên quan đến 
sự phát triển của não bộ, có thể cải thiện hiệu quả 
sinh tồn của con người hoặc động vật trong quá 
trình tiến hóa; hầu hết con người thuận tay phải, là 
kết quả của sự kết hợp của di truyền, môi trường và 
biểu sinh. ■ 

Những loại thực phẩm 
hàng đầu cho người mắc bệnh 
huyết áp cao

Thực hiện một chế độ ăn uống bỗ 
dưỡng cùng những loại thực phẩm 
dưới đây có thể giúp hỗ trợ cho 

những người mắc bệnh huyết áp cao.
Trái cây họ cam chanh
Những loại trái cây như cam, quýt, bưởi, 

chanh... có tác dụng hạ đườn huyết. Chúng chứa 
nhiều vitamin, khoáng chấp và các hợp chất thực 
vật giúp giữ cho trái tim hoạt động một cách khỏe 
mạnh bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ gây ra 
bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu kéo dài 5 tháng với 101 
người phụ nữ tại Nhật Bản đã chứng mình rằng: 
uống nước chanh mỗi ngày kết hợp cùng việc đi bộ 
có thể giúp giảm huyết áp. Điều này được giới 
nghiên cứu cho rằng là do hàm lượng axit citric và 
flavonoid có trong chanh.

Ảnh minh họa
Cá hồi
Cá hồi và các loại cá béo là nguồn cung cấp 

chất béo omega-3 tuyệt vời vô cùng có lợi cho sức 

khỏe tim mạch. Những loại chất béo này giúp giảm 
mức huyết áp bằng cách giảm viêm, giảm mức độ 
của việc co thắt mạch máu (được gọi là oxylipin). 
Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc tiêu thụ cá 
hồi và các loại cá giàu omega-3 giúp làm giảm mức 
huyết áp của những người mắc bệnh huyết áp cao.

Sữa chua Hy Lạp
Sữa chua Hy Lạp là một sản phẩm sữa giàu 

dinh dưỡng, chứa nhiều khoáng chất bao gồm cả 
kali và canxi và có thể giúp điều chỉnh huyết áp. 
Một đánh giá đã được đưa ra sau khi xem xét 28 
nghiên cứu khác nhau cho thấy việc tiêu thụ 
khoảng 3 phần sữa chua mỗi ngày giúp giảm 13% 
nguy cơ mắc huyết áp cao. 

Rau cải cầu vồng
Đây là một loại ray xanh chứa nhiều dinh 

dưỡng giúp điều hòa huyết áp, bao gồm cả kali và 
magie. Theo nghiên cứu, một lượng cải 145gr (đã 
nấu chín) có thẻ cung cấp tới 17% kali và 30% nhu 
cầu magie hàng ngày của cơ thể. 

Đây là những chất giúp giảm huyết áp 
thông qua một số cơ chế, bao gồm việc hoạt động 
như một chất ngăn chặn sự di chuyển của canxi vào 
các tế bào tim và động mạch, giúp cho các mạch 
máu được thư giãn.

Cà rốt
Cà rốt vốn đã quá quen thuộc và thường 

xuất hiện trong chế độ ăn uống thường ngày của 
mọi người nhưng ít ai biết về những lợi ích của nó. 
Cà rốt chứa nhiều hợp chất phenolic, chẳng hạn 
như axit chlorogenic, p-coumaric và caffeic, giúp 
thư giãn mạch máu và giảm viêm, có thể giúp giảm 
mức huyết áp.

Mặc dù bạn có thể nấu chín hoặc ăn trực 
tiếp cà rốt nhưng thực tế, việc ăn trực tiếp cà rốt mà 
không qua chế biến lại có lợi hơn hẳn, đặc biệt là 
cho việc giảm huyết áp cao. Bạn có thể bổ sung cà 
rốt vào thực đơn hàng ngày của mình, thậm chí cho 
thêm cà rốt vào nước ép để trở thành một thức uống 
dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Hạt bí
Mặc dù hạt bí trông khá nhỏ bé nhưng thực 

chất chúng lại có giá trị dinh dưỡng cao. Hạt bí có 
chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng trong việc 
kiểm soát huyết áp, bao gồm magie, kali và 
arginine - một loại axit amin cần thiết để sản xuất 
oxit nitric (chất cần thiết cho việc thư giãn mạch 
máu và giảm huyết áp). 

Ngoài ra, dầu hạt bí cũng ã đ được chứng 
minh là một phương thuốc tự nhiên hữu hiệu cho 
những người mắc bệnh cao huyết áp.

Cà chua
Cà chua và các sản phẩm từ cà chua rất giàu 

chất dinh dưỡng, bao gồm kali và sắc tố carotenoid 
lycopene. Lycopene có liên quan tới những tác 
dụng tích cực đối với sức khỏe tim mạch. Do đó, 
việc tiêu thụ cà chua và các sản phẩm từ cà chua có 
thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ về tim mạch như 
huyết áp cao. 

Gia vị thảo mộc
Một số loại thảo mộc và gia vị có chứa các 

hợp chất mạnh giúp giảm huyết áp bằng cách giúp 

các mạch máu thư giãn. Các bạn có thể sử dụng 
nghệ tây, sả, nhân sâm, quế, bạch đậu khẩu, húng 
quế, gừng... trong khẩu phần ăn của m Đây ình. 
chính là một số loại thảo mộc và gia vị được chứng 
minh có khả năng giúp hạ huyết áp theo nhiều kết 
quả nghiên cứu và đánh giá. ■

Loại củ phổ biến giúp giảm 
đường huyết cực mạnh

Nhiều bệnh nhân tiểu đường có thể 
gặp khó khăn với lượng đường 
trong máu dao động do thời tiết 

nóng bức. Nhiệt có thể ảnh hưởng đến lượng 
đường trong máu theo những cách khác nhau.

Một số điều chỉnh trong chế độ ăn uống có 
thể là biện pháp hiệu quả để kiểm soát lượng đường 
trong máu. Và nghiên cứu đã phát hiện một loại củ 
“rẻ tiền” có sẵn trong bếp, có thể giúp giảm mức 
đường huyết tới 50%, theo nhật báo Anh . Express

Theo nghiên cứu, chiết xuất hành tây có thể 
giúp hạ mức đường huyết, theo .Express

Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ 
Anthony Ojieh, Phó giáo sư Sinh lý học, chuyên về 
bệnh tiểu đường, tại Đại học Delta State, Abraka 
(Nigeria), cho biết hành tây thường được tinh chế 
để thu các hoạt tính với liều lượng thích hợp.

Tiến sĩ Ojieh cho biết: Hành tây rẻ, lại có 
tiềm năng sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu đã xem xét tác động của các 
liều lượng khác nhau của hành tây đối với 3 nhóm 
chuột mắc bệnh tiểu đường.

Chiết xuất được tiêm cho chuột theo 3 liều 
lượng: 200, 400 hoặc 600 miligram/kg trọng lượng 
cơ thể. Kết quả cho thấy, có 2 liều lượng cho hiệu 
quả đặc biệt mạnh.

Liều 400 và 600 mg/kg/ngày của chiết xuất 
hành tây có thể làm giảm mạnh lượng đường trong 
máu ở chuột mắc bệnh tiểu đường.

Cụ thể, liều 400 mg đã giảm 50% mức 
đường huyết ở chuột bị tiểu đường, và liều 600mg 
giảm 35%, t Expressheo .

Tiến sĩ Ojieh nói thêm: Chúng tôi cần điều 
tra cơ chế tạo ra hiệu quả giảm lượng đường trong 
máu của hành tây.

Các hợp chất chịu trách nhiệm làm giảm 
lượng đường trong máu là quercetin và các hợp 
chất lưu huỳnh, có tác dụng chống bệnh tiểu 
đường.

Quercetin, là một flavonoid, đã được 
chứng minh tương tác với các tế bào trong ruột 
non, tuyến tụy, mô mỡ và gan để kiểm soát sự điều 
hòa lượng đường trong máu toàn cơ thể.

Mặc dù kết quả nghiên cứu rất hứa hẹn, 
nhưng nghiên cứu chỉ mới trên mô hình ng vật. độ
Nghĩa là cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa để xác 
nhận các kết quả.

Kết quả nghiên cứu đã ình bày tại được tr
cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nội tiết ở San 
Diego, Mỹ, theo Express. ■
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783-2014/1582

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
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224

820-2019/1587

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm. Laøm vieäc ôû khu North West 

Freeway 290. Löông haäu.

Xin lieân laïc: 

832-653-6952
__________________________________________

818-2019/1587

CAÀN NGÖÔØI TROÂNG TREÛ

Caàn moät phuï nöõ giuùp ñöa ñoùn treû ñi 

hoïc vaø chaêm soùc sau giôø hoïc. Coù 

baèng laùi xe vaø kinh nghieäm giöõ treû. 

Nhaø khu Beltway 8 & I.10.

Xin lieân laïc: 

713-502-4193
__________________________________________

786-2015/1583

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 65), Ñaïo 

Phaät, khoûe maïnh, saïch seõ, thích naáu 

aên, laøm vieäc nhaø vaø naáu aên. Bao aên ôû, 

öu tieân cho ngöôøi khoâng coù gia ñình.

Xin lieân laïc coâ Thu: 

832-330-9583

808-2017/1585

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS - 

SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay 

chaân nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng 

toát. Bao löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803 * 

C. Phöôïng: 832-503-0096
__________________________________________

799-2016/1584

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail vuøng 45 North gaàn Phi 

Tröôøng Bush. Caàn hai ngöôøi laøm boät 

vaø hai ngöôøi laøm tay chaân nöôùc.

Xin lieân laïc: 

936-207-3123
__________________________________________

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
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc Tina: 

832-818-0990
__________________________________________

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

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
__________________________________________

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

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

824-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Phoøng cho share giaù $350, coù theå ñi 

boä ra chôï Hong Kong, chôï Taân Bình vaø 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët saáy 

+ internet.

Xin lieân laïc: 832-277-4568
__________________________________________

814-2018/1587

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire vaø Hwy6, coù 

phoøng cho share $330 moät thaùng. Bao 

ñieän, nöôùc, giaët, saáy, Internet.

Xin lieân laïc:

832-836-9081 * 281-558-7460
__________________________________________

789-2015/1583

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø coù 2 phoøng cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, giaù $350/1 thaùng/1 phoøng. Gaàn 

Hong Kong 4.

Coù nhu caàu xin lieân laïc Möôøi Ñoaøn:

832-398-5806
__________________________________________

795-2016/1584

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng 

cho share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet. $380/thaùng.

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát:

346-378-8333
__________________________________________

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

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

7812-2017/1586

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire & Hwy6, gaàn chôï Myõ 

Hoa, HEB, Fiesta, coù phoøng cho 

share, coù saún giöôøng, bao Ñieän, Nöôùc, 

Giaët Saáy, Internet. Giôø giaác thoûa maùi. 

Nam Nöõ Ok.

Xin lieân laïc Hoa:

832-289-9273
__________________________________________

65-2012/1580

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 

__________________________________________

781-2014/1582

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
__________________________________________

805-2017/1585

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø dö hai phoøng, 1 phoøng Master vaø 

1 phoøng nhoû. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

phoøng lôùn (Master) $850, phoøng nhoû 

($400). Khu an ninh, saïch seõ, thoaùng 

maùt, coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc Nghóa: 

571-355-6669

(Hoaëc Coâ Tö ) 713-933-9943
__________________________________________

793-2016/1584

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø goùc Synott & Bissonnet. Dö 2 

phoøng cho Nam ñoäc thaân share. 

Phoøng lôùn coù Bathroom saùt cöûa 

$400/thaùng. Phoøng vöøa $350/thaùng. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet. 

Khoâng naáu aên.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643
__________________________________________

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)

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted
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821-2020/1588

NEW

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû taïi gia. Coù license, nhaø 

gaàn chôï HK III, Thaéng Höng, Taân 

Ñònh.

Xin lieân laïc:

281-895-8078

__________________________________________

811-2034/1602

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø gaàn 

Fm1464 & Beechnut Richmond. Nhaø 

roäng coù phoøng cho treû. Hai ngöôøi troâng 

nom, coù License coi treû.

Xin lieân laïc:

Ñaøo: 713-408-2639

Quyù: 713-392-4280

__________________________________________

810-2018/1586

NHAÄN GIÖÕ TREÛ 

CoÙ LICENSE

Vôùi moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, saïch seõ, 

thoaùng maùt, yeâu thöông treû, chaêm soùc 

chu ñaùo. Nhaø ngay Freeway 59 South, 

gaàn Brazos Town Center, Rosenberg.

Xin lieân laïc:

832-620-3814
__________________________________________

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
__________________________________________

804-2017/1585

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc 

P/U Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342

Rao Vaët
SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Điều xảy ra khi bạn 
ngưng thuốc lá điện tử

iây phút bạn bỏ thuốc lá Gđiện tử, cơ thể bắt đầu 
cảm nhận được những 

thay đổi tích cực, chúng gần như xuất 
hiện ngay lập tức.

Lần đầu tiên được tung ra thị 
trường vào cuối năm 2000, thuốc lá 
điện tử được cho là một giải pháp thay 
thế an toàn hơn cho thuốc lá. Tuy 
nhiên, giờ đây, nhiều bằng chứng đã 
chứng minh điều ngược lại.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã thống 
kê được gần 3.000 trường hợp mắc 
bệnh phổi liên quan đến thuốc lá điện 
tử. Trong số liệu thống kê được thu 
thập bởi 29 bang, cơ quan này ghi 
nhận 68 trường hợp tử vong.

Thói quen dùng thuốc lá điện tử 
có khả năng làm trầm trọng thêm các 
triệu chứng của Covid-19, dẫn đến 
các ca bệnh nghiêm trọng và tăng 
nguy cơ tử vong.

Trẻ em và thanh thiếu niên đặc 
biệt bị thu hút bởi thuốc lá điện tử, 
một phần nhờ vào các hương vị hấp 
dẫn như kẹo cao su, xoài và bạc hà. 
Theo Tổng Cục phẫu thuật (Mỹ), việc 
sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh 
trung học đã tăng 900% từ 2011 đến 
2015.

Tương tự việc bỏ thuốc lá, quyết 
định ngừng hút thuốc lá điện tử có thể 
rất khó khăn. Tuy vậy, giây phút bạn 
dừng hút thuốc, những thay đổi có lợi 
gần như ngay lập tức diễn ra trong cơ 
thể.

Cải thiện tim mạch sau 20 phút
TS.BS Nikola Djordjevic, Giám 

đốc dự án Med Alert Help, cho biết 
chỉ trong vòng 20 phút ngừng sử dụng 
thuốc lá điện tử, nhịp tim bắt đầu trở 
lại bình thường, huyết áp giảm và tuần 
hoàn của bạn bắt đầu bình thường 
hóa.

Khi bỏ thuốc, quá trình hô hấp 
của bạn cũng được cải thiện. Theo 
nghiên cứu được công bố vào năm 
2018 trên tạp chí Quốc tế về Nghiên 
cứu Môi trường và Sức khỏe cộng 
đồng, 2 thành phần chính trong thuốc 
lá điện tử là propylene glycol và 
glycerin thực vật. Khi bị đốt, chúng 
sản sinh ra các hóa chất gây hại cho 
đường hô hấp.

Ông Caleb Backe, một chuyên 
gia về sức khỏe được chứng nhận từ 
Maple Holistics, cho biết khi bỏ thuốc 
lá điện tử, bạn sẽ thấy hơi thở của 

mình trở nên đỡ nặng nề hơn.
Triệu chứng cai nicotine xuất 

hiện sau vài giờ
“Các triệu chứng cai nicotine cấp 

tính bao gồm triệu chứng tâm lý và thể 
chất. Các triệu chứng tâm lý có thể là 
thèm nicotine, thay đổi tâm trạng, khó 
tập trung, cáu kỉnh và lo lắng. Các 
triệu chứng thể chất có đau đầu, đổ 
mồ hôi, run, mất ngủ, tăng cảm giác 
thèm ăn, đau quặn bụng và táo bón”, 
TS Djordjevic nói.

Trong vòng 4-24 giờ sau khi bỏ 
thuốc, đây là những tác động đầu tiên 
bạn có thể cảm thấy. TS Djordjevic 
nói những tác động này trở nên dữ dội 
nhất vào ngày thứ ba và giảm dần 
trong 3 đến 4 tuần sau đó. Vì vậy, sẽ 
mất khoảng 1 tháng để bỏ thói quen 
này.

Một ngày sau, nguy cơ đau tim 
giảm

Theo nghiên cứu năm 2018 được 
công bố trên tạp chí Y tế Dự phòng 
Mỹ, việc sử dụng thuốc lá điện tử hàng 
ngày tăng gấp đôi nguy cơ đau tim của 
một người. TS Djordjevic chia sẻ nếu 
bạn bỏ thuốc thì chỉ một ngày sau, 
nguy cơ bị đau tim bắt đầu giảm nhờ 
huyết áp giảm, oxy trong máu tăng, 
ảnh  hưởng t iêu  cực  lên  mức 
cholesterol giảm và nguy cơ hình 
thành các cục máu đông cũng thấp 
hơn.

Các giác quan bắt đầu cải thiện 
sau hai ngày

Tương tự thuốc lá, thuốc lá điện 
tử có thể làm các giác quan ít nhạy bén 
hơn, giảm khả năng ngửi và nếm. Chỉ 
sau 48 giờ không dùng thuốc lá điện 
tử, bạn có thể nhận thấy khả năng nếm 
và ngửi thức ăn được cải thiện.

Nicotine đào thải khỏi cơ thể 
sau 3 ngày

Nếu chưa trải qua triệu chứng cai 
nicotine, bạn có thể gặp phải chúng 
vào ngày thứ 3. TS Djordjevic cho 
biết nicotine rời khỏi cơ thể vào ngày 
thứ 3, đó là lý do tại sao các triệu 
chứng cai nghiện lên đến đỉnh điểm 
lúc đó.

Sau một tháng, phổi trở nên 
khỏe mạnh hơn

Những người hút thuốc thường 
ho dai dẳng hoặc thở khò khè. Hút 
thuốc lá và thuốc lá điện tử có thể làm 
suy giảm sức khỏe phổi, khiến việc 
chống lại nhiễm trùng trở nên khó 
khăn. Tuy nhiên, bỏ thuốc sẽ giúp 
phổi phục hồi. Sau một tháng, dung 
tích phổi được cải thiện và các triệu 
chứng hụt hơi, ho giảm đáng kể.

Tuần hoàn máu được cải thiện 

sau ba tháng
Nghiên cứu năm 2016 được công 

bố trên tạp chí Xu hướng trong Y học 
tim mạch, cho biết nicotine trong 
thuốc lá làm co mạch máu trong da và 
xung quanh tim. Nicotine trong thuốc 
lá điện tử cũng gây hại tương tự. Tuy 
nhiên, sau khi bỏ thuốc, tuần hoàn 
máu sẽ trở nên tốt hơn khi các mạch 
máu trở lại đường kính bình thường.

Phổi có thể chống lại nhiễm 
trùng như trước sau chín tháng

TS Djordjevic nói sau 9 tháng, 
sức khỏe phổi được cải thiện đáng kể 
nhờ sự thay mới của các cấu trúc 
giống như sợi lông cực nhỏ bên trong 
phổi, giúp đẩy chất nhầy ra ngoài và 
chống lại nhiễm trùng. Điều này làm 
giảm đáng kể khả năng mắc một số 
bệnh nhiễm trùng và biến chứng từ 
các bệnh như cúm và viêm phổi.

Nguy cơ đau tim giảm một nửa 
sau một năm

Thời điểm này, kích thước các 
mạch máu đã trở lại bình thường, nhịp 
độ tim quay lại mức an toàn, huyết áp 
giảm khiến nguy cơ bị đau tim giảm 
50%.

Sau năm năm, nguy cơ đột quỵ 
thấp hơn đáng kể

Sức khỏe tim mạch tốt hơn và 
huyết áp giảm trong một thời gian dài 
mang lại lợi ích đáng kể khác. Đó là 
giảm nguy cơ đột quỵ. Theo nghiên 
cứu được trình bày tại Hội nghị Đột 
quỵ quốc tế năm 2019, so với người 
không hút thuốc, người dùng thuốc lá 
điện tử có nguy cơ đột quỵ cao hơn 
71%.

Giảm nguy cơ ung thư sau một 
thập kỷ

Nghiên cứu năm 2017 được công 
bố trên tạp chí Báo cáo Khoa học, cho 
thấy thuốc lá điện tử có thể dẫn đến 
thay đổi DNA và đột biến gen, làm 
tăng nguy cơ ung thư. Sau 1 thập kỷ 
không dùng thuốc lá điện tử, nguy cơ 
ung thư phổi, ung thư tuyến tụy, 
miệng và cổ họng giảm 50%. Sau 15 
năm, nguy cơ mắc bệnh tim mạch 
vành của bạn sẽ chỉ tương đương với 
người không hút thuốc.

Hai mươi năm sau, giống như 
bạn chưa bao giờ hút thuốc lá điện 
tử

Trong tương lai sẽ có ngày những 
tác động độc hại của thuốc lá điện tử 
không còn ảnh hưởng đến cơ thể nữa. 
TS Djordjevic cho biết sau hai mươi 
năm, nguy cơ bị bệnh của người bỏ 
thuốc lá điện tử sẽ giống như người 
chưa bao giờ hút thuốc.■ 
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Người ngoài 50 tuổi hãy 
từ bỏ 7 điều này để có cuộc 
sống trọn vẹn

Khổng Tử nói: “40 tuổi không còn 
bị mê muội điều gì, 50 tuổi biết 
được thiên mệnh, 60 tuổi có thể 

nghe được ý kiến bất đồng”. Sau tuổi 50, cuộc 
sống công danh lợi lộc vội vàng của tuổi trẻ 
không còn thích hợp nữa, gia đình và con cái 
mới là điều quan trọng hơn và những gì bình 
thường trong cuộc sống mới là điều chân thật. 

1. Tâm oán trách
Sự phẫn uất có thể ngăn cản chúng ta tận 

hưởng hạnh phúc trong hiện tại, và khi sự oán 
trách tích tụ lâu ngày, người ta trở nên sầu 
muộn và bất an.

Nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng sự tha thứ 
có thể dẫn đến các mối quan hệ lành mạnh, 
nâng cao tinh thần, giảm lo lắng và áp lực, 
giảm huyết áp và giảm nguy cơ lạm dụng rượu 
và ma túy.

Sau 50 tuổi, bạn hãy buông bỏ sự oán 
trách và đối xử với người khác một cách 
khoan dung.  

Ảnh minh họa
2. Tranh cãi
Khi đối mặt với tranh chấp, nhiều người 

thường khăng khăng với ý kiến   của riêng 
mình. Nhưng trên thực tế, tranh cãi không có 
giá trị gì cả.

Khi bạn giành được chiến thắng trong 
một cuộc tranh cãi cũng không mang lại cho 
bạn niềm hạnh phúc thực sự, đồng thời sẽ 
đánh mất thiện cảm của phía bên kia. Cách 
thực sự để giành chiến thắng chỉ đơn giản là 
không cần phải tranh cãi. 

Ngoài ra, tranh cãi cũng có thể gây ảnh 
hưởng không tốt đến cơ thể. Trang web tâm lý 
học “Psych Central” chỉ ra rằng tranh chấp sẽ 
mang lại nhiều áp lực cho cả hai bên. Nghiên 
cứu y học đã chỉ ra rằng cha mẹ cãi nhau trước 
mặt con có thể gây ảnh hưởng đến sự phát 
triển trí não của trẻ. Cụ thể, những đứa trẻ 
được nuôi dưỡng trong các gia đình thường 
xuyên cãi vã thì sẽ biểu hiện ra giọng nói tức 
giận, có mức độ căng thẳng cao hơn và có 
nhiều khả năng trở thành người bất an khi lớn 
lên. 

Cãi nhau không phải là điều tốt đối với 
bất kỳ lứa tuổi nào, đặc biệt là khi bạn 50 tuổi, 

bạn nên buông bỏ sự ganh đua, hiếu thắng, để 
cuộc sống trở nên thanh thản và hạnh phúc. 

3. Săn đuổi thời cơ
Con người ta có xu hướng đặt ra nhiều 

mục tiêu khi còn trẻ, khi về già sẽ thấy rõ: 
Thực ra, cuộc sống không nhất thiết cứ phải 
làm những việc tốt nhất vào những thời điểm 
“tốt nhất”. 

Đối với những người già trên 50 tuổi, 
đừng chờ đợi điều gì là “thời điểm tốt nhất”, 
bạn nên nghỉ hưu, đi du lịch, đi đến nơi bạn 
muốn đến và làm tất cả những gì bạn muốn 
làm. 

4. Ăn uống phóng túng
Ý tưởng về một chế độ ăn uống buông thả 

là thứ nên vứt bỏ sau khi bạn đến 50 tuổi. Ở độ 
tuổi này, các chức năng của cơ thể không còn 
tốt như trước, quá trình trao đổi chất diễn ra 
chậm lại, lượng calo cơ thể đốt cháy trong một 
ngày cũng giảm đi. Nếu bạn năm lần bảy lượt 
phóng túng trong việc ăn uống, bạn không chỉ 
tăng cân mà còn mang đến nhiều vấn đề sức 
khỏe. 

5. Lấy lòng tất cả mọi người
Mọi người đều muốn được người khác 

công nhận hoặc yêu mến. Nhưng sau 50, đã 
đến lúc từ bỏ việc cố gắng làm hài lòng tất cả 
mọi người. Dù đôi khi nói “không” là một điều 
không hề dễ dàng, nhưng cuộc đời là của mỗi 
người và không có dư thời gian để đi lấy lòng 
mọi người xung quanh.

6. Nói xấu người khác
Có một câu nói rằng: Nếu không có gì tốt 

để nói thì đừng nên nói ra. Ranh giới giữa 
đúng và sai có thể khiến mọi người không 
nhận ra bản chất của sự việc. Bên cạnh đó, 
những người lôi kéo mọi người nói những 
chuyện thị phi rất có thể sẽ nói xấu sau lưng 
bạn. 

Những người “không nói người khác tốt 
trước mặt, cũng không nói người khác xấu sau 
lưng” trong xã hội ngày nay không có nhiều 
nữa. Khi phát hiện bạn mình đang nói xấu 
mình sau lưng, tốt nhất bạn nên giải quyết 
bằng tâm thái bao dung và thông cảm, như vậy 
mới có thể hóa giải được hiểu lầm và giữ tình 
bằng hữu được lâu dài.

7. Theo đuổi thành công trong công 
việc 

Định nghĩa về thành công có rất nhiều 
phương diện, hầu hết mọi người đều định 
nghĩa đó là thành công trong công việc và sự 
nghiệp. Tuy nhiên, của cải và quyền lực có 
nhiều đến mấy cũng  không thể mua được 
“hạnh phúc thực sự”. 

Bước sang tuổi 50 là thời điểm thích hợp 
để bạn thay đổi suy nghĩ trong cuộc sống. 
Nhìn con bạn trưởng thành một cách vui vẻ, có 
thể khiến cuộc sống tràn đầy tình yêu thương 
và mọi người mỉm cười khi nhìn thấy bạn, đó 
là một định nghĩa khác về sự thành công. ■  

Chuẩn bị sức khỏe của bạn 
sẵn sàng cho mùa thu 
với CheongKwan Jang!

Cho hệ miễn dịch của chúng ta

ChoengKwan Jang - Khuyến Mãi Mùa Trung thu 

Thời gian từ: 8/19/2022 - 9/18/2022

Gói 
Quí Giá

Pha trộn & Kết hợp 1,2 hoặc 3
Giảm giá 5%/10%/15%

Gói 
Đặc Biệt

Khuyến mãi
Đặt biệt

Gói 
Cảm Ơn

Quà tặng Hong Sam Won Gold 
cho đơn hàng trên $250.
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TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

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

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

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

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

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

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

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

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Ba lưu ý về giờ ăn tăng 
khả năng đốt mỡ

n sáng trước 9h giúp tăng 

Ăcường trao đổi chất, ăn tối 
trước 19h để cơ thể có đủ thời 

gian tiêu hóa, hạn chế tích mỡ bụng.
1. Ăn sáng trước 9h
Bữa sáng lành mạnh, đủ dinh dưỡng 

đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp 
giảm cân hiệu quả. Dù có một số phương 
pháp khuyến khích bỏ qua bữa sáng để 
giảm cân, không thể phủ nhận tầm quan 
trọng của bữa sáng đối với sức khỏe và 
việc kiểm soát cân nặng. Ăn sáng đúng 
cách giúp kích hoạt trao đổi chất của cơ 
thể. Khung giờ trao đổi chất diễn ra mạnh 
nhất được cho là vào khoảng 6h-9h, lúc 
này hormone tạo cảm giác no - leptin 
được sản xuất, nhờ đó làm giảm sự lưu trữ 
chất béo. Hormone leptip được giải 
phóng cũng giúp bạn có cảm giác no, nhờ 
đó kiểm soát khẩu phần ăn của các bữa 
tiếp theo hiệu quả hơn, hạn chế ăn vặt.

2. Ăn trái cây trước 16h

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra ăn trái 
cây vào khung giờ buổi sáng hoặc khi 
bụng đói có tác dụng giải độc, giúp cơ thể 
hấp thụ vitamin và tiêu hóa dễ dàng hơn. 
Ngoài ra, nhiều loại trái cây cũng có 
lượng đường khá cao, khi ăn vào khung 
giờ chiều tối có thể ảnh hưởng đến 
insulin, đường huyết. Nếu ăn trái cây vào 
khung giờ chiều tối, tốt nhất bạn nên chọn 
loại có chỉ số đường huyết thấp, tỷ lệ nước 
cao như dưa leo, dưa hấu, táo, bưởi...

3. Kết thúc bữa tối trước 19h
Bữa cuối ngày cách giờ ngủ khoảng 

3-4 tiếng thường được các chuyên gia 
khuyến khích nhằm cung cấp đủ thời gian 
cho cơ thể tiêu hóa, chuyển hóa năng 
lượng. Việc ăn muộn, ăn sát giờ ngủ tạo 
áp lực cho hệ tiêu hóa, khiến cơ thể dễ tích 
mỡ bụng và ảnh hưởng đến chất lượng 
giấc ngủ. Ngoài ra, bữa tối cũng được 
khuyến khích ăn no 7-8 phần, tăng cường 
rau xanh, đạm, hạn chế tiêu thụ tinh bột, 
dầu mỡ, gia vị để tránh tình trạng nặng 
bụng, khó tiêu và dễ bị phù nề vào sáng 
hôm sau. ■ 
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Những sự thật về siêu nhà 
máy thủy điện Lưỡng Hà Khẩu: 
xây dựng trên vách đá, cao thứ 
2 thế giới

Để xây dựng toàn bộ đập đất đá của 
siêu thủy điện Lưỡng Hà Khẩu, 
cần tiêu tốn 20.000 tấn thuốc nổ, 

tương đương với một quả bom nguyên tử ném 
xuống Hiroshima.

Trạm thủy điện Lưỡng Hà Khẩu
Trạm thủy điện Lưỡng Hà Khẩu trên sông 

Yalong, là dự án kiểm soát hàng đầu ở thượng 
nguồn trong số bảy dòng thác được quy hoạch và 
xây dựng trên dòng chính của sông Yalong ở tỉnh 
Tứ Xuyên, Trung Quốc. 

Vào thời điểm xây dựng, nó là đập đất đá 
cao nhất ở Trung Quốc và cao thứ hai trên thế giới, 
chỉ đứng sau đập thủy điện Nurek trên sông Vakhsh 
ở Tajikistan.

Trạm thủy điện Lưỡng Hà Khẩu có lợi ích 
bù đắp và điều chỉnh rất lớn đối với các trạm điện 
hạ lưu, và có khả năng điều chỉnh trong nhiều năm, 
giúp cải thiện đáng kể cơ cấu cung cấp điện bất hợp 
lý của Lưới điện Tứ Xuyên-Trùng Khánh trong 
mùa lũ cũng như điều tiết việc không đủ điện trong 
mùa khô. 

Mục đích chính của việc phát triển nhà máy 
điện này là phát điện, tích trữ nước và năng lượng, 
chia sẻ nhiệm vụ chống lũ lụt vùng trung và hạ lưu 
sông Dương Tử, cải thiện điều kiện vận chuyển của 
kênh sông Dương Tử trong mùa khô. 

Lợi ích kinh tế của nó là rất đáng kể. Vị trí 
xây dựng đập của nhà máy điện nằm trên đoạn 
khoảng 1,8 km bên dưới cửa sông Qingda, dòng 
chính của sông Yalong, với diện tích kiểm soát 
65.599 km vuông.

Trạm thủy điện Lưỡng Hà Khẩu nằm ở hạ 
lưu cửa sông chính của sông Yalong và phụ lưu của 
sông Qingda ở Tứ Xuyên. 

Dòng chảy trung bình hàng năm tại vị trí 
đập là 664 mét khối trên giây, và mức trữ bình 
thường của hồ là 2865m, dung tích chứa tương ứng 
là 10,154 tỷ mét khối và dung tích chứa điều chỉnh 
là 6,560 tỷ mét khối. Chiều cao đập lớn nhất của 
đập đá lấp tường lõi của nhà máy thủy điện Lưỡng 
Hà Khẩu là gần 300 mét. Lượng nước chảy hàng 
năm là 20,9 tỷ mét khối.

Tổng khối lượng lấp đầy thân đập của Trạm 
thủy điện Lưỡng Hà Khẩu là 43 triệu mét khối. Con 

số này tương đương với khối lượng của 6 Sân vận 
động quốc gia Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Độ dốc cao nhất của Trạm thủy điện Lưỡng 
Hà Khẩu là 684 mét, cao hơn 52 mét so với Tháp 
Thượng Hải (632 mét), tòa nhà cao nhất ở Trung 
Quốc. Đập của Trạm Thủy điện Lưỡng Hà Khẩu 
cao 295 mét, tương đương với chiều cao của một 
tòa nhà 100 tầng.

Tổng chiều dài của nhà máy điện ngầm của 
Trạm Thủy điện Lưỡng Hà Khẩu là 275,94 mét, 
chiều cao tối đa là 66,80 mét và chiều rộng là 28,40 
mét. Tổng dung tích chứa của Trạm thủy điện 
Lưỡng Hà Khẩu là hơn 10 tỷ mét khối, có thể đáp 
ứng lượng nước tiêu thụ hàng năm của 25 triệu 
người. 

Vận tốc xả lũ lớn nhất của Trạm thủy điện 
Lưỡng Hà Khẩu là 54 m/s, đứng thứ hai trên thế 
giới. Lưu lượng xả một lỗ tối đa của đập tràn kiểu 
hầm là 4.076 mét khối mỗi giây, tương đương với 
lực tác động do một đoàn 160 xe tải loại 25 tấn gây 
ra với tốc độ 200 km/h.

Sản lượng điện hàng năm của nhà máy thủy 
điện Lưỡng Hà Khẩu là 11 tỷ kWh, có thể tăng sản 
lượng điện hàng năm của hạ lưu sông Yalong, hạ 
lưu sông Kim Sa và dòng chính sông Dương Tử 
khoảng 34,2 tỷ kWh trong mùa khô. 

Sau khi hoàn thành, nó có thể giảm tiêu thụ 
than thô khoảng 13,3 triệu tấn và lượng khí thải 
carbon dioxide 21,3 triệu tấn mỗi năm, tương 
đương với việc xây dựng 4 mỏ than với sản lượng 
hàng năm là 4 triệu tấn.

Việc xây dựng dự án bắt đầu vào tháng 10 
năm 2014. Sông Yalong bắt nguồn từ chân phía 
nam của dãy núi Bayankala trên cao nguyên Thanh 
Hải-Tây Tạng và chảy qua các khu tự trị Garze, 
Lương Sơn và thành phố Phàn Chi Hoa của tỉnh Tứ 
Xuyên. 

Dòng chính của sông Yalong có tổng chiều 
dài 1.571 km, độ sụt lún tự nhiên 3.830 mét, và 
đứng thứ ba trong số 13 thủy điện được quy hoạch 
trên khắp Trung Quốc. Tổng mức đầu tư được phê 
duyệt là 66.457 tỷ nhân dân tệ, dự kiến hoàn thành 
vào năm 2023.

Đúng như tên gọi, đập đất đá là đập chắn 
được làm bằng đất, đá hoặc vật liệu hỗn hợp địa 
phương, rất khác với đập vòm bê tông và đập trọng 
lực. 

Khối lượng đổ của một con đập bê tông 
chưa đến vài triệu tấn, đối với một con đập khổng 
lồ như đập Tam Hiệp, khối lượng bê tông đổ thậm 
chí lên tới hơn 70 triệu tấn. 

Giá thành của mỗi tấn bê tông là hơn 100 
nhân dân tệ, như vậy chỉ tính riêng chi phí bê tông 
đã lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Nếu ở khu 
vực đồng bằng hoặc nơi có giao thông đường xá 
thuận lợi thì giá bê tông này vẫn có thể chấp nhận 
được; nhưng trạm thủy điện Lưỡng Hà Khẩu nằm 
trên núi cao và thung lũng sâu, giao thông đi lại vô 
cùng bất tiện, và điều đó sẽ khiến giá cước bê tông 
tăng mạnh. 

Ngoài ra khi giao thông bị cản trở bởi thời 
tiết xấu, đường xá khó cung ứng kịp sẽ ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tiến độ dự án. Vì vậy, các nhà xây 
dựng đã phải sử dụng vật liệu địa phương và sử 
dụng sỏi địa phương phổ biến nhất để xây dựng.

Bức tường lõi ở trung tâm của con đập 
được lấp bằng đất sét có khả năng chống thấm tốt, 
trong khi lớp vỏ bảo vệ được lấp đầy bằng cát và sỏi 
chịu nén cực mạnh. 

Cát và sỏi này đã được sàng lọc nghiêm 
ngặt, không những cường độ riêng của chúng phải 
rất cao mà kích thước phải đồng đều và cấp phối tốt 
để có thể lấp đầy khoảng trống giữa cát và sỏi trong 
quá trình tích tụ, nâng cao cường độ tổng thể đập. 
Bản thân cát, sỏi rời không có sức bền, đập đất đá 
cần phải dựa vào sự tích tụ của cát, sỏi mới có thể 
duy trì được sức bền của chúng, do đó, độ dày của 
đập đất đá thường rất lớn.

Lượng cát và sỏi lấp đầy của Trạm thủy 
điện Lưỡng Hà Khẩu đã lên tới 100 triệu tấn, nhiều 
hơn cả đập Tam Hiệp. 

Để duy trì nguồn cung cấp cát và sỏi khổng 
lồ như vậy, dự án xây dựng Trạm thủy điện Lưỡng 
Hà Khẩu đã phải phá hủy một số ngọn núi để làm 
mỏ đá. Để xây dựng toàn bộ đập đất đá, cần tiêu tốn 
20.000 tấn thuốc nổ, tương đương với một quả bom 
nguyên tử ném xuống Hiroshima. ■ 

Những bữa tiệc xa hoa đến 
mức đi vào sách lịch sử trên thế 
giới

Quy mô và số tiền được bỏ ra tổ chức 
những bữa tiệc này có thể làm cạn 
kiệt cả ngân khố một quốc gia!

"Hãy kiếm tìm thành công bằng cách 
phụng sự người khác, chứ không phải từ việc bắt 
họ trả giá" là trích dẫn của nhà văn Mỹ nổi tiếng H. 
Jackson Brown Jr. Thật vậy, lịch sử luôn ghi nhận 
những đóng góp vị tha cho nhân loại hơn sự xa hoa 
và khoái lạc.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào 
cũng chỉ có hy sinh và phụng sự là đáng chú ý. Năm 
thì mười họa, người ta cảm thấy hứng thú hơn với 
những sự kiện hoành tráng, tốn kém bậc nhất, phần 
vì tò mò, phần vì phấn khích và đôi khi là để thỏa 
mãn trí tưởng tượng.

Dưới đây là những bữa tiệc xa hoa hàng 
đầu trong lịch sử. Tuy nhiên, tổn phí về kinh tế 
không phải thứ duy nhất các sự kiện tầm cỡ này 
mang lại, mà đôi khi cái giá theo sau còn đắt hơn rất 
nhiều...

"Ngôi nhà vàng" của bạo chúa Nero
Nero khét tiếng là bạo chúa với một lối 

sống xa xỉ. Người ta cho rằng vào năm 64 sau Công 
nguyên, Nero đã cố tình gây ra cuộc đại hỏa hoạn 
thành Rome để thiêu hủy phần lớn nhà cửa nhằm 
lấy chỗ xây dựng lâu đài xa hoa Domus Aurea.

Domus Aurea, hay nghĩa đen "Ngôi nhà 
vàng", cũng là nơi tổ chức bữa tiệc xa xỉ nhất Đế 
quốc La Mã từng chứng kiến. Diễn ra trong 
coenatio rotunda (phòng ăn xoay), Nero chiêu đãi 
khách khứa các món sơn hào hải vị cầu kỳ và xa 
hoa. Những vị khách chỉ có thể rời đi một khi đã 
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nôn ra vì quá no để ăn tiếp, hoặc nếu bạo 
chúa mở cửa cho phép.

Truyền thuyết kể rằng Nero thậm chí còn 
bọc mình trong lớp da của một con thú hoang dã và 
tấn công những người bị trói vào cột làm trò tiêu 
khiển.

Mãn Hán Toàn Tịch
Mãn Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia 

Mãn - Hán là một trong những sự kiện xa hoa nhất 
của triều đình phong kiến Trung Hoa.

Đại tiệc này tổ chức vào năm 1720 và được 
cho là lễ mừng sinh nhật 66 tuổi Hoàng đế Khang 
Hy nhà Thanh, đồng thời củng cố sự thống trị của 
người Mãn. Trong 3 ngày cùng 6 bữa tiệc, 2.500 
khách khứa đắm chìm với men rượu và hơn 300 
món ăn cầu kỳ.

Ngoài những món ăn truyền thống như há 
cảo, vịt quay, "menu" bữa tiệc còn có một bộ sưu 
tập các đặc sản bí ẩn là Tam thập nhị trân, gồm 32 
sản vật với sự kết hợp của 4 nhóm Bát trân - 8 cao 
lương mỹ vị cầu kỳ chỉ dành cho vua chúa và cung 
đình.

Trong số đó là những món sơn hào hải vị 
như bướu lạc đà, chân gấu, não khỉ, hươu sừng, ốc 
vòi voi, bào thai. Bữa tiệc đánh dấu đỉnh cao của sự 
xa hoa và quyền lực phong kiến, nổi tiếng đến mức 
được tái hiện thêm nhiều lần suốt thời nhà Thanh.

Bữa tiệc 175 triệu USD của Vua Iran
Năm 1971, một bữa tiệc kéo dài nhiều ngày 

được tổ chức để kỷ niệm 2.500 năm thời điểm 
Cyrus Đại đế thành lập Đế chế Ba Tư. Sự kiện công 
phu diễn ra tại di tích cổ Persepolis. Là một phần 
của quá trình chuẩn bị, Shah (nhà vua Iran) đã dựng 
lên cả thành phố ốc đảo được trang trí bởi 20 dặm 
(32km) lụa, vô số các loại thực phẩm và đầu bếp từ 
Pháp; nhập khẩu 50.000 con chim sơn ca.

600 vị khách - bao gồm Hoàng đế Ethiopia 
Haile Selassie, hoàng tử, công chúa của Monaco 
cùng hơn 60 hoàng gia và nguyên thủ khác - đã 
dùng bữa với sản vật như trứng công kèm chim cút 
nướng, đồng thời nếm thử 5.000 chai rượu 
champagne cổ điển.

Giữa các bữa ăn, họ tham gia vào những 
màn bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật và một 
cuộc diễu hành có sự góp mặt của binh lính với 
trang phục đội quân vĩ đại nhất trong lịch sử Ba Tư.

Lễ kỷ niệm được cho là để biểu thị sự vĩ đại 
của chế độ Shah - ông thậm chí đã ghi lại nó trong 
một bộ phim tuyên truyền có tên "Ngọn lửa Ba Tư" 
- nhưng rốt cục sự kiện trở thành cọng rơm cuối 
cùng trên lưng con lạc đà, dẫn đến cái kết thể chế 
quân chủ hàng thiên niên kỷ tại Iran.

Vào cuối thập kỷ này, sự bất mãn ngày càng 
tăng với thời kỳ cai trị của Shah đã khiến ông bị lật 
đổ trong một cuộc cách mạng.

Màn so kè của 2 Hoàng gia châu Âu
Vua Henry VIII của Anh và Francis I của 

Pháp tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào năm 1520 
tại một thung lũng gần Calais nhằm cải thiện mối 
quan hệ giữa 2 nước. Tuy vậy, sự kiện đã vô tình trở 
thành trò tiêu khiển và "thể hiện" riêng với 2 vị vua.

Trong gần 20 ngày, 2 Hoàng gia đã cố gắng 

"out trình" nhau bằng việc tổ chức một loạt các 
cuộc nhậu nhẹt, đấu thương, bắn cung và tiệc tùng. 
Những bữa tiệc bao gồm vô số gian hàng được 
trang trí cầu kỳ, thịt từ hơn 4.000 con cừu non, bê 
và bò, cùng các vòi rượu bất tận.

Đỉnh điểm của cuộc so kè là màn đấu vật 
ngẫu hứng giữa 2 vị vua mà phần thắng được cho 
nghiêng về Francis I. Bất chấp chi phí cao ngất 
ngưởng - rút cạn kho bạc cả 2 quốc gia - bữa tiệc 
này không có tác dụng nào hơn việc ăn chơi hưởng 
lạc. Đến năm 1521, Anh và Pháp lại lần nữa rơi vào 
một cuộc chiến tranh. ■ 

Những quốc gia từng thay 
đổi tên gọi

rước Thổ Nhĩ Kỳ, một số nước cũng Ttừng thay đổi tên gọi. Lý do có thể là 
vì chính trị, vì lịch sử và đôi khi là 

để quảng bá hình ảnh đất nước.
Thổ Nhĩ Kỳ
Vừa qua, Liên Hợp Quốc thông báo tên gọi 

“Türkiye” sẽ thay thế cho “Turkey” khi nhắc tới 
Thổ Nhĩ Kỳ. “Türkiye là cách thể hiện tốt nhất về 
nền văn hóa, văn minh và các giá trị của người Thổ 
Nhĩ Kỳ”, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho 
biết khi chính phủ công bố bản ghi nhớ về việc thay 
đổi tên gọi.

Türkiye là cách viết tên nước theo tiếng 
Thổ Nhĩ Kỳ, đã được sử dụng từ năm 1923, khi Thổ 
Nhĩ Kỳ thành quốc gia mới sau khi Đế chế 
Ottoman tan rã. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ dùng tên 
Turkey trên trường quốc tế.

Turkey và Türkiye có phát âm tương tự, 
song Türkiye có thêm âm tiết “yay” ở cuối. Tổng 
thống Erdogan nhiều năm qua đã thúc đẩy đổi tên 
đất nước vì cho rằng cái tên Türkiye sẽ thể hiện tốt 
hơn về văn hóa, giá trị so với Turkey, từ còn mang 
nghĩa là gà tây.

Hà Lan
Chính phủ Hà Lan đã tìm cách thay đổi 

hình ảnh đất nước khi bỏ tên gọi Holland. Đến năm 
2020, các lãnh đạo doanh nghiệp, các ủy ban du 
lịch và chính phủ trung ương đều sử dụng tên gọi 
Netherlands.

Hiện nay Bắc Holland và Nam Holland chỉ 
là 2 trong số 12 tỉnh của quốc gia châu Âu này.

Việc thay đổi tên được cho là một phần của 
nỗ lực thoát khỏi mối liên hệ quốc gia này với việc 
sử dụng ma túy giải trí và mại dâm hợp pháp, một 
yếu tố mạnh mẽ kéo người nước ngoài đến thủ đô 
Amsterdam, nằm ở tỉnh Bắc Holland.

Bắc Macedonia
Năm 2019, Cộng hòa Macedonia chính 

thức đổi tên thành Bắc Macedonia vì lý do chính 
trị.

Bắc Macedonia tìm cách cải thiện quan hệ 
với Hy Lạp và muốn gia nhập NATO cũng như 
EU. Hy Lạp phản đối việc nước láng giềng sử dụng 
tên gọi Macedonia vì đây cũng là tên gọi một khu 
vực địa lý ở Hy Lạp. Macedonia cũng là một vương 
quốc Hy Lạp cổ đại. Tranh cãi về tên gọi thậm chí 

còn góp phần gây bất ổn trong khu vực.
Hy Lạp muốn quốc gia Balkan từ bỏ việc 

sử dụng tên gọi Macedonia và đã đề xuất các tên 
gọi “Cộng hòa Vardar” hoặc “Cộng hòa Skopje” để 
thay thế. Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán kéo 
dài, quốc gia Balkan chính thức đổi tên thành Bắc 
Macedonia. Tên gọi cho ngôn ngữ chính thức và 
công dân vẫn là Macedonia.

Eswatini
Tháng 4/2018, Vua Mswati III đổi tên 

Swaziland thành Eswatini, một nỗ lực nhằm thoát 
khỏi quá khứ thuộc địa của đất nước.

Nhà vua Mswati III cũng không hài lòng về 
việc tên gọi Swaziland đôi khi khiến một số người 
nhầm lẫn với Thụy Sĩ (tiếng Anh là Switzerland). 
Được công bố vào dịp kỷ niệm 50 năm hình thành 
đất nước châu Phi, Eswatini - tên gọi thời tiền 
thuộc địa của Swaziland - có nghĩa là “vùng đất của 
người Swazis”.

Cộng hòa Czech
Lý do thay đổi tên gọi của Cộng hòa Czech, 

một quốc gia Trung Âu, là để quảng bá hình ảnh. 
Năm 2016, chính phủ Czech chính thức sử dụng 
tên gọi Czechia. Cũng giống như tên chính thức 
của Pháp là Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Czech có thể 
được gọi là Czechia. Tên gọi này dễ gắn cho các 
sản phẩm hơn.

Mặc dù Liên minh châu Âu, Liên Hợp 
Quốc và một số công ty lớn sử dụng tên gọi 
Czechia, nhưng tên gọi này vẫn chưa được biết đến 
rộng rãi trên trường quốc tế. Một lý do có lẽ là vì 
tên gọi Czechia dễ bị nhầm lẫn với Chechnya, một 
nước cộng hòa thuộc Nga ở Kavkaz.

Năm 2020, Thủ tướng Czech Andrej Babis 
nói với Wall Street Journal rằng ông không thích 
tên gọi Czechia.

Cabo Verde
Quốc đảo nằm ở Đại Tây Dương, cách bờ 

biển Senegal khoảng 700 km, đã đệ trình yêu cầu 
chính thức về việc đổi tên vào năm 2013.

Trước đây được gọi là Cape Verde, cách gọi 
tiếng Anh của từ gốc tiếng Bồ Đào Nha “cabo 
verde”, có nghĩa là “Mũi Xanh”. Mặc dù không 
phải là một mũi đất, những quốc đảo này nằm ngay 
bên ngoài điểm cực Tây của lục địa châu Phi.

Bộ trưởng Văn hóa vào thời điểm đó cho 
biết đất nước của ông đang tìm kiếm một cái tên 
tiêu chuẩn hóa mà không cần phải dịch. Ông hy 
vọng Cabo Verde sẽ gợi lên những liên tưởng tích 
cực với mặt trời và biển cả cùng những con người 
hạnh phúc.

Sri Lanka
Cũng giống như Eswatini, Sri Lanka đã 

thay đổi tên gọi để thoát khỏi quá khứ thuộc địa. 
Mặc dù việc đổi tên chính thức được thực hiện vào 
năm 1972 sau khi độc lập khỏi Anh, nhưng phải 
đến năm 2011, Sri Lanka mới chính thức xóa tên 
thuộc địa cũ là Ceylon trong chính phủ.

Tuy nhiên, nhãn hiệu Trà Ceylon nổi tiếng 
vẫn được sử dụng. ■
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Cả đời tung tăng dưới biển 
nhưng cá voi có một họ hàng 
trên cạn mà có lẽ bạn không 
ngờ tới

Nhiều người biết rằng cá voi là thú 
có vú, nhưng nó có liên hệ thế nào 
đến “đại gia đình” đa phần sống 

trên cạn này nhỉ?
Thử nhìn vào một chú cá voi - những sinh 

vật to lớn nhất địa cầu, thật khó để hình dung chúng 
có quan hệ như thế nào với đại gia đình thú có vú 
trên cạn. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã khám phá 
ra một mối liên hệ bất ngờ của nó với một giống 
loài mà ít ai ngờ, để từ đó tiếp tục vẽ ra “cây phả hệ” 
cho con thú có vú đặc biệt này.

Cụ thể, “người anh em” gần gũi nhất trên 
cạn của cá voi chính là hà mã. Dựa vào các hồ sơ 
hóa thạch, các nhà nghiên cứu phát hiện ra tổ tiên 
cá voi là các loài thú có vú trên cạn sống cách đây 
47-52 triệu năm trước.

Tổ tiên của cá voi khi ấy đã dần thích nghi 
với cuộc sống lưỡng cư tại các bờ biển. Chúng vừa 
sử dụng môi trường nước để chạy trốn kẻ thù, vừa 
tìm kiếm thêm thức ăn. Quá trình đó diễn ra từ từ 
nhưng dần dần, chúng “chuyển nhà” hẳn xuống thế 
giới của long vương và định cư lâu dài.

Tổ tiên trực hệ của cá voi thời ấy thực ra 
trông chẳng có gì giống với hậu duệ đại dương của 
nó cả. Loài này tên là Pakicetus, sống hoàn toàn 
trên cạn nhưng có khả năng bơi giỏi ngang ngửa 
chó hoặc gấu ngày nay. 

Tổ tiên cá voi trông như một loài gặm nhấm 
phóng đại với cái mõm dài chứ chẳng hề mang 
dáng hình oai hùng như cự thần đại dương.

Thế nhưng tổ tiên cá voi và chúng thì có 
liên quan gì đến một sinh vật móng guốc, lưỡng cư 
như hà mã nhỉ? Từ cuối thế kỷ 18, các nhà khoa học 
tò mò đã tìm ra tương đồng giữa cơ quan sinh sản 
của 2 “người anh em họ” này, tuy nhiên họ chỉ nghĩ 
đó đơn giản là trùng hợp.

Phải gần 200 năm sau, tức những năm 
1980, khi bộ xương hóa thạch Pakicetus được tìm 
ra và cho thấy những phần xương chỉ có thể tìm 
thấy ở cá voi (bộ Cetacea) và bộ guốc chẵn 
(Artiodactyla) với các đại diện như lạc đà, hươu 
cao cổ,... lợn, và tất nhiên là hà mã.

Cụ thể, phần xương tai của Pakicetus chứa 
2 đặc điểm duy chỉ có ở 2 bộ trên, cung cấp cho cá 
voi khả năng nghe dưới nước. Phần xương cổ chân 
của chúng cũng đặc biệt, với cặp móc chỉ có thể tìm 
thấy ở các loài guốc chẵn, chứ không có ở loài guốc 
lẻ như ngựa hay tê giác.

Khoa học hiện đại cũng góp phần giải đáp 
thêm nhiều câu hỏi liên quan. Nghiên cứu về DNA 
của cá voi và loài guốc chẵn cho thấy chúng có 
điểm tương đồng trong các đoạn gene. Hơn nữa, cá 
voi có một đoạn gene chỉ có thể được tìm thấy ở 1 
loài duy nhất khác - không gì khác ngoài hà mã.

Theo các nhà khoa học, sự tiến hóa từ 
Pakicetus đến hình dáng hoàn toàn khác lạ như cá 

voi hiện đại chỉ diễn ra phần lớn trong 10 triệu năm 
- một kỳ tích trong thế giới động vật. Ngoài ra, việc 
phát hiện mối liên hệ giữa cá voi với hà mã hay các 
loài thú guốc chẵn giúp chúng ta hiểu thêm về quá 
khứ của chúng và nâng cao ý thức bảo vệ trong 
tương lai. ■ 

Bắc Cực nóng lên nhanh 
gấp 4 lần so với phần còn lại của 
Trái đất

Đây là kết quả nghiên cứu được 
công bố hôm 11/8, cho thấy các 
mô hình khí hậu đang đánh giá 

thấp tốc độ nóng lên ở vùng cực Trái đất này.
Ủy ban Khoa học khí hậu của Liên Hợp 

Quốc cho biết trong một báo cáo đặc biệt vào năm 
2019 rằng Bắc Cực đang nóng lên “gấp 2 mức 
trung bình toàn cầu” do một quá trình được gọi là 
khuếch đại Bắc Cực.

Điều này xảy ra khi băng và tuyết trên biển, 
vốn phản xạ nhiệt của mặt trời một cách tự nhiên, 
thay vào đó sẽ hấp thụ nhiệt năng từ ánh sáng mặt 
trời. Trong khi các nhà khoa học nhất trí từ lâu rằng 
Bắc Cực đang nóng lên nhanh chóng, các ước tính 
khác nhau tùy theo khung thời gian được nghiên 
cứu và định nghĩa về những gì tạo nên khu vực địa 
lý của Bắc Cực.

Một nhóm các nhà nghiên cứu có trụ sở tại 
Na Uy và Phần Lan đã phân tích 4 bộ dữ liệu nhiệt 
độ do các nghiên cứu vệ tinh kể từ năm 1979 thống 
kê, năm mà dữ liệu vệ tinh bắt đầu được thu thập, 
trên toàn bộ Bắc Cực. Họ phát hiện ra rằng theo dữ 
liệu, trung bình Bắc Cực đã ấm lên 0,75°C mỗi 
thập kỷ, nhanh gần 4 lần so với phần còn lại của 
hành tinh.

Antti Lipponen, đồng tác giả của Cơ quan 
Khí tượng Phần Lan, nói: “Điều đáng chú ý là Bắc 
Cực đang nóng lên nhanh gấp đôi so với địa cầu, vì 
vậy tôi hơi ngạc nhiên khi con số của chúng ta cao 
hơn nhiều so với con số thông thường này”.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Communications Earth & Environment cho thấy 
những thay đổi đáng kể về tốc độ nóng lên ở Bắc 
Cực tùy theo khu vực. Ví dụ, khu vực Á - Âu của 
Bắc Băng Dương, gần quần đảo Svalbard và 
Novaya Zemlya, đã ấm lên 1,25°C mỗi 10 năm, 
nhanh hơn 7 lần so với phần còn lại của thế giới.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng ngay cả 
các mô hình khí hậu hiện đại nhất cũng dự đoán 
tình trạng nóng lên ở Bắc Cực thấp hơn khoảng 1/3 
so với những gì dữ liệu quan sát được.

Ngoài tác động sâu sắc đến các cộng đồng 
địa phương và động vật hoang dã sống dựa vào 
băng biển để săn mồi, thực trạng nóng lên dữ dội ở 
Bắc Cực sẽ gây ra những hậu quả trên toàn thế giới.

Thềm băng ở Greenland, mà các nghiên 
cứu gần đây cảnh báo có thể đang tiến đến “điểm 
tới hạn” tan chảy, theo đó băng tan chảy tại đây sẽ 
khiến mực nước đại dương của Trái đất tăng lên 
khoảng 6 mét.

Ông Lipponen cho biết: “Biến đổi khí hậu 

là do con người gây ra. Khi Bắc Cực nóng lên, các 
sông băng sẽ tan chảy và điều này sẽ ảnh hưởng 
đến mực nước biển trên toàn cầu. Điều đang xảy ra 
ở Bắc Cực sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”. ■  

Sửng sốt phát hiện vương 
miện Hy Lạp hơn 2.300 tuổi 
bằng vàng dưới gầm giường

Chiếc vương miện thời Hy Lạp cổ đại 
hơn 2.300 năm tuổi, bằng vàng, 
nằm trong chiếc hộp cũ nát. Người 

phát hiện vô cùng sửng sốt khi lần đầu trông thấy 
nó.

Những vết bẩn bám trên vòng hoa cho thấy 
vương miện này từng được chôn cất tại một thời 
điểm nào đó. Ông ấy kể rằng bản thân được thừa 
hưởng những tài sản cũ mà ông nội là một nhà sưu 
tập và hay đi du lịch để lại. Gia đình không biết làm 
thế nào ông có được chiếc vương miện nhưng họ 
đoán rằng ông đã mua lại vào khoảng những năm 
1940 khi đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Người đàn giấu tên cho biết: “Tôi biết ông 
tôi đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới trong những 
năm 1940 và 1950. Ông dành thời gian ở khu vực 
biên giới phía tây bắc, nơi Alexander Đại đế từng 
sinh sống. Vì vậy có thể ông đã mua lại chiếc 
vương miện khi ở đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe 
thấy ông ấy nhắc về vòng hoa này”.

Người đàn ông đi đến nhà đấu giá Duke's of 
Dorchester để kiểm tra định giá. Theo các chuyên 
gia, rất khó xác định chính xác niên đại của những 
vòng hoa bằng vàng kiểu này. Về mặt phong cách, 
nó thuộc về một nhóm vòng hoa quý hiếm vào thời 
kỳ Hy Lạp và hình thức vương miện chỉ ra rằng nó 
ra đời ở miền Bắc Hy Lạp. Chiếc vương miện làm 
hoàn toàn thủ công từ vàng nguyên chất do thợ kim 
hoàn khéo léo tạo nên, nặng khoảng 100g, có trị giá 
từ 100.000 đến 200.000 bảng Anh.

Chiếc vương miện có hình những bông hoa 
kết lại với nhau vẫn giữ được tình trạng tốt. Những 
bông hoa mô phỏng giống cành nguyệt quế, 
thường được người Hy Lạp cổ đại sử dụng trong 
các nghi lễ tôn giáo, trao giải thưởng trong các 
cuộc thi thể thao và nghệ thuật.

Những loài cây tượng trưng trí tuệ, chiến 
thắng, khả năng sinh sản, hòa bình và đức hạnh. 
Chúng ược dùng vào những dịp ặc biệt hoặc đ đ
dành riêng cho các vị thần và ược ặt làm lễ vật tại đ đ
mộ của những người thuộc tầng lớp quý tộc trong 
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 29/8 - 4/9/2022

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

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Tuần mới công việc 

của Bạch Dương rất thuận 
lợi, có nhiều tin vui, tình 
cảm cũng vì thế mà chuyển 
biến tích cực. Tình hình tài 
chính khá tốt, bạn vừa kiếm 

được mà cũng nhận được sự hỗ trợ của bạn bè và 
người thân cho nên các khoản nợ cũ cũng đã được 
giải quyết một cách ổn thỏa. Tình hình sức khỏe 
tuần này không được khả quan cho lắm, chòm sao 
nên cố gắng dành thời gian tập luyện nhiều hơn.

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
Tuần mới của Kim 

Ngưu rất ổn định. Công 
việc cũng khá thuận lợi 
trôi chảy. Tình hình tài 
chính cũng duy trì ở mức 

ổn định chứ không có khoản nào tăng vượt trội hay 
chi tiêu quá tay. Tuy nhiên, về phương diện sức 
khỏe của Kim Ngưu không thực sự tốt vì bạn hay 
gặp các vấn đề liên quan đến mắt, nhức mỏi xương 
khớp nên cảm thấy khá mệt mỏi. Bạn nên tìm cách 
chữa trị càng sớm càng tốt để bệnh tình không trở 
nặng hơn, hãy lắng nghe cơ thể mình để tìm ra 
phương pháp phù hợp cho bản thân.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Song Tử khá ổn 

định cho dù trong công 
việc vẫn gặp phải những 
thách thức bất ngờ nhưng 
kết quả cuối cùng khiến 

cho bạn hài lòng. Tài chính trong tuần này khá tốt. 
Bên cạnh đó bạn cũng nên quan tâm đến chi tiêu 
cần phải có kế hoạch chi tiết để tránh hao hụt. Về 
tình cảm đang có những chuyện nảy sinh bất đồng 
giữa hai người. Sức khỏe của chòm sao này ổn 
định. Song Tử hãy cố gắng duy trì những thói quen 
tốt để đảm bảo có đủ thể lực làm việc cũng như 
hoàn thành các mục tiêu trong cuộc sống.

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

chòm sao này có khá 
nhiều ý tưởng độc đáo và 
thú vị. Phương diện tài 
chính trong tuần mới 

đang tương đối ổn định, những người kinh doanh 
hay đầu tư cũng còn kiếm được những cơ hội bất 
ngờ, thu về những khoản tiền ổn định. Tình hình 
sức khỏe của cung hoàng đạo này không có vấn đề 
gì lo lắng. Nhờ sức đề kháng tốt nên thời gian gần 

đây bạn cũng ít khi bị ốm đau hay cảm cúm dù cho 
thời tiết đang chuyển mùa. 

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Sư Tử t rong 

tuần này không có vấn 
đề gì cần phải lo nghĩ 
cả. Tài chính lại không 
có nhiều biến động, 
phần lớn cũng là do 

nhiệm vụ cần phải làm chứ không phải là dự án mới 
thêm vào. Đối với tình cảm, Sư Tử không gặp phải 
mâu thuẫn gì quá lớn nhưng vẫn sẽ có những tình 
huống bất ngờ xảy ra khó mà lường trước. Về 
phương diện sức khỏe của cung hoàng đạo này khá 
tốt, một phần nhờ sự nghiêm túc, chăm chỉ luyện 
tập thể dục thể thao thường xuyên nên Sư Tử lúc 
nào cũng dồi dào năng lượng, thể chất khỏe mạnh.

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Vận trình của 

Xử Nữ không được tốt 
cho lắm, nhất là về vấn 
đề tình cảm và sức 
khỏe. Bạn cũng nên 

thay đổi bản thân và nên kiểm soát tốt cảm xúc của 
chính mình. Dù có gặp đôi chút khó khăn trong 
công việc nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè và 
đồng nghiệp nên mọi thứ của bạn cũng không quá 
mấy tồi tệ. Tài chính thăng tiến không ngừng. Tình 
trạng sức khỏe không mấy tốt. Dù bệnh tình không 
mấy nghiêm trọng nhưng cũng khiến chòm sao này 
cảm thấy mệt mỏi, uể oải. 

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Chuyện  t ình 

cảm của Thiên Bình 
trong tuần này khá tốt. 
Công việc lại không 
được suôn sẻ cho lắm, 
tinh thần bạn không 

mấy ổn định khi làm việc. Tình hình tài chính khá 
tốt, khả năng kiếm tiền của cung hoàng đạo này rất 
ổn định, xứng đáng với khoảng thời gian miệt mài 
tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Sức khỏe của cung 
hoàng đạo này thời gian gần đây rất rốt, mặc dù vẫn 
có lúc thấy mệt mỏi đôi chút do bận rộn với công 
việc, thế nhưng bạn sớm lấy lại được năng lượng. 

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Bọ Cạp sẽ gặp 

phải một vài rắc rối xảy ra 
nhưng không đáng lo 
ngại. Bạn cũng khá may 
mắn trong tài chính, các 
nguồn thu nhập đều có 
dấu hiệu tăng tiến rõ ràng. 

Chuyện tình cảm yên bình quá nên bạn muốn nó 
dậy sóng lên một chút để được người kia chú ý vậy, 
nhưng đừng có tỏ ra ghen tuông hay yêu cầu vô lý, 
bởi chúng chỉ khiến cho đối phương cảm thấy khó 
chịu mà thôi. Về phương diện sức khỏe của bạn 

hoàn toàn ổn định, cơ thể lúc nào cũng tràn đầy 
năng lượng tích cực. 

Nhân Mã 
(22/11 - 21/12)
Chuyện tình cảm của 

Nhân Mã ổn định. Công việc 
của chòm sao này cũng 
không còn áp lực như trước 
nữa. Về phương diện tài 
chính không được như ý do 

chòm sao này phải chi tiêu quá nhiều tiền từ tuần 
trước đó nên tới tuần này cần phải thắt chặt hơn. 
Sức khỏe ổn định khi bạn biết cách luyện tập cũng 
như có các chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh 
mỗi ngày. Nhân Mã không còn chủ quan như trước 
đối với sức khỏe của chính mình nữa. Nên nhờ vậy 
mà sức khỏe bạn cũng đã ổn định hơn rất nhiều.

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Ma Kết cần kiên 

nhẫn hơn trong vấn đề tình 
cảm. Sự nghiệp của bạn 
đang tiến triển khá tốt. Các 
mối quan hệ tại nơi làm 

việc ngày càng hài hòa và bền chặt hơn. Tài chính 
lại không được như ý, khiến Ma Kết phải lo lắng 
khá nhiều. Sức khỏe của chòm sao này trong tuần 
khá tốt, những thói quen mà bạn đang cố gắng thay 
đổi đều là việc mình cần làm để tốt cho cơ thể. Dù 
không có nhiều thời gian để tập thể thao nhưng bạn 
vẫn nên tranh thủ vận động cơ thể.

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Tài chính không 

được tốt cho lắm. Người 
làm chủ doanh nghiệp còn 
phạm phải sai lầm lớn ảnh 
hưởng rất nhiều đến công 

ty. Tốt hơn hết, Bảo Bình nên cẩn thận với những 
việc liên quan đến giấy tờ. Chuyện tình cảm của 
cung hoàng đạo này khá êm đẹp, bạn và người ấy 
có khoảng thời gian tìm hiểu nhau, nhận ra có 
nhiều sự tương đồng từ quan điểm. Tình hình sức 
khỏe của bạn nhìn chung ổn định. Nhờ sức đề 
kháng tốt nên thời gian gần đây chòm sao này cũng 
ít khi bị ốm đau hay mắc bệnh vặt hơn. 

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
S o n g  N g ư  đ ó n 

nhận nhiều may mắn trong 
công việc, mặc dù có khá 
nhiều vấn đề rắc rối xảy ra 
nhưng bạn vẫn xử lý đâu 
vào đó. Tình hình tài chính 

có xu hướng giảm sút do có nhiều khoản bất ngờ 
phát sinh. Tình yêu đôi lứa trong tuần thăng hoa 
rực rỡ, bạn và người ấy dành cho nhau những lời 
nói, hành động vô cùng ngọt ngào, yêu thương. Đối 
với vấn đề sức khỏe thì không được tốt như mong 
đợi. Song Ngư luôn cảm thấy mệt mỏi, vất vả sau 
những buổi tập nên dần trở nên lười biếng và không 
muốn tiếp tục nữa. ■
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Hương vị ngọt ngào

Ngớt mưa, âm vang các cơn sấm 
vọng về từ biển rơi rớt một đỗi nữa 
rồi mới im bặt. 

Gió mang mùi café thổi men nhiều ô cửa, 
như thể cả thế giới không ngủ, ngồi bên bàn với cốc 
café cô độc. Cửa hàng đóng cửa gần 11 giờ khuya. 
Đó là lúc dễ chịu nhất trong ngày. 

Cô bạn Ninh cùng hội cùng thuyền ngáp to, 
nói rằng cô có thể ngả lưng và đánh một giấc dài bất 
tận. Thực tế cô là người duy nhất tôi biết sợ hãi giấc 
ngủ, e tiêu tốn thời gian.

Nhà tôi không xa cửa hàng. Chiều, từ 
phòng thiết kế về, tôi ghé nhà một thoáng rồi đi bộ 
ra hiệu, không quên mang theo cái bình nhỏ đựng 
café. Tôi cùng cô bạn thời đại học chung tiền mở 
cửa hàng bán những món đồ lưu niệm cho dân Tây 
du lịch. 

Công việc làm thêm bình thản, không đòi 
hỏi gì khác ngoài những buổi tối ngồi yên giữa vài 
mét vuông đầy chật kệ hàng, vẽ, chờ vài người 
khách ghé vào và nhai mấy câu tiếng Anh thuộc 
lòng nói về vẻ đẹp gốm sứ hay sự độc đáo của các 
bức vẽ bằng tay... 

Cô bạn tôi đôi lúc giải khuây với việc đếm 
lại tiền, giấy chuyển khoản có nguồn gốc từ mọi 
ngóc ngách thế giới. Tôi uống café. Café không 
làm người ta thông minh nhưng nó đổ đầy cảm giác 
vừa lòng với chính mình. Thỉnh thoảng nhìn tôi 
một cách thờ ơ, Ninh nhắc: 

- Cậu uống nhiều vô cớ!
Các cô gái đọc sách hay đưa nhận xét bí 

hiểm. Tôi thích uống, vậy thôi. 
Đoạn đường từ cửa hiệu về nhà phải lên 

đoạn dốc nhỏ. Tôi hít thở đầy phổi mùi thơm tươi 
mát của đêm, những cơn gió dính muối biển và bất 
chợt, tôi tới ngồi bệt trên cột điện gãy ở đỉnh dốc, 
nhìn về phía chung cư xa. 

Căn buồng Trân ở tầng 2 dễ nhận thấy. Một 
cánh cửa sổ luôn hé, con cá nylon treo dưới hàng 
hiên như vĩnh viễn bơi trong ánh đèn trắng. Ngày 
nào tôi cũng gặp cô. Công ty Trân làm việc và 
phòng thiết kế chỗ tôi chung tòa cao ốc. 

Chúng tôi cùng đi thang máy, quen nhau 
lần mất điện bị giam trong cái thùng sắt tối tăm. 
Trân là một cô gái giản dị, mớ tóc thẳng, đôi mắt 
yên tĩnh và hơi thở nhẹ. Tôi chẳng biết nói gì cả nên 
hỏi cô có thích xem phim Hàn Quốc không. Cô nói 
mới đi làm chưa mua tivi. 

- Còn bóng rổ? - Tôi hỏi tiếp, các nhân vật 
trên phim hay chơi môn này. 

Trân bật cười: 
- Tồi lắm!
- Thế sách thì sao? - Khi hỏi điều ấy, tôi nhớ 

Ninh, cô bạn đọc quá nhiều và sống hơi khác 
thường. Cô gái xa lạ quay nhìn tôi: 

- Anh đang xem quyển gì? 
Sự bối rối xâm chiếm vài giây trước khi tôi 

nhớ một tên sách Ninh để trên quầy hàng. Cô gái 
mỉm cười trong bóng mờ, nhắc tới Kenzaburo Oe, 
Phan Triều Hải, Kazan... những kẻ hoàn toàn xa 

cách với cuộc sống tôi. 
- Anh thích ai trong số họ không? - Giọng 

nói Trân dịu dàng, thân thiện. 
- Chẳng ai cả! - Tôi đáp, với một chút tổn 

thương. 
- Cũng không đến nỗi nào... - Trân nói đơn 

giản. 
Bất giác cả hai cùng cười to, nhẹ nhõm. Khi 

ấy thì thang máy mở được cửa. Tia nhìn người bảo 
trì thang đặt lên chúng tôi ngờ vực tò mò. Tôi đọc 
và nhớ bảng tên cô gái. Bóng rổ, sách, café, phim 
Hàn Quốc... những thứ tôi thích hay không thích. 

Thế nhưng chúng đâu quan trọng nữa khi 
một người đàn ông tìm thấy cô gái mà anh ta biết 
hình ảnh cô sẽ xâm chiếm anh, ngày mỗi ngày chất 
đầy lên, như những món đồ lạ lùng trong ngăn 
kéo... 

Tôi ngồi trên trụ điện gãy thêm một lát. Ô 
đen trắng tầng 2 bất động. Có lẽ Trân đang theo 
đuổi câu chuyện trên những trang sách. Một cái 
bóng lướt qua khung cửa. Rất nhanh. Tôi tự nhủ cô 
gái sắp ngủ rồi. Xách cái bình thủy trống rỗng, tôi 
nhổm dậy, rảo bước về nhà. Vài mẩu lá rơi xuống 
vỉa hè như những mảnh giấy cũ... 

Ninh là cô gái bất thường. Đang làm họa sĩ 
ở một xưởng phim, cô ta nghỉ ngang. Thời gian đó 
thi thoảng cô nhắn máy tôi ghé nhà, ngôi nhà lớn có 
vườn bao quanh mà thời sinh viên, tôi không thể 
hoặc không muốn bén mảng. 

Nhưng về sau chi tiết ấy chẳng còn ý nghĩa. 
Cô ta cần một ai để nói chuyện. Tôi là thằng bạn 
duy nhất cô chọn. Và tôi tới. Ninh đã ở lì trong cái 
chòi gỗ sau vườn hơn một tuần, như con gấu thờ ơ 
buồn bã. Tôi leo lên căn phòng nhỏ bằng gỗ trước 
là nơi vẽ của Ninh. 

Mùi giấy báo, mùi sơn khô, mùi dầu hỏa 
nồng nặc xông thẳng ra như bầy ong vàng hung. Cô 
bạn tôi ngồi im trên cái bục mẫu, nhìn đám lá qua lỗ 
thủng trên trần. Mọi thứ hệt một cảnh phim khiến 
tôi chán nản. Ninh lầu bầu cho biết cô ta không bao 
giờ tới xưởng phim nữa. 

Tôi chẳng hỏi lý do. Lý do của các cô gái 
độc lập thường chính xác nhưng khó hiểu. Dù 
không đau răng, Ninh dùng cháo, uống hàng bình 
nước trà, rồi lại nằm im suy nghĩ về đủ thứ vớ vẩn - 
tuổi trẻ, thời gian, tình yêu và cả sự sinh nở. Tôi gợi 
chuyện chán rồi cũng lặng thinh theo. 

Đến tối Ninh muốn tới quán gần trường đại 

học. Quán mở mấy bài cũ của Bee Gees. Tôi lầm 
bầm hát theo. Những ngày đó Ninh ở trong tầm 
nhìn và sự quan tâm của tôi. Vài tối muộn tôi ngủ 
lại xưởng vẽ gỗ cũ. Tôi nghe tiếng cô trở mình như 
con cá trong chậu nước. Nhưng tất cả chỉ dừng ở 
đấy. 

Khi tôi đi làm thiết kế hơn một năm và Ninh 
ra khỏi trạng thái suy sụp, chúng tôi vét tiền mở cửa 
hàng gốm. Một cô gái trẻ, nói tiếng Anh và Đức lưu 
loát, am hiểu tranh sơn dầu và kỹ thuật men - những 
chi tiết này thu hút khách tới đông cửa hàng. 

Chúng tôi kiếm nhiều tiền. Thi thoảng tôi 
đoán Ninh sắp bỏ đi. Nhưng cô ta vui tươi. Khi tôi 
thổ lộ về cô gái tình cờ trong thang máy cao ốc, 
người cùng hội cùng thuyền phá lên cười, nhướn 
mày: 

- Như thế có liên quan tới tình yêu không? 
- Đi thang máy và mất ngủ ư? - Tôi lúng 

túng. 
Ninh không trả lời, lật báo xem những món 

đồ gốm cổ mới vớt lên từ đáy biển. Khuya, lúc tôi 
gần tới chỗ đứng trên dốc nhìn về chung cư có ô 
cửa nhà Trân trắng xanh, Ninh phóng sượt qua, 
thắng gấp, nhìn vào mắt tôi: 

- Cậu hãy lập tức nói với cô gái kia những 
gì cậu nghĩ, hoặc đừng dính líu vào vụ này nữa...

Tôi sợ gì chứ? Không biết! Chỉ rõ ràng tôi 
không can đảm như người chạy xe rất nhanh xuyên 
qua bóng tối. Ninh làm những điều mình nghĩ: Bỏ 
đi khỏi xưởng phim, nhúng tay vào mối vất vả chạy 
hàng, vẽ gốm, giao dịch... 

Tức là rời bỏ trạng thái yên ổn để đối diện 
sự huyên náo và nguy cơ thất bại rình rập. Nhưng 
cô đâu có chìm xuồng. Có lẽ tôi cũng nên làm điều 
gì, thay vì đứng yên và nhìn về ô cửa mỗi khuya...

Tòa chung cư nhìn gần lớn hơn tôi nghĩ. 
Những bức tường liên miên thấm ướt bắt đầu lên 
rêu ở mấy vết nứt, một con chó chạy rong ngửi 
những bông hoa dại đọng nước mưa. 

Tôi hỏi đường lên tầng 2. Người đàn bà giữ 
xe chung cư có đôi mắt kỳ dị khiến cảm giác nhẹ 
nhõm tươi tắn mà Ninh truyền cho tôi phai nhạt 
chút ít. Tôi nhìn lại bó cúc đất xanh lam ban nãy 
mua, hít một hơi dài. 

Dãy hành lang đọng nước. Tôi gõ nhẹ cánh 
cửa người ta chỉ dẫn, bỗng dưng muốn bỏ đi. Tuy 
nhiên cửa đã mở. Gương mặt Trân đã ở đấy như 
hàng trăm, không, hàng ngàn lần tôi thấy trong 
tưởng tượng. Cô ngạc nhiên tột độ, rồi cười dịu 
dàng: 

- Vào đi!
Bên trong căn phòng nhỏ của Trân mọi thứ 

toát lên vẻ âm thầm hơi bất an của những món đồ 
không ở đúng vị trí của nó. Tôi liếc nhìn quyển sách 
trên bàn, đó là tựa sách mà tôi có nhắc tới lần đầu 
gặp Trân để khỏa lấp sự bối rối. Cô gái mang ra café 
trong cái tách nâu, bảo: 

- Buổi chiều uống café thì ngày như dài 
hơn.

Tôi gật đầu: 
- Ừ nghĩa là mình cũng làm thêm được 

nhiều việc. Tối nào tôi cũng uống, nhưng chẳng 
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ngon thế này. 
Nụ cười tỏa trên mặt Trân như sóng thấm 

lên bờ cát. Tôi nhấp một ngụm đen sánh, tự hỏi vì 
sao quá lâu tôi trì hoãn tới tìm Trân. Bó cúc tỏa mùi 
hăng hắc nằm dưới gầm bàn. 

Ngoài cửa sổ, chiều chất đầy mây sẫm. 
Những con bồ câu rời bầu trời xám tro trở về tổ trên 
sân thượng. Cô gái đối diện cũng vừa đi làm về, 
quầng mắt thoáng mỏi mệt như hai mặt hồ sâu 
thẳm... Một khung cảnh bình thản để người ta nói 
thật những suy nghĩ của mình. Tôi nói nhanh: 

- Trân này, tối nay tôi không ra cửa hàng. 
Hình như tôi muốn được đưa Trân đi loanh quanh 
chơi. 

Cô ngẩng lên, tia nhìn tối sẫm: 
- Anh nghĩ như vậy sẽ dễ chịu ư?
Cảm giác choáng váng giống như thể trồng 

cây chuối quá lâu rồi biết mình không thể đứng lên 
được nữa. 

Tôi nghĩ cô từ chối, đơn giản là Trân không 
nghĩ tới tôi như tôi nghĩ tới cô, hoặc tệ hơn, tất cả 
những gì thuộc về tôi khiến cô xa lạ. Cô gái vào bếp 
mang ra vài quả trứng luộc. 

Chúng tôi ăn trứng chấm muối, uống café, 
kiềm chế tâm trạng của mình khỏi sự xao động thất 
vọng. Tôi chộp vài mẩu chuyện bay vụt qua đầu, 
nói huyên thuyên. Trân nghe nhưng nhìn đâu đâu, 
tháo giấy báo bọc bó hoa cúc, cảm ơn tôi đã nhắc cô 
bây giờ thị trấn đã sang hè, cũng có nghĩa là cô ra 
trường đi làm gần 1 năm rồi... 

Những căn hộ chung quanh bắt đầu cuộc 
sống buổi tối. Trẻ con la hét. Tiếng bếp núc. Âm 
thanh của những tập phim Hàn Quốc. Chúng tôi 
đứng nán bên cửa sổ nhìn qua tivi màn hình lớn nhà 
bên cạnh. 

Phải chăng tivi đã dựng nên trong tôi ao 
ước vô hình về tình yêu, về cuộc sống tươi màu và 
hạnh phúc như thế... 

Nhưng sao khi tôi đem nó ra thử nghiệm, 
Trân đã thoái thác? Tôi chỉ cho Trân một nhân vật 
nữ làm việc cật lực, cáu bẳn, bảo giống Ninh, người 
cùng hội cùng thuyền của tôi nhiều năm qua. Thình 
lình Trân ngoảnh sát mặt tôi, giọng như hơi thở 
nhẹ: 

- Cô Ninh ấy hay lắm. Còn tôi, chỉ là thứ 
xúc cảm thoáng qua thôi. Như một bộ phim, người 
ta có thể cười to hay khóc to vì nó, nhưng rồi phim 
hết người ta ra khỏi rạp và chẳng có gì quan trọng 
nữa... 

Tôi lục điếu thuốc nhàu trong túi. Thế đấy, 
tôi đã nghĩ mình sẽ không đụng vào thuốc vì Trân 
làm văn phòng, cô không chịu nổi nó. Tuy nhiên 
mọi việc đã khác. Tôi nhìn điếu thuốc như quan sát 
một vật lạ, rồi thả nó rơi xuống sân cỏ... 

Phải khá lâu sau buổi chiều kỳ quặc ấy, tôi 
mới thu xếp ổn thoả với cảm giác trống rỗng và sự 
cô độc không rõ tên. Ninh là người bạn khôn 
ngoan. Cô ta không tò mò, không bày tỏ cảm thông 
vì ở một lẽ nào đó, chúng tôi thân nhau tới mức 
không thể mở lời an ủi nhau được. 

Tôi thôi uống café bởi chẳng cần nó, cũng 
đủ thấy một ngày dài. Ninh lấy cái bình thủy về 

nhà, đổ đầy café nhưng pha thêm sữa và cả hai cùng 
uống khi tối muộn. Tôi ghét sữa. Cô ta ghét thứ 
nước đen kịt. Một sự trung hòa cũng được. 

Mưa nhiều, nhất là các buổi chiều. Khách 
tới cửa hàng ít. Hai đứa chung tiền mua một cái tivi 
nhỏ và ngồi trong góc tiệm xem tất cả các game 
show, nghe các chương trình ca nhạc, cười vui vẻ. 
Phim Hàn Quốc cũng hấp dẫn. Ninh theo dõi 
chúng với vẻ ngờ vực.

Tôi hơi xấu hổ nhớ lại đã có lúc hình dung 
tình yêu sẽ mọc lên trong cảnh lãng mạn như vậy. 
Tình yêu, suy cho cùng, cũng chỉ là một mẩu ghép 
nhỏ trong cuộc sống. Và người ta không thể rập vài 
khuôn mẫu, dù hoàn hảo và lãng mạn... 

Mọi việc lại chảy đi với nhịp độ bình 
thường. Thỉnh thoảng tôi giáp mặt Trân trong tòa 
cao ốc. Cô bước vào thang máy, bấm nút chờ, 
không nói gì. 

Người trông xe chung cư cái chiều hôm đó 
cho biết Trân là tình nhân ông chủ cô làm thư ký, cô 
sống trong căn hộ ông ta thuê gần một năm nay. 
Mách bảo ấy từng khiến tôi cay đắng biết bao. 

Tôi nghĩ giá mà cô chọn cách sống khác. 
Mối tình công sở giống như ngọn núi lửa tàn lụi và 
sự quyến rũ đi cùng nó cũng tắt theo, chỉ còn chút 
thông cảm dịu dàng như vệt tro nhẹ... 

Ninh tắt tivi, bắt đầu ôn ngoại ngữ. Cô lúc 
nào cũng bận rộn và tỏ ra bực bội khi tôi nhàn tản. 
Thêm một người khách Tây hỏi mua mấy cái tách 
Phù Lãng. Tôi gói hàng, bấm thẻ tín dụng, nhẩm 
tính số tiền thu được trong ngày. Bỗng Ninh gấp 
sách, nói to: 

- Hôm nay kiếm được thế là đủ. Chúng ta đi 
đâu thôi. Không nên ở trong nhà quá nhiều, nhất là 
tối không mưa.

Tôi ngạc nhiên, hơi buồn cười. Chúng tôi 
chạy chung cái xe cũ của Ninh. Mới hơn 9 giờ, 
đường phố không quá ồn ào. Tôi cho xe đi mãi, hít 
đầy phổi hơi muối bám trên những ngọn gió từ biển 
lùa về. Cảm giác ra khơi như một cánh buồm đột 
nhiên trỗi dậy, không nhầm lẫn. Tôi nói: 

- Ninh này, tụi mình cần làm cái gì tử tế, 
trước khi thời gian trẻ qua mất...

Cô không trả lời, chỉ đặt nhẹ đầu trên vai 
tôi. Một hơi ấm tưởng như bỏ quên. Một hương vị 
café gần gũi. Luôn là vậy, hạnh phúc, cảm giác bắt 
đầu từ những thứ bình thường đến không ngờ. ■

Khải Nguyên

Thiên sứ tình yêu

ãi sau này Bằng mới biết, lúc đó, Mbác sĩ chẩn đoán anh chỉ còn 
sống nhiều nhất là hai tháng nữa. 

Bằng vô cùng đau đớn. Anh làm sao có thể 
bỏ được Mẫn Nhi lại một mình trên cõi đời cùng 
hai đứa con trai nhỏ dại? 

Anh không thể chết. Anh phải sống. Sống 
không phải chỉ cho mình mà là sống cho vợ, cho 
con. Anh phải sống...

Mấy tuần lễ trôi qua, may sao, Bằng gặp 
một vị bác sĩ nổi tiếng và được ông chữa cho khỏi 

bệnh. Ba tháng sau, sức khỏe của anh trở lại như 
xưa. Cả nhà tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc.

Bỗng một hôm, Mẫn Nhi ngập ngừng nói 
với anh:

- Anh Bằng, em muốn chúng ta chia tay. 
Điều này em định nói với anh từ lâu, nhưng khi đó 
anh đang bệnh nặng...

Bằng lặng người đi, không tin vào tai mình. 
Anh hỏi:

- Em sợ lây bệnh của anh phải không? 
Những ngày đó quả là rất đáng sợ, nhưng giờ đây, 
bệnh của anh đã khỏi hẳn rồi, còn gì nữa mà em 
phải lo?

Mẫn Nhi lạnh lùng trả lời:
- Anh không biết đâu, 10 năm chung sống, 

tôi chưa hề có tình yêu với anh. Trong trái tim tôi 
chỉ có mối tình đầu mà thôi.

Bằng khụy xuống:
- Nếu biết có ngày hôm nay, anh thà chấp 

nhận cái chết từ ngày mang trọng bệnh để chẳng 
bao giờ phải nghe câu nói này của em. Anh đã vì em 
mà sống, thế mà em lại chưa một ngày yêu anh! 

Từ ngày Mẫn Nhi bỏ đi, Bằng không gặp 
lại cô. Anh cũng không muốn can thiệp vào cuộc 
sống mới của cô. Trong sâu thẳm, anh vẫn rất yêu 
Mẫn Nhi…

Một năm nữa qua đi. Thật tình cờ, Bằng 
gặp được một cô gái trẻ, xinh đẹp tên là Lâm Bội. 
Không chỉ có nhan sắc, Lâm Bội còn rất thông 
minh và độ lượng. Cô thường tới nhà Bằng giúp 
anh lo liệu việc nhà.

Thời gian sau, Lâm Bội chủ động đề nghị 
kết hôn. Bằng lưỡng lự vì trong lòng anh chỉ có 
Mẫn Nhi, mặc dù cô đã vứt bỏ anh. Nhưng rồi cuối 
cùng, anh và Lâm Bội cũng tới Giáo đường tiến 
hành hôn lễ.

Hai năm sau, Bằng tình cờ gặp lại một 
người bạn học cũ. Bên tách cà phê, hai người nói đủ 
mọi chuyện trên đời. Rồi người bạn chợt nhắc đến 
Mẫn Nhi:

- Mẫn Nhi là người tôi kính trọng. Đó là 
một cô gái thật khác thường...

Bằng lấy làm lạ, nghi hoặc hỏi:
- Cậu nói cái gì thế?
Người bạn nói tiếp:
- Đúng lúc cậu bị bệnh thì Mẫn Nhi đã phát 

hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng cô ấy 
đã bỏ điều trị để có tiền cứu cậu. Đến lúc không còn 
cứu vãn được nữa thì cô ấy mới rời xa cậu. Lúc lâm 
chung, Mẫn Nhi đã dành trái tim của mình để cứu 
một cô gái bị phù tim nặng. Sau khi khỏi bệnh, cô 
gái đó thề sẽ nuôi dưỡng hai đứa con của Mẫn Nhi. 
Anh không cảm nhận được sự xuất hiện của Lâm 
Bội rất bất ngờ sao?

Bằng đau đớn nói trong nước mắt:
- Mẫn Nhi chết rồi sao? Không, không thể 

như thế được! Ai nói với cậu như vậy?
Người bạn thở dài:
- Vì... Lâm Bội, cô ấy vốn là của tôi... ■

Minh Đạt (dịch)
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TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu taïi University of Rochester, Vanderbilt vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy713.244.9944713.244.9944713.244.9944

3100 Wilcrest Dr, Ste 130, Houston, TX 77042

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

Giãn tĩnh mạch chân là gì?
Động mạch dẫn máu giàu oxy từ tim đến các cơ quan 

khác trong cơ thể và tĩnh mạch mang máu ít oxy trở về 

tim. Khi các tĩnh mạch bị yếu đi, không thể hỗ trợ đưa 

máu trở ngược về tim, làm mạch máu bị ứ đông lại 

trong tĩnh mạch. Các tĩnh mạch bị giãn ra, phồng lên, 

đổi màu xanh, tím, ngoằn ngoèo.

Nguyên nhân gây nên bệnh Giãn Tĩnh Mạch:

Công việc làm đứng nhiều như bán hàng, làm nhà hàng, làm tóc - nails, 
giáo viên, nhân viên làm trong các hãng - xưởng, ngồi sai hoặc 
vận động khiêng nặng

Do di truyền Phụ Nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai

Người lớn tuổi Mang giày cao gót Người béo phì

Triệu chứng của Giãn Tĩnh Mạch
Mỏi chân, chân nặng Chân bị nhức, tê buốt

Chân bị sưng, ngứa, khô, ghẻ lở, chảy máu

Nhiễm trùng, vết thương lâu lành Bị chuột rút, chân không yên

Cảm giác châm chít ở chân như có kiến bò

Da chân đổi màu

Gân nổi ngoằn ngoèo, xanh-đỏ-tím dưới da, gân nổi dạng mạng nhên

Điều trị suyĐiều trị suy
giãn tĩnh mạchgiãn tĩnh mạch
như thế nào?như thế nào?

Điều trị suy
giãn tĩnh mạch
như thế nào?

Mang vớ áp lực y khoa

Tiêm thuốc vào các tĩnh
mạch bị suy giãn

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Không cần nghỉ làm trong
thời gian điều trị

Phẫu thuật

Hầu hết các chi phí do 
Bảo Hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8:30 am - 5 pm

Before After

Before After
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