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

PLLC.

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

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

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

Tu D. Do, CPA The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

Having IRS Problems or Delinquent

 Tax Returns Please Call  TD Advisor, P.C.

Quickbooks Accounting System
Set up, Review & Trainning

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch

moïi dòch vuï BAÛO HIEÅM:

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

Houston, TX 77036 (713)988-0752

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

HARRY DAO 
INSURANCE

BAÛO HIEÅM TOÁT, GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE

Member of 
Presidents Council

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

ÑOÄC THAÂN COÂNG HAØM
BILL OF SALE

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

HOUSTON, TX 77072

KHU CHÔÏ VIEÄT HOA
HDAO@FARMERSAGENT.COM

WWW.FARMERSAGENT.COM/HDAO

BAÛO HIEÅM
John Milton Nguyeãn

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

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

* söùc khoeû * nhaân thoï

Coù Giaù Thaät Toát Cho:

Tieäm AÊn, Vaên Phoøng, Hair, 

Nail Salon, Shopping 

Center, Tieäm Giaët UÛi, v.v.

Ñaïi Dieän Nhieàu Haõng
Noåi Tieáng Nhaát Hoa Kyø

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

Agency DirectorCHÆ VAØI PHUÙT ÑIEÄN THOAÏI

 MAØ TIEÁT KIEÄM THAÄT NHIEÀU TIEÀN 

CHO QUÙI VÒ.

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

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

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

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

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

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

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

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

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

THIM HING Kính môøi

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

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

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

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

738-2008/1576

Summer Learning Special
Tel: 713-502-3217 * 713-784-0508

Phone: 281-241-7067
Website: ww.mathchem.com

Email: mathchemsolutions@gmail.com
8433 FM 1464 Suite K, Richmond, Tx77407

MathChem Solutions
Learning & Education Center

Online & Face 2 Face Tutoring

Tutoring: Math, Chemistry, Reading & Writing

Test Prep: STAAR, SAT, ACT, GRE, GED & ASVAB

Ñaõ giuùp ñöôïc voâ soá hoïc sinh xin ñöôïc tieàn hoïc boång.

Ñaëc bieät chuyeân daïy online: Math, Chemistry. 3rd Grade - College

759-2011/1579

DAVID - HANDY MAN
NHAÄN LAØM CAÙC DÒCH VUÏ

Ø Remodeling, Kitchen, Bathroom.

Ø Remodeling Nail Salon.

Ø Söûa nhaø, loùt goã, gaïch.

Ø Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc.

Ø Laøm phoøng môùi.

Vui loøng lieân laïc David: 346-342-7995

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

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

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

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

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

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

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

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Long Term Care
v Travel Insurance

v Auto Home Insurance
v Commercial Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Travel Insurance
v Tax Services

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com
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Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
 

95
 

y
wrF

Beltway 8

9330 Summerbelt

Ho
nn

eyw
ell N

9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

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

CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

TMCT-1500 (3m)

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

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

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

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

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Xôi cá cơm Nha Trang, 
món ăn dân dã của những 
người con miền biển

Nếu đã đặt chân đến Nha Trang, 
thưởng thức qua hết các món bánh 
canh chả cá, bánh xèo, bánh căn, 

nem nướng… mà bỏ sót món xôi cá cơm dân dã 
này thì chuyến đi của bạn vẫn chưa thể trọn vẹn 
được.

Xôi cá cơm Nha Trang
Ấm thực Nha Trang từ lâu đã nổi tiếng với 

nhiều món ăn ngon như bún chả cá, bánh canh chả 
cá… nhưng chắc ít ai biết nơi đây còn có một món 
ăn được người dân địa phương đặc biệt yêu thích 
vào mỗi buổi sáng chính là xôi cá cơm Nha Trang.

Xôi cá cơm Nha Trang, thức quà sáng 
dân dã của người dân thành phố biển

Xôi cá cơm Nha Trang đã có từ rất lâu, 
trước kia nó là một món ăn sáng phổ biến và khá 
quen thuộc với người dân Nha Trang. Tuy nhiên 
hiện nay còn rất ít nơi bán món ăn dân dã này.

Cá cơm thì ở miền biển nào cũng có, thế 
nhưng với những ai sành ăn thì cá cơm Nha Trang 
được đánh giá là ngon nhất. Ở đây, cá cơm có 
quanh năm với rất nhiều loại như cá cơm mồm, cá 
cơm săn, cơm trắng, cơm sọc... nhưng người dân 
Nha Trang thường dùng cá cơm mồm, hay cá cơm 
săn để kho và ăn kèm với xôi. 

Xôi cá cơm Nha Trang rất đơn giản chỉ gồm 
có xôi và cá cơm, theo đúng như tên gọi của nó. Xôi 
thường có hai loại, một loại được nấu chỉ bằng nếp 
còn một loại có thể có thêm đậu xanh. 

Đặc biệt, món xôi này hầu như không được 
nêm nếm gì mà chỉ cho vào một ít muối và hấp 
cùng với một vài lá dứa để tăng thêm phần đậm đà, 
dẻo thơm cho món xôi. Nồi xôi cá cơm Nha Trang 
còn nóng hổi, tỏa khói nghi ngút, mùi thơm từ nếp, 
từ đậu lan tỏa ra khiến bạn chỉ mới ngửi thôi nhưng 
trong lòng đã muốn ăn ngay. 

Nhưng điểm chính của món xôi là phần cá 
cơm, thứ nguyên liệu mang một nét rất đặc trưng 
trong hương vị của người Nha Trang. Còn phần cá 
cơm thì được lựa chọn từ những con cá tươi rói rim 
kĩ, nêm nếm vị đậm đà, rồi rim thật kỹ cho cá tương 
đối mềm. 

Nhưng điểm chính của món xôi cá cơm 
Nha Trang chính là phần cá cơm.

Khi có khách tới mua, người bán sẽ đơm 
xôi vào trong hộp, thêm lớp cá cơm rim và một ít 
hành phi, mỡ hành nóng. Ngoài ra, không thể thiếu 
nước rim cá rưới lên cuối cùng với đủ 3 vị ngọt, 
mặn, cay đậm đà càng làm tăng thêm hương vị cho 
món ăn. 

Vị của món ăn này chủ yếu là từ cá cơm. Vị 
ngọt nhẹ của xôi cộng thêm vị đậm đà của cá và 
nước sốt, một chút béo của mỡ hành, có thể thêm 
vào một vài sợi dừa bào hay một ít tôm khô mà chỉ 
cần ăn một miếng là cứ muốn ăn mãi chẳng thấy 
ngán tí nào.

Món xôi cá cơm được người dân Nha 
Trang rất ưa chuộng một phần vì hương vị độc đáo 
của nó. Chẳng béo ngậy, nhiều vị như các món xôi 
thập cẩm, hay khô khan như xôi chà bông, lạp 
xưởng… nhưng nó lại rất vừa ăn, ăn vào như cảm 
giác chính mình tự tay nấu bữa ăn sáng này cho 
mình vậy. 

 Một phần khác là do món xôi này khá rẻ 
chỉ từ 7.000đ – 10.000đ/phần vì được chế biến các 
nguyên liệu đơn giản, đều sẵn có ở thành phố, mà 
ăn vào lại no lâu nên phù hợp với nhiều đối tượng 
khác nhau nhất là những người lao động có thu 
nhập thấp. 

Được ưa chuộng là thế nhưng chẳng hiểu vì 
sao món ăn này càng ngày càng ít người bán, và 
hầu như chỉ ở Nha Trang mới có món xôi này. 

Đến Nha Trang mà muốn thưởng thức món 
xôi cá cơm này thì các bạn có thể đến quán xôi cá 
cơm cô Loan trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Xôi 
của cô bán rất ngon và hầu hết người dân Nha 
Trang đều biết đến quán xôi này.

Ngoài quán cô Loan thì bạn cũng có thể ghé 
đến một số địa chỉ khác như xôi sinh viên Nguyễn 
Đình Chiểu, xôi Cá & Xôi Mè Bình Dân, Hẻm 131, 
Đường 2 Tháng 4… cũng có bán món xôi cá Nha 
Trang với hương vị cũng đậm đà hấp dẫn không 
kém.

Dù giờ đây, có biết bao nhiêu là món ngon 
vật lạ, thế nhưng với những người con của thành 
phố biển Nha Trang thì món xôi cá cơm vẫn luôn là 
một trong những món ăn mà họ yêu thích nhất. Vậy 
nên, nếu có dịp du lịch Nha Trang thì bạn đừng bỏ 
lỡ cơ hội thưởng thức món ăn bình dân mà độc đáo 
này nhé! ■ 

Những kiểu mì Ý lạ mắt, 
ngon miệng

Tín đồ ăn uống không phải ai cũng có 
thể phân biệt và gọi tên các kiểu mì 
của Italy độc đáo sau đây.

Mafaldine: 
Loại pasta trứng đơn giản được làm dạng 

dài, xoăn kiểu dải băng với các cạnh nổi gân sần 
sật. Để dùng mafaldine theo cách hoàn hảo nhất, 
bạn hãy kết hợp với thịt bò đậm đà, thưởng thức 
cùng rượu vang và có thể bổ sung sốt ragu cà chua.

Ravioli: 

Món mì Ý đặc sắc, khó lẫn đi đâu được này 
còn có tên gọi khác là bánh bao Italy. Những người 
đầu bếp khéo tay sẽ làm loại mì này hoàn toàn thủ 
công và phải giữ tỉ lệ bột và nhân ở mức hoàn hảo 
khi đến miệng người dùng. 

“Hình dạng mì ống này là hoàn hảo với tôi. 
Tôi luôn chọn ravioli khi tạo ra các món ăn mới”, 
Prashant Chipkar, bếp trưởng kiêm giám đốc ẩm 
thực tại một nhà hàng ở Dubai chia sẻ. 

Cavatappi: 
Hình dạng mì ống được các bếp trưởng nổi 

tiếng đánh giá là ngon nhất mọi thời đại. "Những 
đường gờ tuyệt đẹp của giúp nó ngấm đượm sốt. 
Tôi đặc biệt thích nấu mì này với phô mai và từng 
có món ăn đoạt giải thưởng nhờ nó", Kristan 
Ashley, bếp trưởng nhà hàng Cleo's Southern 
Cuisinine ở Mỹ, tự hào. 

Orecchiette: 
Mì Ý hình tai nhìn kỳ lạ nhưng có cách chế 

biến rất đơn giản mà ngon. "Hình dạng phần giữa 
mỏng hơn các cạnh xòe đều ra của loại mì hình tai 
này khiến mọi loại nước sốt hay topping đều dễ 
bám vào, món ăn thêm hòa quyện. Tôi không thể 
hiểu hết về loại mì này nhưng nó rất ngon khi chế 
biến", Bill Kim, bếp trưởng của Urbanbelly ở 
Chicago, Mỹ chia sẻ cảm nhận. 

Pappardelle: 
Rất nhiều bếp trưởng nổi tiếng trên thế giới 

yêu thích món mì này. Hình dạng đơn giản với bản 
to, phẳng của pappardelle không chỉ dễ làm mà còn 
dễ ăn. Loại mì này linh hoạt khi kết hợp với mọi 
loại sốt và không kém phần trang nhã khi bày trên 
đĩa. 

Conchiglione: 
Những chiếc vỏ mì Ý "khổng lồ" này 

không chỉ kích thích vị giác mà còn tạo cảm giác 
thú vị cho người ăn khi nếm thử kèm sốt thịt bằm. 
Với hình dáng giống vỏ sò, loại mì ống này là lựa 
chọn hoàn hảo cho những người mê các loại nhân. 

Như các loại mì spaghetti thông thường 
của Italy, vỏ mì conchiglione có thể kết hợp với 
nhiều loại sốt ăn kèm như thịt bằm, hải sản, rau, 
phô mai... Ngoài hương vị rõ nét khi ăn kèm lượng 
lớn topping, vỏ mì ống này khi trang trí trên đĩa 
cũng rất đẹp mắt. ■
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Câu chuyện về Hoa hậu đầu 
tiên của Việt Nam...

Tình yêu đầu đời đến với bà Thu Trang 
kéo theo cả giông tố ập đến. Nàng Hoa 

hậu có lẽ chẳng ngờ được mình bị phản ứng khủng 
khiếp như thế của dư luận, chỉ vì trót yêu một người 
đàn ông đã có gia đình.

Trong một cuộc tình phức tạp, người đến sau, 
người thứ ba luôn chịu nhiều áp lực, tai tiếng và 
không mấy khi được thông cảm. Nhưng cũng có 
người thứ 3 biết hối cải và vượt qua chính mình. Đó 
là câu chuyện của Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, 
bà Thu Trang.

Năm 1955, một cuộc thi người đẹp với danh 
nghĩa tìm kiếm Hoa hậu đã diễn ra tại rạp Lido Chợ 
Lớn, Sài Gòn. Người thắng giải năm ấy là bà Công 
Thị Nghĩa (1932), còn gọi là Thu Trang, sinh ra 
trong một gia đình trí thức ở làng hoa Ngọc Hà, Hà 
Nội, chuyển vào Sài Gòn sống năm 10 tuổi. 

Bà sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời: Làn da 
trắng mịn, khuôn mặt thanh tú với lông mày cong 
vút, mắt buồn, môi mọng và sống mũi thẳng tắp. Bà 
từng là điệp báo của Việt Minh tại nội thành Sài 
Gòn, là nhà báo, nhà thơ, nhà văn… trước khi trở 
thành Hoa hậu.

“Gió táp mưa sa” ở tuổi 25 và cái thai trên 
đất Nhật với người đàn ông có vợ con

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Thu Trang khi 
đó có sức hút rất lớn với công chúng. Bà được giới 
nghệ sĩ, điện ảnh và người hâm mộ săn đón rất 
nhiều. Năm 1957, Thu Trang được mời tham gia bộ 
phim thứ hai mang tên “Lục Vân Tiên” của đạo 
diễn Tống Ngọc Hạp. 

Ông vừa là đạo diễn vừa sáng tác nhạc cho 
phim, vừa tham gia đóng phim. Phim “Lục Vân 
Tiên” được đề cử mang đi dự Liên hoan phim châu 
Á 1957, rồi mang đi giới thiệu qua nhiều quốc gia 
khác như một cách quảng bá, thi thố điện ảnh Việt 
với thế giới.

Toàn bộ hậu kỳ của phim phải làm ở Nhật 
trong thời gian dài. Do thiếu kinh phí, đoàn từ bốn 
người đã rút lại còn 2 người: Thu Trang và đạo diễn 
Tống Ngọc Hạp. 

Lần đầu tiên Việt Nam mang phim dự liên 
hoan và giới thiệu, những cuộc ra mắt liên tục khắp 
nơi, Thu Trang và đạo diễn Hạp sóng đôi xuất hiện 
trên báo chí như hình với bóng. Mà không chỉ trên 
báo chí hay trong phim, cả cuộc sống thường nhật 
nơi đất khách cũng thế…

Năm 1957 là một năm vinh quang và cả đau 
đớn với Thu Trang. 25 tuổi, bà ngã vào vòng tay 
đạo diễn Hạp. Sau này, bà viết trong hồi ký: 

“Tới tuổi 25, tôi mới thành đàn bà trong hoàn 
cảnh bi thảm, bị dụ vào những tình huống mà tôi 
cảm nhận là mình đã không thể tránh. Khi người 
đàn ông đam mê, nên dễ bị say trong nỗi cuồng 
điên man dại? Hay chính tôi là một đối tượng có 
những nét gì khó gần, quá giữ gìn, càng gây kích 
thích trong sự phải chiếm đoạt, phải chinh phục do 

tự ái của đàn ông tính, pha lẫn với ít nhiều tưởng 
tượng là tình yêu? Ngang trái thay, tôi đã không 
biết abc gì trên phương diện tình dục. Tôi có thai 
ngay trong tháng đầu tại Tokyo…”.

Đó là mối tình sai lầm và ngang trái, vì đạo 
diễn Tống Ngọc Hạp khi đó đã có vợ con. Trong 
một cuộc phỏng vấn hiếm hoi về chuyện này, bà 
Thu Trang giãi bày: 

“Tình bạn giữa chúng tôi có từ khi gặp gỡ 
nhau trên quan niệm văn nghệ, lúc bấy giờ tôi đang 
giữ trang Phụ Nữ cho tờ Lẽ Sống. Ông Hạp đã hiểu 
biết tôi qua những bài vở của tôi. Từ tình bạn đến 
tình yêu cũng không bao xa…”.

Bà cũng chia sẻ rất thẳng thắn rằng: 
“Tôi biết ông ấy có gia đình nhưng theo lời 

ông thì vợ chồng ông đang ở trong thời kỳ ly thân, 
hai người đang xúc tiến đến việc ly dị, trước khi 
ông quen biết tôi… Ngay khi ở Sài Gòn (lúc chưa 
sang Nhật), ông Hạp cho tôi biết ông không thể ly 
dị một cách hợp pháp, vì ông không có hôn thú. 
Ông ấy đã giải quyết việc trả tự do cho nhau bằng 
sự thỏa thuận giữa vợ chồng ông. Hình như hai 
người có làm giấy với nhau, ông Hạp cho bà 
Nguyệt hết cả nhà cửa tiền bạc. Như thế tất nhiên 
trên phương diện pháp lý ông ta là người… hoàn 

toàn tự do”.
Đến tuổi trung niên, bà trở thành một học giả 

có tiếng tăm trong cộng đồng người gốc Việt tại 
Pháp

Tin lời người tình, nàng Hoa hậu chưa từng 
nếm mùi trái cấm sa ngã vào cuộc tình ngang trái. 
Ở Nhật, đạo diễn Hạp ngỏ lời cầu hôn bà và viết thư 
xin phép đằng gái.

Bà kể lại: “Thân phụ tôi có trả lời và bắt buộc 
là song thân ông Hạp đứng làm chủ hôn mới được. 
Nhưng vì lý do phải hoàn thành cho xong cuốn 
phim, nên tôi kẹt ở lại Nhật lâu. Và cũng vì tin lời 
ông Hạp đã li dị xong, tất nhiên không có gì trở 
ngại nữa thì sự thành hôn ở đâu cũng được. Hơn 
nữa, tôi có ý ở lại bên Nhật ít lâu để học thêm về 
điện ảnh”.

Nghị lực của mẹ đơn thân và mối tình lặng 
câm của thi sĩ Bùi Giáng

Bà kiên quyết giữ lại đứa con đang lớn dần lên 
trong dạ mình. Đến mùa thu năm 1957, cả hai trở 
về Sài Gòn. Lúc này, bà đã gần đến ngày sinh nở. 
Bà bị sốc nặng, vì đón mình ở sân bay là một đám 
đông cuồng nộ. “Chúng tôi đã sống trong thảm 
cảnh kế tiếp khi về tới Sài Gòn cuối năm 1957. Thật 
là cả một cơn giông bão phũ phàng đổ ập xuống tôi 
khi vừa bắt đầu làm mẹ. Xã hội Việt Nam thời ấy 

chưa có chút vị tha nào cho những sự kiện như 
vậy”, bà viết.

Trong hồi ký của mình, bà cũng kể tỉ mỉ về 
chiếc vali chứa đồ sơ sinh chuẩn bị cho con trai bị 
xé nát; quần áo, nữ trang bị mất, chỉ còn hình ảnh, 
giấy tờ cầm trong bóp tay là lành lặn. Nhà sản xuất 
người Ấn Độ tên Robert phải dẫn bà ôm bụng tháo 
chạy trên xe hơi riêng của ông để thoát khỏi sự giận 
dữ của đám đông.

Sau đó, không có một đám cưới nào diễn ra, 
một phần vì gia đình ông Hạp phản đối. Bà kể lại 
trong cuộc phỏng vấn: 

“Gia đình tôi định đưa nội vụ ra pháp luật, 
nhưng tôi không muốn đưa vấn đề tình cảm ra 
trước tòa, thà là giải quyết êm đẹp với nhau, như 
thế tránh đau khổ cho tôi. Vì vậy, tôi chỉ mong ước 
sao vợ chồng ông Hạp hàn gắn lại với nhau. Tôi rất 
sẵn sàng hủy bỏ cuộc hôn nhân này (cuộc hôn nhân 
trong ảo tưởng) bất cứ lúc nào”.

Bà quyết định làm mẹ đơn thân, đặt tên con 
trai theo họ cha - Tống Ngọc Vân Tiên để kỷ niệm 
tình yêu đầu đầy bi kịch của mình. Sau này, bà cũng 
chưa bao giờ buông lời trách móc hay đòi hỏi trách 
nhiệm gì từ đạo diễn Tống Ngọc Hạp.

Cuối năm 1957, một nhóm các nhà làm phim 
người Mỹ đến Việt Nam để dự định thực hiện bộ 
phim “Người Mỹ trầm lặng” dựa trên tiểu thuyết 
đang ăn khách lúc đó. 

Đạo diễn Mankiewicz đã nhắm Thu Trang cho 
vai diễn cô gái Việt trong phim nhưng bà từ chối 
gặp. Bà từ chối một cơ hội quý báu để tìm đường 
đến kinh đô điện ảnh Mỹ, chọn làm mẹ trong bình 
an. Sinh con xong, bà xin vào làm việc ở một công 
ty nước ngoài để tránh điều tiếng.

Đột nhiên lâm vào tình cảnh “chửa hoang”, bị 
người hâm mộ quay lưng nhưng không vì vậy mà 
sức quyến rũ của bà suy chuyển. Một trong những 
người đàn ông rất nổi tiếng mê đắm bà đến quên ăn 
quên ngủ chính là thi sĩ Bùi Giáng. Giới văn nghệ sĩ 
ở Sài Gòn đoán chắc câu thơ đầy lạ lùng và nổi 
tiếng của Bùi Giáng là: 

“Còn hai con mắt, khóc người một con” chính 
là viết cho riêng bà. “Khóc người một con”, tức là 
thương cảm cho người phụ nữ có một con, chứ 
không liên quan gì đến chuyện… nhãn cầu. Bài thơ 
này sau đó được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ 
thành ca khúc “Con mắt còn lại”.

Sau này, họa sĩ Bửu Ý cũng công bố bài thơ do 
họa sĩ chép lại từ thơ Bùi Giáng tặng riêng cho 
nàng thơ Thu Trang: “Trang của tờ giấy cũ/ Của 
vầng tóc ban đầu/ Trang của hồi vàng tụ/ Về mệt 
mỏi mai sau/ Anh nhớ em vô cùng/ Đất sầu không 
xiết kể/ Anh kêu gọi mông lung/ Trang ồ, Trang rất 
tệ”.

Đó là mối tình đơn phương thấm đẫm tình cảm 
tuyệt vọng lẫn hờn trách của thi sĩ Bùi Giáng. Vì 
Thu Trang, dù có gặp gỡ, trao đổi chuyện văn 
chương nhưng nhất mực cự tuyệt tình yêu của Bùi 
Giáng cũng như của những người đàn ông khác 
muốn đến với mình.

Trong hồi ký, bà kể về kỷ niệm lần gặp gỡ với 
thi sĩ vào một ngày mưa năm 1961, khi bà sắp sang 
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Pháp. Bằng cảm quan của một nghệ sĩ, ông biết bà 
đi là không trở lại. 

“Tôi hơi ngạc nhiên để ý anh nhìn xuống nền 
nhà đá hoa. Cả hai im lặng, tôi muốn nói một câu gì 
đó để cho có chuyện. Chưa kịp thì anh cúi xuống 
nhặt đôi dép màu xanh lá mạ của tôi đi trong nhà 
cạnh đó, anh nhặt lên và lẳng lặng mở tờ báo gói 
đôi dép. Rồi anh đứng lên: Tôi về!”. Từ đó về sau, 
họ không gặp nhau nữa.

Cuộc đời mới kiêu hãnh nơi trời Tây
Năm 1961, bà Thu Trang nhận được lời mời 

sang Pháp tham gia ngành điện ảnh và quyết định 
chuyển đến đất nước này sinh sống. 

Tuy nhiên tại Pháp, bà không đóng phim nữa 
mà quay lại với con đường tri thức. Bà xin vào học 
Trường Cao học về lịch sử và triết học – thuộc 
trường Đại học Sorbonne. Vì số tiền dành dụm 
mang theo từ Việt Nam ngày càng cạn kiệt nên bà 
phải vừa đi học vừa làm gia sư, thông dịch viên 
tiếng Anh để chi trả sinh hoạt phí cho 2 mẹ con.

Tại ngôi trường này, bà đã gặp chân ái cuộc 
đời mình - ông Marcel Gaspard, người sau này là 
bạn đời của bà trong những năm tháng đó.

Năm 1978 bà trở thành Tiến sĩ Sử học tại Đại 
học Paris 7 tại Pháp. Bà cũng miệt mài đóng góp 
cho những hoạt động của người Việt tại Pháp, hỗ 
trợ giúp đỡ du học sinh. Bà cũng thường xuyên 
giao lưu với các trí thức lớn của Việt Nam mỗi khi 
họ có dịp qua Pháp.

Không chỉ nghiên cứu sử học, bà còn tiếp tục 
viết thơ, truyện, hồi ký, xuất bản nhiều sách và năm 
1990, được bình chọn là một trong 100 nhà thơ Việt 
nam được yêu mến của thế kỷ 20. Ở tuổi xế chiều, 
bà được mời thỉnh giảng tại nhiều trường đại học 
Việt Nam. Vì nhiều lý do, bà ít khi tiết lộ thân phận 
mình là Hoa hậu Thu Trang.

Những thông tin, hình ảnh về cuộc sống hôn 
nhân của bà cũng không được tiết lộ. Nhưng nhìn 
ánh mắt rạng rỡ, tự tin trong những bức ảnh gần 
đây nhất, có thể phỏng đoán rằng, cuộc sống bên 
Giáo sư y khoa Marcel Gaspard nơi đất Pháp của 
bà khá hạnh phúc và an yên. ■

Câu chuyện tình yêu 40 năm 
bền vững...

Ca sĩ gạo cội của nước Nga Lev 
Leshchenko và người vợ Irina là một 
điển hình cho tình yêu đẹp giữa chốn 

showbiz hoa lệ nhiều thị phi. 
Họ đã bên nhau hơn 40 năm ngay cả khi họ 

chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ làm cha làm 
mẹ. Câu chuyện tình yêu từ khi bắt đầu và tiếp tục 
đến giờ của cặp đôi vẫn luôn được nhiều người 
ngưỡng mộ.

Lev Leshchenko là một ca sĩ nhạc pop nổi 
tiếng, đồng thời cũng là giáo viên thanh nhạc, 
người sở hữu một trong những giọng nam trung 
đặc biệt. 

Lev Leshchenko được vinh danh Nghệ sĩ 
Nhân dân vào năm 1983. Con đường nghệ thuật 
của ông cho tới nay đã kéo dài qua nhiều thập kỷ. 

Sự nghiệp đồ sộ của Lev Leshchenko gồm khoảng 
10.000 buổi hòa nhạc và hơn 700 bài hát.

Tài năng âm nhạc của Lev Leshchenko đã 
được giáo viên âm nhạc của trường chú ý khi ông 
chỉ mới học lớp Hai. Ông nhanh chóng được bồi 
dưỡng và phát triển tài năng. 

Có thể nói con đường nghệ thuật của ông được 
trải hoa hồng. Mặc dù có được sự nghiệp sáng giá 
như vậy nhưng tuổi thơ ông lại thiếu thốn tình cảm 
cha mẹ. Từ nhỏ Lev Leshchenko đã mất đi cha mẹ 
và phải ở cùng ông bà.

Lev Leshchenko được công chúng yêu mến 
bởi giọng hát cũng như sự cống hiến to lớn của ông 
dành cho nghệ thuật nước nhà. Nhưng ngoài ra, 
chuyện tình yêu giữa ông và người vợ Irina cũng 

khiến mọi người hết sức ngưỡng mộ.
Vợ chồng ca sĩ Lev Leshchenko đã bên nhau 

hơn 40 năm
Trước khi đến với người vợ hiện tại thì Lev 

Leshchenko cũng đã từng có một đời vợ. Người vợ 
cũ Alla Abdalova cũng là một ca sĩ, nhưng so với 
danh tiếng của người chồng siêu sao thì cô chỉ là 
một người vô danh. 

"Tất cả những điều đó đã làm tổn thương Alla 
Abdalova. Xung đột, trách móc, cãi vã bắt đầu", 
Lev Leshchenko cho biết.

Cuộc hôn nhân tan vỡ khiến Lev Leshchenko 
buồn bã trong suốt một thời gian. Người nghệ sĩ đa 
tình đa cảm rơi vào trạng thái u uất khiến những 
người xung quanh rất lo lắng. 

Vậy nên chuyến lưu diễn ở Sochi vào mùa hè 
năm 1976 đã đến đúng lúc. Thành phố biển Sochi 
có khí hậu ấm áp quanh năm là nơi du lịch và nghỉ 
dưỡng lý tưởng.

Lev Leshchenko đã đến biểu diễn và sau đó 
thư giãn tại Sochi vài ngày. Khán giả có mặt tại 
khách sạn nơi ông dừng chân đã ngay lập tức nhận 
ra ông bởi dáng người cao lớn cùng vẻ đẹp trai 
không thể che giấu. 

Cả khách sạn ồn ào, người thì xin chữ ký, 
người thì chụp ảnh kỷ niệm. Chỉ có một cô gái trẻ 
không hiểu sự náo động này. Đối với cô gái thì Lev 
Leshchenko hoàn toàn xa lạ, thậm chí cô còn nghĩ 
rằng anh chàng này là mafia. Và đây là cuộc gặp gỡ 
đầu tiên của họ.

Cô gái với vóc dáng mảnh mai cùng mái tóc 

nâu màu hạt dẻ, toát ra sự bí ẩn đặc biệt đã khiến 
Lev Leshchenko trúng tiếng sét ái tình. Cô là người 
duy nhất trong số những người xung quanh nhìn 
Lev Leshchenko không chút cung kính, như thể cô 
không biết chuyện gì về anh. Toàn bộ diện mạo của 
cô, quần áo, phụ kiện, phong thái đều mang hơi thở 
của cuộc sống phương Tây, mặc dù bản thân cô gái 
rõ ràng là người Nga. Tên cô ấy là Irina và là một cô 
gái thú vị đối với chàng ca sĩ nổi tiếng.

Và rồi câu chuyện tình yêu bắt đầu vào buổi tối 
đầu tiên họ gặp nhau. Những bí mật dần dần được 
hé lộ, Irina phát hiện ra trước mặt mình là một ca sĩ 
nổi tiếng, và Lev Leshchenko cũng hiểu tại sao cô 
ấy lại có vẻ ngoài mang hơi thở của phương Tây, 
bởi Irina là tiểu thư gia đình gia giáo, đang học để 
trở thành một nhà ngoại giao ở Budapest, và sẽ sớm 
phải trở về Hungary.

Irina chỉ nán lại vài ngày nữa ở Moscow vậy 
nên Lev Leshchenko không chút do dự từ bỏ kế 
hoạch đi tắm nắng trên bãi biển Sochi mà vội vã 
đuổi theo Irina đến Moscow. 

Họ đã dành tất cả thời gian bên nhau. Irina 22 
tuổi còn Lev Leshchenko 34 tuổi, nhưng sự chênh 
lệch tuổi tác cũng không thể nào ngăn cản mũi tên 
của thần Tình yêu dành cho họ. 

Và rồi cuộc tình nhanh chóng tiến đến cái kết 
viên mãn bằng một đám cưới vào năm 1978. Lev 
Leshchenko bật mí về cuộc hôn nhân hạnh phúc 
của họ rằng "chúng tôi không thể sống thiếu nhau".

Irina đã từ bỏ sự nghiệp ngoại giao và dành cả 
cuộc đời cho chồng cùng tổ ấm của họ. Họ cùng 
nhau mơ ước một ngày nào đó sẽ có con như bao 
cặp vợ chồng bình thường khác. Irina được chẩn 
đoán rằng cô ấy không thể có thai. 

Những chuyến đi xa đến gặp các bác sĩ để điều 
trị đều không thành công. Irina chia sẻ: "Về mặt 
tâm lý thì chồng tôi dễ chịu hơn tôi một chút, anh ấy 
rất ham công việc và chúng giúp anh ấy bận rộn, 
còn tôi nhiều khi tôi không thể chịu đựng nổi nỗi 
buồn không được làm mẹ này".

Mới đây cặp vợ chồng nổi tiếng này đã tổ chức 
kỷ niệm đám cưới Ruby - 40 năm bên nhau. Dù trên 
gương mặt của hai vợ chồng đã hằn lên dấu vết của 
thời gian, nhưng tình yêu của họ thì vẫn vậy, vẫn 
nồng nàn như thuở ban đầu. 

Trong nhà của người nghệ sĩ thường được lấp 
đầy bởi sự xuất hiện của các cháu và những đứa con 
do hai vợ chồng đỡ đầu. Tuy không có con ruột 
nhưng cặp đôi vẫn luôn hạnh phúc với những gì ở 
hiện tại.

Dù đã lớn tuổi nhưng Lev Leshchenko vẫn 
tích cực tham gia thể thao, ông yêu thích bóng rổ, 
quần vợt, bơi lội. Lev Leshchenko là Chủ tịch danh 
dự của Câu lạc bộ Bóng rổ Triumph ở Lyubertsy. 
Và ông được biết đến là một người lãng mạn, khi 
mà thường xuyên tạo nhiều bất ngờ tặng vợ. 

Có lần Lev Leshchenko đã mời vợ mình đi bộ 
dọc bến tàu và sau đó đã sắp xếp cho bà nhìn thấy 
một chiếc thuyền đang neo đậu, và trên thân tàu có 
dòng chữ "Irchi" - đó là tên Irina được gọi trong 
tiếng Hungary. ■
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Cuộc đời của những thần 
đồng bất hạnh trong thế kỷ XX

Tài năng của những thần đồng này 
được bộc lộ ngay từ khi còn rất 
nhỏ... tuy nhiên chúng cũng bị chôn 

vùi và lụi tàn.
Số phận bất hạnh của những thần đồng 

trong thế kỷ 20
Thế kỷ XX đã chứng kiến sự xuất hiện của 

nhiều thần đồng với trí tuệ và tài năng vượt xa sự 
tưởng tượng của con người. Rất nhiều trong số đó 
đã trở thành những người vĩ đại với thành tựu vượt 
bậc, nhưng cũng không ít thần đồng phải chôn vùi 
khả năng của mình vì nhiều lý do khác nhau…

1. William James Sidis - người thông 
minh nhất trong lịch sử thế giới

William James Sidis (1898-1944) là con 
của một cặp vợ chồng Mỹ gốc Do Thái, cả cha và 
mẹ ông đều có trí tuệ nổi trội. Ông Boris, cha của 
William, là một giáo sư tâm lý học tại trường Đại 
học Havard. Còn mẹ của ông, bà Sarah là một bác 
sỹ tài năng.

Cậu bé William sớm bộc lộ tài năng trí tuệ 
thiên bẩm của mình: 18 tháng tuổi, cậu đã có thể 
đọc báo một cách thành thục; 2 tuổi tự học tiếng La 
tinh; lên 3 có thể nói được tiếng Hy Lạp và tự mình 
đánh máy các bức thư. Năm 8 tuổi, ông đã chứng 
minh được tài năng toán học thiên phú bằng cách 
phát triển một bảng logarit mới dựa trên con số 12.

Khi 9 tuổi, William tham gia phát biểu tại 
một hội nghị nghiên cứu không gian ở Đại học 
Havard. Và 2 năm sau, cậu nhóc 11 tuổi đã vinh dự 
trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử trường đại 
học danh tiếng Harvard.

Theo nhiều giáo sư ở Harvard kể lại, từ khi 
lên 8, William đã đủ trí thông minh và kiến thức để 
học tại Harvard. Nhưng lúc này vóc dáng cơ thể 
của cậu "chưa phù hợp" để đủ điều kiện học Đại 
học. Chính vì vậy ban giám hiệu quyết định, 
William phải đợi thêm 3 năm nữa mới được học ở 
ngôi trường danh giá này.

Các bài test cho thấy chỉ số thông minh của 
William đạt 250 - 300, được công nhận là người 
thông minh nhất trong lịch sử thế giới. Ngoài tài 
năng về toán học, ông còn thông thạo 8 loại ngôn 
ngữ khác nhau và viết rất nhiều cuốn sách khoa học 
có giá trị…

William tốt nghiệp Harvard năm 16 tuổi, 4 
năm sau, ông trở thành giáo sư toán tại trường ĐH 
Rice (Mỹ). Nhưng khi bị quá nhiều sinh viên châm 
chọc, William đã từ bỏ sự nghiệp dạy học và quay 
lại Harvard để học luật. Và từ đây bắt đầu một giai 
đoạn sóng gió trong cuộc đời của ông.

Nhiều lần William nói với phóng viên rằng 
cậu muốn sống một cuộc đời "hoàn hảo" mà theo 
cậu là lối sống ẩn dật. Ngoài ra, William không 
muốn kết hôn vì chẳng còn hứng thú với tình yêu.

Bên cạnh những phiền toái từ sự nổi tiếng 
quá mức, William còn là nạn nhân của chương 
trình giáo dục khắc nghiệt dành cho thần đồng ở 

Mỹ lúc bấy giờ. Bố của cậu bé liên tục ép con tìm 
hiểu các kiến thức tâm lý học chuyên sâu - lĩnh vực 
mà ông nghiên cứu.

Dù William rất yêu thích việc học thời thơ 
ấu, cậu cảm thấy ngày càng mệt mỏi ở tuổi trưởng 
thành và trách cứ người bố đã gây áp lực cho mình. 
Thậm chí khi bố qua đời năm 1923, William đã 
không về nhà đưa tiễn.

Cuộc sống ẩn dật và qua đời trong nghèo 
khổ

Sở hữu tài năng phi thường nhưng William 
lại chọn công việc văn thư để kiếm ăn từng bữa. Dù 
vậy, mọi người vẫn soi mói vị thiên tài được báo chí 
ca ngợi, khiến William càng muốn trốn tránh đám 
đông và liên tục nhảy việc.

Năm 1924, cánh phóng viên phát hiện thần 
đồng Harvard đang chạy việc vặt với mức lương 23 
USD/tuần. Tin tức này xuất hiện khắp các mặt báo, 
với nhiều bình luận rằng thiên tài ngày nào đã mất 
đi ánh hào quang lẫn tài năng của mình. Điều này 
không đúng, bởi William đã viết ra nhiều đầu sách 
có giá trị dưới các bút danh khác nhau.

Năm 1919, William bị bắt khi tham gia 
cuộc diễu hành chống chiến tranh tại Boston. Bị 
kết án 18 năm nhưng bố của William đã giúp ông ra 
tù, nhưng lại có một quyết định sai lầm khi đưa ông 
vào bệnh viện điều trị tâm thần hơn 1 năm.

Vì quá lo sợ con trai mình sẽ lầm đường lạc 
lối, mẹ và bố của William liên tục kiểm soát, theo 
dõi và cấm đoán ông giao lưu kết bạn với những 
người lạ. Quá chán nản, ông từ bỏ toán học và 
chuyển sang viết sách. Tuy nhiên, con đường này 
đã trở nên lạc lối.

Năm 1925, ông xuất bản cuốn sách về vũ 
trụ học trong đó ông dự đoán về các hố đen trong vũ 
trụ nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ của 
giới học giả. William qua đời vì xuất huyết não vào 
năm 1944, năm đó ông 46 tuổi.

Về sau, nhiều nhà giáo dục nhìn nhận cuộc 
đời William như "một thí nghiệm ép buộc", liên tục 
trải qua những đòi hỏi khắc nghiệt chỉ để đo khả 
năng trí tuệ của con người. Có lẽ nếu không bị 
"chín ép", William đã đóng góp được nhiều hơn và 
cũng có cho mình một cuộc sống bình yên, hạnh 
phúc.

2. Winfred Sackville Stoner Jr - thần 
đồng về nghệ thuật

Winfred Sackville Stoner Jr sinh ra ở 
Virginia vào năm 1902 là con riêng của bà Winfred 
Sackville Stoner, một nhà giáo dục tài năng, người 
sáng lập ra trường phái “dạy học gắn liền với niềm 
vui của trẻ”.

Với sự quan tâm và dạy dỗ của mẹ, Stoner 
Jr đã nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên bẩm về 
ngôn ngữ của mình. Chưa đầy 8 tuổi, cô bé đã dịch 
rất nhiều cuốn sách ra tiếng Tây Ban Nha. Năm 9 
tuổi, Stoner Jr vượt qua kỳ thi tuyển gắt gao để trở 
thành sinh viên của một trường đại học danh giá.

Chưa dừng lại ở đó, năm 12 tuổi, Stoner Jr 
đã giao tiếp thành thạo bằng 8 thứ tiếng, am hiểu 
tường tận nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano và 
sáng tác rất nhiều bài thơ, tiểu thuyết có giá trị văn 

học cao…
Sự thông minh của Stoner Jr đã đem đến 

cho mẹ cô một "món hời" lớn. Bà chia sẻ những bí 
quyết dạy con trong một cuốn sách mang tên “Giáo 
dục Tự nhiên”. Bất cứ bậc phụ huynh nào sống ở 
Mỹ thời bấy giờ đều mong muốn có được cuốn 
sách này. Chỉ trong một thời gian ngắn, Stoner Jr và 
mẹ của mình đã trở thành những triệu phú giàu có.

Cuốn sách Natural Education (tạm dịch: 
Giáo dục Tự nhiên) do mẹ của Stoner Jr viết đã trở 
thành một trong những tài liệu dạy con nổi tiếng 
nhất mọi thời đại. Tiếc rằng, Stoner Jr đã có một 
cuộc sống hôn nhân không thành công như trí tuệ 
của mình. Năm 1921, cô kết hôn khi mới có 19 tuổi 
với một người Pháp tên là Charles De Bruche.

Đây là tên lừa đảo chuyên nghiệp, hắn giả 
vờ chết vào năm 1922 ở Mexico để lấy tiền bảo 
hiểm nhân mạng từ Stoner Jr. Sau khi biết được sự 
thật đau đớn vào năm 1930, cô quyết định tái hôn 
theo ý muốn của mẹ.

Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên đã để lại cho 
Stoner Jr một vết thương lòng ghê gớm, chỉ trong 
vòng 3 năm, cô liên tục kết hôn rồi ly dị với 3 người 
đàn ông. Cuối cùng, sau khi chia tay vị hôn phu thứ 
tư EW Harrison, Stone Jr quyết định sống cô độc 
một mình cho đến hết đời tại một cùng quê hẻo lánh 
ở Virginia.

3. Nathalia Crane - nhà thơ trẻ nhất thế 
giới

Sinh vào năm 1913 tại vùng Brooklyn, 
Nathalia Crane là một trong những nhà thơ trẻ nhất 
mà thế giới được biết đến. Những sáng tác đầu tiên 
của cô ngay lập tức gây chú ý dư luận. Khi mới 9 
tuổi, các bài thơ của Crane đã được tờ The New 
York Sun mua bản quyền để xuất bản.

Năm lên 10, "tài năng nhỏ" này đã tạo ra tác 
phẩm cực kỳ ăn khách lúc bấy giờ - “Romance”, 
miêu tả lại cuộc phiêu lưu kỳ thú của một thiếu nữ 
xinh đẹp tới hòn đảo của các thiên thần.

Đến năm 1925, khi mới 12 tuổi Crane được 
bầu làm thành viên chính thức của “hội nghệ thuật 
Hoa Kỳ”. Từ đấy, cứ mỗi năm, thần đồng thơ văn 
lại đều đặn cho ra đời những tác phẩm xuất chúng. 
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Cô nhanh chóng trở thành niềm tự hào của cả nước 
Mỹ, nhiều người còn gọi yêu Crane là: “Đứa trẻ 
vàng của Brooklyn”.

Nhưng khác với nhiều thần đồng đương 
thời, Nathalia Crane không còn một chút thơ ngây 
của trẻ em, cách suy nghĩ của cô bé già dặn hệt như 
một người trưởng thành. Những câu trả lời phỏng 
vấn của Nathalia Crane với báo giới luôn sắc sảo, 
khôn ngoan, với giọng điệu thấm đẫm sự từng trải. 
Đặc biệt, cô bé còn mạnh dạn chia sẻ quan điểm 
của mình về tình yêu, hôn nhân, tình dục…

Chính từ suy nghĩ này với tài năng "không 
thể tin nổi", một số nhà thơ đã nghi ngờ tài năng của 
Crane chỉ là trò bịp bợm. Nhà phê bình thơ Edwin 
Markham cho rằng: “Một đứa trẻ 12 tuổi không thể 
nào có một kiến thức rộng lớn như vậy. Hiểu biết 
trong các bài thơ của Crane trải dài từ kiến thức lịch 
sử, khảo cổ, tình yêu, hôn nhân… Đó thực sự quá 
nhiều, tôi tin đây là sự hợp sức của rất nhiều cá 
nhân và Crane chỉ là người đại diện”.

Một số bài báo ác ý hơn, cố chứng minh 
rằng cha mẹ của Crane mới chính là chủ nhân của 
các tác phẩm và đứa con gái chỉ là bình phong đánh 
lừa dư luận.

Quá mệt mỏi trước những công kích, Crane 
buông xuôi công việc sáng tác, các tác phẩm ít dần. 
Từ khi trở thành giáo viên tiếng Anh của ĐH San 
Diego, Crane cũng đoạn tuyệt vĩnh viễn với thơ 
văn. Kể từ đó cô sống một cách thanh đạm, khiêm 
tốn, luôn cố gắng tránh xa những ồn ào của xã hội.

4. Elizabeth Benson - sáng tác thơ văn từ 
khi 3 tuổi

Elizabeth Benson sinh năm 1913 ở Texas, 
Mỹ. Anne Austin - mẹ cô là một nhà báo, tiểu 
thuyết gia trinh thám nổi tiếng đương thời. Có lẽ 
được di truyền tài năng văn học của mẹ, ngay 3 tuổi 
Elizabeth đã biết đánh vần và bắt đầu sáng tác thơ 
văn.

Với IQ hơn 214, cô bé Elizabeth Benson đã 
trở nên nổi tiếng khắp thế giới từ khi lên 8. Nhưng 
mẹ cô không để cho con gái mình thoải mái tiếp 
xúc với các phương tiện truyền thông, thậm chí bà 
còn không cho Elizabeth đọc các mẫu báo ca ngợi 
tài năng nữ thần đồng này. Chính vì vậy, dù có bộ 
não của một giáo sư nhưng Elizabeth vô cùng 
khiêm tốn và cầu tiến.

Khi 13 tuổi, cô đã cho ra đời một cuốn tiểu 
thuyết vô cùng ăn khách và nhận được học bổng 
của trường ĐH Barnard tại New York. Cô bé còn 
bộc lộ tài năng trên lĩnh vực thể thao.

Trong những năm học đại học, Elizabeth đã 
đạt rất nhiều huy chương vàng, giấy khen ở các 
môn bóng chuyền, bơi lội, điền kinh… Trong một 
cuốn sách mình viết, Elizabeth chia sẻ: “Hoạt động 
cơ bắp sẽ nâng cao khả năng hoạt động của các 
tuyến nội tiết, giúp đầu óc luôn luôn minh mẫn, 
tỉnh táo”.

Tương lai của một thiên tài đang dần rực 
sáng, thì Elizabeth lại chọn một lối rẽ khác. Điều 
này có thể là hạnh phúc riêng của cô, nhưng lại là 
nỗi thất vọng và "bất hạnh" cho những người xung 
quanh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thiên tài này 
chọn một cuộc sống đơn giản bên người mình yêu. 
Cô không tham gia vào các hoạt động sáng tác, 
nghiên cứu văn học mà trở thành một người vợ, 
người mẹ đảm đang, thương yêu con cái.

Đã có có nhiều tờ báo, phương tiện truyền 
thông đứng ra chỉ trích, phê bình sự ích kỷ của 
Elizabeth khi không cống hiến bộ óc của mình cho 
đất nước, xã hội. Nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai tất cả 
để sống hạnh phúc với gia đình cho tới khi từ trần 
vào năm 80 tuổi. ■ 

Câu chuyện cảm động về 
người đầu tiên của nhân loại 
vĩnh viễn an nghỉ trên Mặt trăng

50 năm sau Sứ mệnh Apollo, đã có 12 
người đặt chân lên Mặt trăng và hàng 
chục người được mai táng ngoài 

không gian. Trong đó đặc biệt hơn cả là Eugene 
Shoemaker - một trong những bộ óc vĩ đại nhất thế 
kỷ 20, và cũng là người duy nhất của nhân loại an 
nghỉ trên Mặt trăng.

Bia đá tưởng niệm ông trên Trái Đất ghi rõ: 
"Sống một lần, chôn cất 2 lần", muốn nói đến việc 
Shoemaker được an táng nơi quê nhà, và cả trên 
Mặt Trăng xa xôi.

Eugene Shoemaker (hay còn được bạn bè 
và gia đình gọi bằng cái tên thân thương Gene), là 
một trong những bộ óc vĩ đại của thế kỷ 20.

Eugene Shoemaker - Người duy nhất được 
mai táng trên Mặt trăng

Ước mơ cháy bỏng lên Mặt trăng nhưng 
không thành

Tên tuổi của nhà khoa học này sớm đã 
không còn lạ lẫm trong cộng đồng khoa học. Ông 
cùng vợ Carolyn và đồng nghiệp David Levy là 
người đã phát hiện ra sao chổi Shoemaker-Levy 9 
nổi tiếng với sự kiện va chạm với sao Mộc. 

Sự kiện từng làm mưa làm gió trên các tờ 
báo trên khắp thế giới năm 1994, đánh dấu lần đầu 
tiên con người chứng kiến cảnh tượng hai thiên thể 
trong Thái Dương Hệ va vào nhau.

Ông còn để lại nhiều đóng góp cho khoa 
học khi ứng dụng các kiến thức địa chất học của 
mình vào thiên văn, góp phần tạo nên ngành khoa 
học hành tinh. Một trong số đó là sự thành lập 

Chương trình Nghiên cứu Địa chất thiên văn 
(Astrogeology Research Program) – dự án thuộc 
cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Các công trình nghiên cứu về hố thiên 
thạch của ông có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc 
tìm hiểu về sự tuyệt chủng của khủng long và đối 
với Sứ mệnh Apollo đưa con người lên Mặt trăng.

Shoemaker từ lâu cũng đã rất yêu thích Mặt 
trăng, và ước mơ được ngồi lên một chiếc phi 
thuyền để rồi đặt chân đến và nghiên cứu hành tinh 
nhỏ này. Đáng buồn thay, ông đã không bao giờ có 
cơ hội thực hiện điều đó. Ông mắc bệnh thận, và 
căn bệnh đã dập tắt ước mơ của ông. 

Vậy nên thay vào đó, ông tham gia đào tạo 
các phi hành gia của Sứ mệnh Apollo về các kiến 
thức địa chất phục vụ cho chuyến du hành Mặt 
trăng.

Sau khi Sứ mệnh Mặt trăng kết thúc, Gene 
(tên thân mật của Shoemaker) vẫn tiếp tục nghiên 
cứu và quan sát các hành tinh, thiên thể, vẫn đi 
khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu về đất mẹ và 
đã có thêm nhiều đóng góp cho cả thiên văn học và 
địa chất học.

Bi kịch đã xảy ra. Trên đường khám phá 
miệng núi lửa ở Úc vào năm 1997, Gene gặp phải 
tai nạn xe hơi và qua đời vào ngày 18/7, để lại niềm 
tiếc thương cho rất nhiều người. Thế nhưng, cuộc 
phiêu lưu của ông có vẻ vẫn chưa kết thúc tại đó. 
Ước mơ của ông đã không thể thực hiện khi còn 
sống, cuối cùng được "chấp cánh" khi ông qua đời.

Một đồng nghiệp thân thiết của Gene - 
Carolyn Porco muốn giúp đỡ bạn mình thực hiện 
ước mơ trở thành phi hành gia và đã tìm cách để có 
thể đưa ông lên Mặt trăng. May mắn thay, nhờ vào 
những thành tựu và đóng góp cho khoa học mà 
Gene đem lại, Carolyn Porco không mất quá nhiều 
công sức để thuyết phục NASA, họ đồng ý tôn 
vinh nhà khoa học quá cố bằng cách đưa tro cốt của 
ông lên Mặt trăng. 

Ngày 6/1/1998, NASA đưa tàu thăm dò 
lên cực nam của Mặt trăng cùng 28 gram tro cốt của 
Shoemaker. Phần tro được bao bọc cẩn thận trong 
một lá đồng thau có khắc tên, ngày tháng, hình ảnh 
sao chổi Hale-Bopp, hố thiên thạch Arizona (nơi 
ông đào tạo các phi hành gia Apollo) và một trích 
dẫn từ tác phẩm "Romeo và Juliet" của 
Shakespeare.

Lunar Prospector rời bệ phóng từ Trạm 
không quân Cape Canaveral, bang Florida, ngày 
6/1/1998. Hơn một năm sau, khi kết thúc nhiệm vụ 
nghiên cứu, con tàu được điều khiển đâm xuống 
gần cực nam. Tro cốt của Shoemaker cũng theo đó 
lưu lại trên Mặt Trăng.

Celestis hy vọng có thêm người được chôn 
cất trên Mặt Trăng trong tương lai. Tuy nhiên, hiện 
Shoemaker là người duy nhất lịch sử yên nghỉ tại 
vùng đất xa xôi này. "Mỗi khi nhìn lên Mặt Trăng, 
chúng tôi sẽ luôn biết Eugene đang ở đó", Carolyn 
Shoemaker chia sẻ trong một thông cáo báo chí 
năm 1998. ■
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CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!!

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

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

Build: 10 years

Giá bán: $270,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $135,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $390,000 

Giá build: $675,000

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

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000

731-2010/1578

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

NEW
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579-2010/1578

NEW

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
__________________________________________

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)

NEW

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

742-2008/1576

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân laïc: 832-280-4173 

Email: uyeninvestments@gmail.com 

799-2016/1584

NEW

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
__________________________________________

735-2008/1576

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700-$1,200. 

Bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc Chính: 

281-650-2898
__________________________________________

710-2006/1574

NEW THAÙNG 5/2022

Caàn gaáp thôï boät bao löông $700/tuaàn. 

Trong khu Briar Forest & Westheimer 

Laøm vieäc thoaûi maùi, khoâng khí gia ñình

Lieân laïc Cuùc: 713-278-9559 

Hoøa: 713-391-6840
__________________________________________

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

756-2011/1579

NEW

CAÀN NGÖÔØI - 610 & BELLFORT

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø, 

ñi veà trong ngaøy. Part-time hoaëc full-

time, khu Meyerland 77096, löông 

thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 

713-401-4737
__________________________________________

729-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ 2 chaùu trai 3t 

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

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû. Löông 

$1,600/thaùng.

Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985 

346-715-1080
__________________________________________

723-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Nhaø ôû First Colony Sugar Land, caàn 

ngöôøi laøm côm vaø doïn deïp nhaø cöûa 

cho 2 oâng baø giaø coøn khoûe, part time, 

flexible hours, any day. Löông giôø, 

ñieän thoaïi baø Trang:

281-797-8345

Call any time
__________________________________________

721-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi naáu aên, doïn deïp vaø laùi xe 

ñöa ñoùn treû em. Löông $100/ngaøy, 

laøm 4 ngaøy, 20 Hrs/tuaàn. Nhaø khu 

Bellaire & Loop 610. 

Xin lieân laïc: 

832-377-1642
__________________________________________

751-2010/1578

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù (2 tuoåi vaø 2 thaùng 

tuoåi) ñeán ôû cuøng nhaø vuøng Houston 

/Pearland, 6 tôùi 7 ngaøy moät tuaàn ôû laïi 

nhaø.

Xin goïi coâ Chaâu: 

714-310-5936
__________________________________________

727-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø 2 vôï choàng, caàn moät phuï nöõ, coù 

söùc khoûe, 45-60 tuoåi. Bieát naáu aên 

ngon, laøm ít vieäc nhaø, phoøng rieâng, 

bao aên ôû, löông thaùng $1,300.

Xin lieân laïc: 

832-513-5302

734-2008/1576

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi phuï nöõ bieát laùi xe ñöa ñoùn 2 

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

ngaøy, bao aên ôû, coù phoøng rieâng. Khu 

Bellaire, löông haäu..

Xin lieân laïc: 

713-417-1172

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

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
__________________________________________

725-2007/1575

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø khu Hway6 & Clay dö phoøng cho 

thueâ. Bao ñieän, nöôùc, Internet. Coù 

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

Xin lieân laïc Coâ Baûy: 

832-768-8167
__________________________________________

722-2007/1575

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû trong khu Beechnut Landing, 

goùc Synott and Beechnut. Coù phoøng 

cho thueâ giaønh cho giôùi Nöõ, tieän nghi 

ñaày ñuû. Coù nhaø beáp ñeå naáu aên, beân 

ngoaøi thoaùng maùt.

Xin lieân laïc Thuøy: 

832-768-4380
__________________________________________

789-2015/1583

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø coù 2 phoøng cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, giaù $400/1 thaùng/1 phoøng. Gaàn 

Hong Kong 4.

Coù nhu caàu xin lieân laïc Möôøi Ñoaøn:

832-398-5806
__________________________________________

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

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted
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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
__________________________________________

765-2012/1580

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 
__________________________________________

744-2009/1577

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân laïc

713-367-5069

715-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG  

(NÖÕ, VÔÏ CHOÀNG ONLY)

Nhaø ôû Bellaire-HWay6, gaàn chôï HEB, 

Myõ Hoa, coù phoøng cho share. Khu an 

ninh, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet. 

Coù saün giöôøng.

Xin lieân laïc Hoa: 

832-289-9273
__________________________________________

713-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG

Gaàn chôï Vieät Hoa, Hong Kong 4, khu 

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

nhaø 4 phoøng. Master raát to $600 & 

$350 & $400. Bao ñieän nöôùc, maùy 

giaët, maùy saáy, Internet. Cho share 

chung nhaø.

Bieát theâm xin goïi Kim Ngoïc: 

346-252-3902
__________________________________________

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

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)
__________________________________________

720-2007/1575

CHO SHARE PHOØNG  

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch seõ. 

Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän nghi. 

Ñöôøng Neff & Redding (Khu Bellaire), 

ít naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 *  669-285-8701

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

Ngöôøi ñaøn oâng haøo phoùng

Taïi nhaø taém hôi, moät trong soá nhöõng chieác 

ñieän thoaïi di ñoäng ñeå ôû haønh lang ñoå 

chuoâng, ñaàu daây beân kia nuõng nòu:

– Anh yeâu, em ñang ôû sieâu thò, cho em mua 

aùo loâng choàn nheù, 50.000 franc thoâi?

– Khoâng vaán ñeà gì.

– Anh ñaùng yeâu quaù, theá nhaãn kim cöông 

giaù 120.000 franc, yù anh theá naøo?

– Ñoái vôùi anh, ñoù laø chuyeän nhoû.

– OÂi! Hoâm nay laø ngaøy haïnh phuùc nhaát ñôøi 

em. Hay laø chuùng ta seõ ñaët daáu chaám cho 

noù baèng moät chieác Mercedes tuyeät ñeïp 

khoâng mui, kieåu môùi nhaát, giaù 500.000 

franc?

– Kieåu xe naøy khaù ñaáy!

– Tuyeät vôøi! Caùm ôn “thaàn ñeøn” cuûa em.

– Ngöôøi phuï nöõ cuùp maùy. Ngöôøi ñaøn oâng 

cau maøy xem laïi chieác ñieän thoaïi, ñoaïn giô 

noù leân vaø hoûi: “Ñieän thoaïi naøy cuûa ai ñaây?”

Vi Cöôøi

Rao Vaët

Lo ngại thảm họa biến đổi khí 

hậu, các nhà khoa học muốn 

lưu trữ tri thức toàn nhân loại 

trên núi lửa Mặt trăng

ác nhà khoa học vẫn đang tìm cách 

Cbảo tồn thành tựu của nhân loại hiện 

tại nhằm đối phó với nguy cơ con 

người có thể bị diệt vong bất kỳ lúc nào.

Một Kho chứa Tận thế (Doomsdat Vault) đã 

được xây dựng trên đảo Spitsberger của Na Uy, để 

lưu trữ bản sao của các loại hạt giống trong những 

túi nhôm đóng kín. Kho chứa này sẽ bảo vệ các 

giống cây cho nguồn cung thực phẩm thế giới khỏi 

bị thất thoát qua các thảm họa như chiến tranh hoặc 

thiên tai.

Nhưng hệ thống này không hoàn hảo – kho 

chứa này từng bị ngập do biến đổi thời tiết – nhưng 

ý tưởng đằng sau nó đang được một công ty áp 

dụng để bảo vệ tri thức của nhân loại, thay vì chỉ 

các loại hạt giống. Công ty có tên Lonestar này 

đang lên kế hoạch lưu trữ dữ liệu của con người 

trong các ống dung nham núi lửa trên Mặt trăng.

Christopher Stott, CEO của Lonestar cho biết: 

"Thật không thể tưởng tượng nổi chúng ta đang lưu 

giữ những tài sản quý giá nhất, tri thức và dữ liệu 

của chúng ta, ngay trên Trái đất, nơi chúng ta vẫn 

đang thả bom và đốt phá mọi thứ. Chúng ta cần đưa 

các tài sản của mình ra khỏi hành tinh này, tới nơi 

chúng ta có thể giữ cho chúng an toàn".

Không chỉ nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, trong 

tháng 4 vừa qua, công ty này cho biết họ đã ký hợp 

đồng cho 2 sứ mệnh đầu tiên nhằm đưa trung tâm 

dữ liệu đặt trên Mặt trăng.

Trên thực tế đã có một kho chứa Tận thế tương 

tự như vậy dành cho dữ liệu nguồn mở, được đặt tại 

Svalbard.

Lonestar đã đặt được chỗ trên sứ mệnh IM-1 

của hãng Intuitive Machines, một công ty tư nhân 

sắp đưa tàu đổ bộ lên Mặt trăng nhằm thực hiện 

một cuộc thử nghiệm phần mềm đối với một lượng 

nhỏ dữ liệu được lưu trữ trên tàu đổ bộ. 

Sau đó họ có kế hoạch "đưa tải dịch vụ dữ liệu 

đầy đủ đầu tiên lên IM-2 của Intuitive Machines 

đến cực Mặt trăng", nơi họ thực hiện các bài kiểm 

tra tải lên và tải xuống.

Ý tưởng của Lonestar là các máy chủ tương lai 

có thể giao tiếp với Trái đất, cũng như lưu trữ thông 

tin mà chúng ta không muốn bị mất trong nhiều 

năm tới.

"Nếu chúng ta không làm vậy, chuyện gì sẽ 

đến với dữ liệu của chúng ta trên Trái đất?", Stott 

cho biết. "Ngân hàng hạt giống đã bị ngập lụt do tác 

động của biến đổi khí hậu. Nó cũng nhạy cảm với 

các dạng phá hủy khác như chiến tranh hoặc tấn 

công mạng. Chúng ta cần nơi nào đó có thể lưu giữ 

dữ liệu một cách an toàn".

Đây không phải lần đầu các nhà khoa học đề 

xuất ý tưởng lưu trữ tri thức quan trọng của Trái đất 

lên Mặt trăng. Nhưng lưu trữ dữ liệu trên Mặt trăng 

chưa bao giờ là một việc đơn giản.

Chênh lệch nhiệt độ Mặt trăng rất lớn. Ban 

ngày nó có thể lên tới 106 độ C, nhưng ban đêm có 

thể giảm về -183 độ C và bề mặt của Mặt trăng 

cũng không có lớp bảo vệ trước các bức xạ Mặt trời 

như khí quyển Trái đất. 

Do vậy, Lonestar đề xuất xây dựng các máy 

chủ lưu trữ dữ liệu trong các khe dung nham núi lửa 

của Mặt trăng, nơi có nhiệt độ ổn định hơn cũng 

như ngăn được bức xạ phá hủy máy chủ.

Ngoài Lonestar, cơ quan Không gian Ý cũng 

đã ủy quyền cho hãng Thales Alenia Space xây 

dựng các trung tâm dữ liệu trên Mặt trăng như một 

phần của chương trình Mặt trăng Artemis của 

NASA. Chương trình này sẽ dẫn đến việc định cư 

vĩnh viễn trên Mặt trăng, vì vậy các trung tâm dữ 

liệu là một yêu cầu bắt buộc, không phải một ý 

tưởng vu vơ. ■ 
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New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

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

Galaria Mall

832-623-7641Xin lieân laïc: 

NEW

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

768-2006/1573

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
Katy Asian Town

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

Nhaø haøng Dim Sum ñaït sao Michelin, Tim Ho 

Wan, ôû Katy Asian Town, tuyeån Quaûn lyù Phuïc 

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

Hieåm vaø phuùc lôïi cuûa Coâng ty.

NEW

772-2013/1581

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
N.Fry & Little York

Tieäm phôû treân ñöôøng North Fry & Little 

York khu Katy, tuyeån Beáp tröôûng vaø 

nhaân vieäc phuïc vuï.

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

832-606-1399

NEW

758-2011/1579

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

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

Katy 77449

281-717-4230Xin lieân laïc:

NEW

773-2013/1581

Caàn Gaáp Thôï Toùc

Caàn gaáp thôï toùc Nöõ coù kinh nghieäm, 

bieát tieáng Anh. 

Tieäm ôû N. Eldridge & FM 529.

N. Eldridge & FM 529

Sau 8PM:
Xin lieân laïc: 713-896-0039

832-455-3475

NEW

777-2013/1581

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm, Full 

time vaø Part time. 

Gaàn Wilcrest & Beechnut. 

Wilcrest & Beechnut

Xin lieân laïc Lan: 281-988-6743

780-2014/1582

Nhaø haøng Vieät Nam môû 24 giôø ôû 

MGM Casino, MD vaø Falls Church, VA. 

Caàn tuyeån nhieàu nhaân vieân.

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

(Ñaàu beáp - Phuï Beáp - Röûa Cheùn)

QUAÛN LYÙ NHAØ HAØNG

NHAÂN VIEÂN NHAØ HAØNG

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

VAØ NHIEÀU VÒ TRÍ KHAÙC.

Löông traû cao nhaát trong vuøng.

Baûo Hieåm Söùc Khoûe

401K

Chuyeân Nghieäp - Ñaúng Caáp

Lieân heä tröïc tieáp:

Mr. Gene: 571-233-5001

NEW Caàn Tuyeån
MGM Casion, MD & Falls Church, VA

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

730-2008/1576

Caàn Gaáp Thôï Nails

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

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

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

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

Colorado

Xin lieân laïc:

970-446-6060 * 970-306-2005

NEW

732-2008/1576

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm vaø tay 

chaân nöôùc. Bao löông $1,500/tuaàn. 

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

New! New! New!

Xin lieân laïc: 806-787-7997

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



Issue # 2006 * Saturday, August 06, 2022

CUOÁI TUAÀN

Trang 15A

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:

Xin lieân laïc:

281-467-2871 * 281-242-0866

NEW

724-2007/1575

Caàn Ngöôøi

Tieäm DryClean/Sugarland.TX. Caàn 

tuyeån part time hoaëc full time 

cashier/front counter.

Sugarland TX

HIRING

757-2011/1579

WE’RE HIRING
In Houston TX and Magnolia TX

WWW.LINCOLNMANUFACTURING.COM

APPLY ONLINE: WWW.LMIJOBS.COM

OPEN POSITIONS
ª CNC Machine Operators

ª Thread Inspectors

ª CNC Helpers

ª Day & Night Shift Available

WE OFFER
ª Medical, Dental, Vision & Life 

Insurance

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

ª $3 per hour shift differential for nights

ª Paid Vacation, Holidays and 
Personal Leave

HIRING PARAMOUNT
ENGINEERING LLC

746-2010/1578

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

Please send resume to christella@pellctx.com

WWW.PELLCTX.COM

NEW

760-2011/1579

Caàn Ngöôøi

Caàn phuï nöõ phuï giuùp uûi ñoà cho 

tieäm giaët (Sub Station). 

Houston, 77057

Xin lieân laïc Quyeân: 1- 5PM

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

HIRING

761-2007/1575

Email resume to: 
itihiring2021-ss1@yahoo.com

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

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

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

We offer competitive 

Salary and Benefits.

Hiring Resource Specialist
Sugar Land

955-Long Term

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

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

AÙp duïng / Apply by:

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

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

NEW

769-2013/1581

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi troâng treû khu Pearland. Coâng vieäc 

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

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

anh hoaëc tieáng Hoa laø moät lôïi theá.

Vuøng Pearland

713-493-9988Xin lieân laïc: 

NEW

782-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn tuyeån 

nhaân vieân Nam ñoùng thuøng ñeå göûi haøng ñi.

Ñòa chæ: Unlimited Custom Emboridery

10507 Fallstone Road, Houston TX, 77099

Vuøng Southwest

713-306-1354Xin nhaén tin hoaëc goïi cho Höông:

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: 

790-2009/1577

Caàn tuyeån gaáp nhaân vieân part time, coâng vieäc caét traùi caây cho tieäm 

taïp hoùa, löông töø $14-$16. 

ŸNôi laøm vieäc: Katy, 77494

ŸThôøi gian (8 giôø): Thöù 2 - Thöù 7

ŸCoâng vieäc: Caét traùi caây, ñoùng goùi vaø tröng baøy.

Coâng vieäc, giôø laøm coù theå thay ñoåi tuøy theo nhu caàu kinh doanh.

NEW Caàn Tuyeån Gaáp
Katy, 77494

Xin nhaén tin (English): 832-875-1830

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

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

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546
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11 lợi ích sức khỏe của 
thiền qua các bằng chứng khoa 
học

Thiền được nhiều người biết đến như 
một thực hành tôn giáo nhưng thiền 
còn là một quá trình luyện rèn tâm 

trí nhằm đạt được những lợi ích cho sức khỏe thể 
chất và tinh thần được chứng minh qua nhiều 
nghiên cứu khoa học.

Thiền là quá trình rèn luyện tâm trí theo 
thói quen để tập trung và chuyển hướng suy nghĩ 
của bạn.

Mọi người cũng sử dụng thiền ể phát triển đ
các thói quen và cảm giác có lợi khác nhau, chẳng 
hạn như tâm trạng và quan iểm tích cực, kỷ luật đ
bản thân, thói quen ngủ lành mạnh và thậm chí t ng ă
khả n ng chịu au.ă đ

Có 11 lợi ích sức khỏe của thiền ược tổng đ
kết dựa trên bằng chứng khoa học.

1. Thiền giúp giảm căng thẳng
Giảm căng thẳng là một trong những lý do 

phổ biến nhất khiến mọi người thử tập thiền. Thông 
thường, căng thẳng về tinh thần và thể chất làm 
tăng nồng độ hormone căng thẳng cortisol, dẫn đến 
giải phóng các chất gây viêm trong cơ thể gọi là 
cytokine. Những tác động này có thể làm rối loạn 
giấc ngủ, phát sinh chứng trầm cảm và lo âu , tăng 
huyết áp, góp phần gây ra mệt mỏi và suy nghĩ tiêu 
cực.

Trong một nghiên cứu kéo dài 8 tuần, cho 
thấy thiền chánh niệm đã làm giảm phản ứng viêm 
do căng thẳng gây ra. Hơn nữa, nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng thiền định cũng có thể cải thiện các triệu 
chứng của các t đến căng thẳng, ình trạng liên quan 
bao gồm hội chứng ruột kích thích.

Ảnh minh họa
2. Kiểm soát lo âu
Một phân tích tổng hợp bao gồm gần 1.300 

người trưởng thành đã phát hiện ra rằng thiền định 
có thể làm giảm lo âu. Đáng chú ý, hiệu ứng này 
mạnh nhất ở những người có mức độ lo âu cao nhất.

Ngoài ra, một nghiên cứu cho thấy 8 tuần 
thiền chánh niệm giúp giảm các triệu chứng lo âu ở 
những người bị rối loạn lo âu lan tỏa, cùng với việc 
tăng năng lượng tích cực bản thân và cải thiện khả 
năng phản ứng và đối phó với căng thẳng.

Thiền cũng có thể giúp kiểm soát lo âu liên 
quan đến công việc. Một nghiên cứu cho thấy 

những nhân viên sử dụng ứng dụng thiền chánh 
niệm trong 8 tuần đã cải thiện được cảm giác hạnh 
phúc, giảm bớt sự lo âu và căng thẳng trong công 
việc so với những người trong nhóm đối chứng.

3. Thúc đẩy sức khỏe cảm xúc
Một số hình thức thiền hể giúp cải định có t

thiện hình ảnh bản thân và có cái nhìn tích cực hơn 
về cuộc sống.

Một đánh giá về các phương pháp điều trị 
được thực hiện cho hơn 3.500 người trưởng thành 
cho thấy thiền chánh niệm đã cải thiện các triệu 
chứng của bệnh trầm cảm.

Chất gây viêm được gọi là cytokine, được 
giải phóng khi gặp căng thẳng, có thể ảnh hưởng 
đến tâm trạng, dẫn đến trầm cảm. Một đánh giá dựa 
trên một số nghiên cứu cho thấy thiền cũng có thể 
làm giảm trầm cảm bằng cách giảm nồng độ của 
chất gây viêm cytokine.

4. Nâng cao nhận thức về bản thân
Một số hình thức thiền có thể giúp bạn hiểu 

rõ hơn về bản thân, giúp bạn phát triển tốt nhất 
năng lực của bản thân.

Một đánh giá của 27 nghiên cứu cho thấy 
rằng luyện tập thái cực quyền (thường được xem là 
một loại thiền động) có thể liên quan đến việc cải 
thiện hiệu quả bản thân, là một thuật ngữ được sử 
dụng để mô tả niềm tin của một người vào năng lực 
bản thân hoặc khả năng vượt qua thử thách.

Trong một nghiên cứu khác, 153 người 
trưởng thành sử dụng ứng dụng thiền chánh niệm 
trong 2 tuần đã giảm cảm giác cô đơn và tăng 
cường tiếp xúc xã hội so với những người trong 
nhóm đối chứng.

5. Kéo dài thời gian chú ý
Thiền giúp tập trung chú ý và giúp tăng sự 

duy trì sự chú ý của bạn.
Một nghiên cứu tương tự đã chỉ ra rằng 

những người thường xuyên thực hành thiền định 
thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thị giác và có khả năng 
tập trung cao hơn so với những người không có bất 
kỳ kinh nghiệm thiền định nào.

Ngay cả khi thiền định trong một khoảng 
thời gian ngắn mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi 
ích cho bạn. Một nghiên cứu cho thấy rằng chỉ ngồi 
thiền trong 13 phút mỗi ngày sẽ tăng cường khả 
năng chú ý và trí nhớ sau 8 tuần.

6. Có thể giảm mất trí nhớ do tuổi tác
Thiền cải thiện sự chú ý và sự minh mẫn 

trong suy nghĩ có thể giúp giữ cho tâm trí của bạn 
luôn tươi trẻ.

Kirtan Kriya là một phương pháp thiền 
định kết hợp một câu thần chú hoặc tụng kinh với 
chuyển động lặp đi lặp lại của các ngón tay để tập 
trung suy nghĩ của bạn.

Ngoài việc chống lại chứng mất trí nhớ 
thông thường liên quan đến tuổi tác, thiền định ít 
nhất có thể cải thiện một phần trí nhớ ở bệnh nhân 
sa sút trí tuệ.

7. Có thể giúp mở rộng lòng bao dung
Một số kiểu thiền đặc biệt có thể làm tăng 

cảm giác và hành động tích cực đối với bản thân và 
những người khác.

Thông qua thực hành, mọi người học cách 
mở rộng lòng tốt và sự tha thứ, đầu tiên là bạn bè, 
sau đó là người quen và cuối cùng là kẻ thù.

Một phân tích tổng hợp của 22 nghiên cứu 
về các hình thức thiền ã chứng minh khả nđ ăng của 
thiền trong việc tăng cường lòng từ bi của mọi 
người đối với bản thân và những người khác.

Một nghiên cứu khác ở 50 sinh viên đại học 
cho thấy việc thực hành thiền 3 lần mỗi tuần giúp 
cải thiện cảm xúc tích cực, tương tác giữa các cá 
nhân và sự hiểu biết về người khác sau 4 tuần.

8. Có thể giúp chống lại chứng nghiện
Kỷ luật tinh thần bạn có thể phát triển thông 

qua thiền định, có thể giúp bạn phá vỡ sự phụ thuộc 
bằng cách tăng khả năng tự kiểm soát và nhận thức 
mặt hại của các tác nhân gây nghiện.

Một nghiên cứu ở 60 người được điều trị 
chứng rối loạn do sử dụng rượu cho thấy rằng thực 
hành thiền có liên quan đến việc giảm mức độ căng 
thẳng, đau khổ về tâm lý, giảm cảm giác thèm rượu 
và giảm sử dụng rượu sau 3 tháng.

9. Cải thiện giấc ngủ
Nhiều người trong cộng đồng sẽ phải vật 

lộn với chứng rối loạn giấc ngủ vào một thời điểm 
căng thẳng nào đó.

Một nghiên cứu đã so sánh các chương 
trình thiền dựa trên chánh niệm và phát hiện ra rằng 
những người thiền định ngủ tốt hơn và cải thiện 
mức độ nghiêm trọng của chứng mất ngủ.

10. Giúp kiểm soát cơn đau
Nhận thức của bạn về cơn đau có liên quan 

đến trạng thái tinh thần của bạn và đau có thể tăng 
lên trong khi căng thẳng.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng kết hợp 
thiền vào thói quen của bạn có thể có lợi cho việc 
kiểm soát cơn đau.

Một đánh giá của 38 nghiên cứu đã kết luận 
rằng thiền chánh niệm có thể giảm đau, cải thiện 
chất lượng cuộc sống và giảm các triệu chứng trầm 
cảm ở những người bị đau mãn tính.

Những người thiền định và không thiền 
định đều trải qua những nguyên nhân gây đau 
giống nhau, nhưng những người tập thiền cho thấy 
khả năng đối phó với cơn đau cao hơn và thậm chí 
giảm cảm giác đau.

11. Có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp
Theo thời gian, huyết áp cao làm cho tim 

làm việc nhiều hơn để bơm máu, có thể dẫn đến 
chức năng tim kém. Huyết áp cao cũng góp phần 
vào việc xơ vữa động mạch, có thể dẫn đến cơn đau 
tim và đột quỵ.

Một phân tích tổng hợp của 12 nghiên cứu 
thu hút gần 1000 người tham gia cho thấy thiền 
định hỗ trợ giảm huyết áp. Điều này hiệu quả hơn ở 
những người tình nguyện lớn tuổi và những người 
có huyết áp cao hơn trước khi nghiên cứu. ■
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Cảnh báo biểu hiện bệnh 
nguy hiểm qua giấc ngủ

Giấc ngủ bất ổn không chỉ khiến bạn 
mệt mỏi, cáu kỉnh vào hôm sau mà 
còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

sức khỏe.
Một số triệu chứng như ngưng thở khi ngủ, 

ngáy kéo dài, ngủ không sâu... có thể gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe và tâm trạng.

Chứng ngưng thở lúc ngủ
Giám đốc Trung tâm Rối loạn Giấc ngủ tại 

Phòng khám Cleveland (Mỹ) Nancy Foldvary-
Schaefer cho hay: “Chứng ngưng thở khi ngủ ảnh 
hưởng đến 25% dân số, ở nam giới nhiều hơn nữ 
giới. Tuy nhiên, khi tới tuổi mãn kinh, tỷ lệ phụ nữ 
bị chứng bệnh này ngang với đàn ông”.

Các bác sĩ nhận định, chứng ngưng thở khi 
ngủ có liên quan đến một loạt các tình trạng sức 
khỏe nguy hiểm. Jonathan Jun, chuyên gia về phổi 
và y học giấc ngủ, giải thích: “Chứng ngưng thở 
khi ngủ xuất hiện khi các cơ đường thở trên giãn ra 
trong khi ngủ và chèn ép đường thở, khiến bạn 
không nhận đủ không khí.

Bệnh nhân có thể ngừng thở trong 10 giây 
hoặc hơn rồi mới bắt đầu thở lại. Các nghiên cứu 
trong phòng thí nghiệm ghi nhận, chứng ngưng thở 
khi ngủ có liên quan đến tăng lượng đường trong 
máu, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn”.

Ảnh minh họa
Ngáy kéo dài
Ở một số người, tình trạng ngủ ngáy kéo 

dài và theo bác sĩ Melvyn Rubenfire, điều đó có 
liên hệ với bệnh tim. Cụ thể, ngáy do lưỡi không có 
đủ chỗ ở phía sau cổ họng và xảy ra ở những người 
béo phì, suy tim hoặc nằm ngửa khi ngủ.

“Có những hóa chất trong não có nhiệm vụ 
kích hoạt nhịp thở và những chất này có thể không 
hoạt động hiệu quả ở một số người ngáy. Kết quả là 
nồng độ oxy giảm đột ngột, khiến cortisone, 
adrenaline và các hormone khác tăng lên. Những 
hormone này góp phần làm tăng huyết áp và những 
bất thường của tim, có khả năng gây ra hoặc làm 
trầm trọng thêm tình trạng suy tim, gây ra các cơn 
đau tim, thậm chí đột tử. Ngay cả khi không ngáy, 
những người ngưng thở khi ngủ cũng bị giảm 
lượng oxy, gây hại cho tim”, bác sĩ Melvyn 
Rubenfire nói.

Hội chứng chân tay bồn chồn
Hội chứng chân không yên (RLS), còn 

được gọi là bệnh Willis-Ekbom, là chứng rối loạn 
giấc ngủ thần kinh. Bác sĩ tim mạch Leslie Cho cho 
biết: “Ngay sau khi bạn nằm xuống, cảm giác 
muốn di chuyển chân bắt đầu. Dù cố gắng thế nào, 
bạn cũng không thể ngừng đập chân. Gần đây, các 
nhà khoa học đã phát hiện phụ nữ bị hội chứng trên 
có nguy cơ tử vong do bệnh tim cao hơn”.

Có những loại thuốc điều trị hội chứng 
RLS nhưng bạn nên kiểm tra liệu mình có bị bệnh 
Parkinson, suy thận, tiểu đường loại 2, béo phì, 
huyết áp cao và ngưng thở khi ngủ hay không. 
Thiếu sắt cũng là một nguyên nhân phổ biến có thể 
điều trị bằng cách bổ sung sắt.

Chứng ngủ rũ
Đây là một chứng rối loạn giấc ngủ thần 

kinh ảnh hưởng đến cách bộ não kiểm soát giấc ngủ 
và sự tỉnh táo, khiến nhiều người buồn ngủ ban 
ngày. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết: “Cần phải 
nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về mối liên quan 
giữa chứng ngủ rũ và sức khỏe tim mạch. Những 
người mắc chứng ngủ rũ thiếu một loại protein gọi 
là hypocretin. Họ thường có nguy cơ bị tiểu đường, 
trầm cảm và béo phì”. ■

Uống quá nhiều nước ảnh 
hưởng như thế nào đến huyết 
áp?

Nước đóng vai trò rất quan trọng đối 
với sức khỏe của chúng ta, nhưng 
điều gì sẽ xảy ra khi bạn uống quá 

nhiều nước?
Nước mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, 

bao gồm cải thiện hoạt động thể chất, kiểm soát 
nhiệt độ cơ thể, giảm stress oxy hóa, cải thiện chức 
năng não, giảm nguy cơ sỏi thận và giảm tỷ lệ mắc 
các vấn đề về đường tiêu hóa như táo bón.

Ngoài ra, nước góp phần duy trì huyết áp 
ổn định trong cơ thể và ngăn ngừa nguy cơ mắc các 
triệu chứng như đau đầu dữ dội, mệt mỏi, đau ngực 
và khó thở. Lượng nước tối ưu sẽ tốt cho tim và các 
cơ quan khác trong cơ thể, nhưng khi bạn uống quá 
nhiều nước trong khoảng thời gian ngắn, cơ thể sẽ 
nhận lại một số tác dụng phụ.

Tình trạng thừa nước
Tình trạng thừa nước có thể xảy ra trong hai 

trường hợp. Thứ nhất, thừa nước xảy ra khi một 
người uống quá nhiều nước và thận không thể thải 
bỏ hoặc tích trữ lượng nước dư thừa, khiến nước di 
chuyển vào máu. Trường hợp thứ 2, tình trạng thừa 
nước là khi cơ thể không thể bài tiết lượng nước dư 
thừa do một số bệnh lý như các vấn đề về thận, tiểu 
đường không kiểm soát được và các vấn đề về gan.

Một số triệu chứng của tình trạng thừa 
nước có thể bao gồm đau đầu dữ dội, nôn, buồn 
nôn, lú lẫn, yếu cơ và bàn tay và bàn chân đổi màu.

Tình trạng thừa nước ảnh hưởng đến 
huyết áp như thế nào?

Lượng nước dư thừa hoặc không đủ nước 
đều ảnh hưởng đến huyết áp. Uống quá nhiều nước 
giúp kiểm soát sỏi thận, song nó không có lợi cho 
sức khỏe tim mạch.

Uống quá nhiều nước làm tăng lượng nước 
trong máu, có thể làm loãng các chất điện giải có 
trong máu, bao gồm cả natri. Các chất điện giải này 
giúp duy trì lượng chất lỏng và chịu trách nhiệm 
cân bằng các hóa chất như axit và bazơ trong cơ 
thể.

Natri cũng là một chất cần thiết cho hoạt 
động bình thường của cơ bắp và dây thần kinh. Khi 
nồng độ natri trong máu giảm xuống dưới 135 
mmol/L, hiện tượng hạ natri máu xảy ra, khiến 
nước xâm nhập vào các tế bào của cơ thể và làm 
cho chúng sưng lên. Sự sưng tấy tế bào sẽ cản trở 
huyết áp và làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim 
mạch như cứng động mạch và suy tim, cùng với đó 
là tăng nguy cơ co giật và hôn mê.

Nếu không được điều trị lâu hơn, hạ natri 
máu có thể dẫn đến các biến chứng như phù não và 
hội chứng hủy myelin do thẩm thấu (rối loạn chức 
năng tế bào não).

Cách kiểm soát tình trạng thừa nước
Cách tốt nhất là tránh uống quá nhiều chất 

lỏng và chỉ uống theo lượng khuyến nghị. Theo 
một nghiên cứu, lượng chất lỏng được khuyến nghị 
mỗi ngày là 3000 ml (khoảng 12-13 cốc) đối với 
nam giới và 2200 ml (khoảng 8-9 cốc) đối với phụ 
nữ. Lượng chất lỏng nạp vào có thể là từ đồ uống và 
thực phẩm, bao gồm cả nước.

Ngoài ra, các loại thuốc như thuốc lợi tiểu 
có thể giúp tăng sản xuất nước tiểu và giảm lượng 
nước trong cơ thể. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến 
  của chuyên gia y tế trước khi sử dụng bất kỳ dạng 
thuốc nào. ■

Thác máu, Nam Cực

Năm 1911, nhà địa chất học người 
Anh Griffith Taylor đã tình cờ phát 
hiện ra một thung lũng băng ở 

Đông Nam Cực với dòng nước chảy ra có màu đỏ ý 
như máu. Sự tương phản giữa màu trắng xanh của 
băng và màu đỏ máu của nước khiến ngọn thác 
trông như một con quái vật bị phong ấn trong băng.

Trong suốt 1 thế kỷ, thác nước màu đỏ như 
máu giữa khung cảnh trắng xóa của Nam Cực đã 
trở thành chủ đề khó lý giải đối với giới khoa học.

Năm 2017, các nhà nghiên cứu ở ại học  Đ
Alaska Fairbanks và Colorado, Mỹ, cho biết họ ã  đ
tìm ra câu trả lời. Theo đó, màu đỏ ối là do nước 
mặn ở thác bị nhuộm bởi các khoáng chất chứa sắt. 
Khi nước đổ xuống mặt băng theo định kỳ và tiếp 
xúc với không khí, sắt chuyển thành oxit sắt, tạo 
nên sắc đỏ sậm. ■ 
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Tưởng rằng bị bệnh quáng 
gà, nhưng đó là dấu hiệu của 
bệnh “nguy hiểm” gây mù lòa

Có một c n bệnh thoạt ầu nghi ngờ ă đ
là quáng gà, nhưng cuối cùng lại 
dẫn ến mù lòa. đ Đây là một căn 

bệnh hiếm gặp được gọi là 'bệnh võng mạc di 
truyền'.

Bệnh võng mạc di truyền là một căn bệnh 
dần dần gây mất thị lực và cuối cùng dẫn đến mức 
độ nguy hiểm nhất là mù lòa. Hãy cùng tìm hiểu về 
căn bệnh hiếm này nhân ngày 'Vượt qua bệnh 
hiếm' 23/5.

'Bệnh võng mạc di truyền' có thể dẫn 
đến mù lòa

Bệnh võng mạc di truyền là căn bệnh xảy ra 
đột biến gen ở võng mạc, một trong những cơ quan 
quan trọng nhất ối với thị lực. Viêm võng mạc sắc đ
tố và bệnh u mỡ bẩm sinh Leber là những bệnh lý 
tiêu biểu của bệnh võng mạc di truyền.

Trong các bệnh võng mạc di truyền, đột 
biến xuất hiện ở một số gen sản xuất các enzym cần 
thiết cho mạch thị giác, phá hủy các tế bào võng 
mạc, dần dần thu hẹp tầm nhìn và dẫn òa. đến mù l
Có hơn 270 gen gây bệnh và nhiều loại khác nhau. 
Do ó, các triệu chứng và ộ tuổi khởi phát bệnh đ đ
khác nhau, nhưng người ta biết rằng hơn một nửa 
số bệnh nhân bị mù loà nằm trong thời kỳ thanh 
thiếu niên. Vì đây là một căn bệnh di truyền, một số 
trường hợp thương tâm được báo cáo rằng một số 
thành viên trong gia đình, bao gồm cả anh chị em, 
bị mù lòa cùng một lúc.

Ảnh minh họa
Rất khó để chẩn đoán ngay, có khi mất 5-

7 năm có kết quả chính xác
Bệnh nhân mắc bệnh võng mạc di truyền 

gặp khó kh n rất lớn từ khâu chẩn oán. Vì ă đ đây là 
bệnh hiếm gặp, ít thông tin, nhân viên y tế chưa có 
nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị căn 
bệnh này. Được biết, để chẩn đoán và điều trị chính 
xác phải mất từ   5-7 năm v đây là bệnh lì ý võng mạc 
di truyền, nhiều nguồn tin cho biết có tới 8 bác sĩ ã đ
gặp những bệnh nhân mắc căn bệnh này và trải qua 
2, 3 lần chẩn đoán sai.

Kết quả là có nhiều trường hợp không ược đ
đ đ điều trị sớm và àng hoàng nên dẫn ến mù lòa. 

Bệnh võng mạc di truyền không phải là bệnh gây 
mù trong một sớm một chiều mà là bệnh khiến thị 
lực dần mất i, iều trị thích hợp có thể làm chậm đ đ
tốc ộ mù, nhưng cũng không ít bệnh nhân vẫn bị đ
mù lòa mà không được chẩn đoán trước.

Nếu không mắc bệnh gì khác mà mắc 
chứng quáng gà nặng thì cần lưu tâm hơn

Không có cách nào ể ng n ngừa bệnh đ ă
võng mạc di truyền. Trong tình trạng hiện tại, nếu 
xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào của bệnh võng 
mạc di truyền thì phương pháp phòng tránh tốt nhất 
là đi khám sớm để xác định có mắc bệnh hay 
không. Triệu chứng chính có thể nghi ngờ đến bệnh 
võng mạc di truyền là bệnh quáng gà.

Giáo sư Ahn Seong-jun của Bệnh viện ại Đ
học Hanyang, Hàn Quốc cho biết: “Ngay cả khi 
không mắc các bệnh về mắt nhưng nếu không thể 
ra ngoài vào buổi tối mà chỉ ở nhà hoặc có i ra mà đ
va chạm nhiều người và vật xung quanh dù trời hơi 
tối một chút, hãy nghi ngờ õng mạc di đến bệnh v
truyền ít nhất một lần. Và tôi khuyên bạn nên đi 
kiểm tra mắt chi tiết”. Trên thực tế, những người bị 
bệnh võng mạc di truyền dần mất khả năng nhận 
biết ánh sáng trước khi bị mù l  và bị các vấn đề về òa
thị lực khiến họ không thể thực hiện cuộc sống 
hàng ngày.

Giáo sư Ahn Sung-joon cho biết: “Theo 
thời gian, tầm nhìn dần thu hẹp và trở nên tối hơn 
như thể ở trong một ường hầm, ó là một trong đ đ
những triệu chứng chính của bệnh võng mạc di 
truyền, vì vậy cần phải kiểm tra chính xác để biết 
bản thân có bị mắc căn bệnh hiếm này hay không”. 
Vị giáo sư tiếp lời: “Ngay cả khi không có triệu 
chứng, nếu có người bị bệnh võng mạc di truyền 
trong gia ình, tôi hy vọng thành viên ấy thường đ
xuyên i kiểm tra chẩn oán và ược iều trị bằng đ đ đ đ
những phương pháp thích hợp ể trì hoãn tình đ
trạng dẫn òa”.đến mù l  ■

Bật mí các chế độ giảm cân 
lành mạnh NHƯNG vẫn cung 
cấp đầy đủ chất dinh dưỡng

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho mọi 
người những chế độ ăn giảm cân dễ 
thực hiện cho người mới bắt đầu.

Chế độ ăn Eat clean
Chế độ ăn Eat clean có lẽ không còn xa lạ 

đối với những người đang có nhu cầu giảm cân, cải 
thiện vóc dáng. Khi áp dụng chế độ dinh dưỡng 
này, mọi người sẽ thấy vóc dáng thon gọn đáng kể, 
đồng thời sức khỏe tiến triển theo chiều hướng tích 
cực hơn. Đó là lý do vì sao rất nhiều bạn lựa chọn 
ăn Eat Clean để giảm cân.

Đối với chế độ ăn kể trên, chúng ta vẫn bổ 
sung những nhóm chất quan trọng cho cơ thể, 
không cần phải cắt thực phẩm giàu protein hoặc 
tinh bột trong bữa ăn hàng ngày. Thay vào đó, mọi 
người sẽ lựa chọn các loại thực phẩm không chứa 
quá nhiều calo và các món ăn giúp bạn no lâu.

Lưu ý nhỏ cho các bạn ăn theo chế độ Eat 
Clean đó là hạn chế sử dụng gia vị khi chế biến thức 

ăn. Chúng ta nên cố gắng giữ nguyên hàm lượng 
dinh dưỡng vốn có của thực phẩm, tốt nhất là 
không chiên, rán thức ăn, không ăn vặt hoặc các 
món chế biến sẵn.

Chế độ ăn kiêng giảm cân Vegan
Chế độ ăn Vegan (chế độ ăn thuần chay) 

loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm từ động vật ra khỏi 
thực đơn vì các lý do liên quan đến vấn đề đạo đức, 
môi trường hay sức khỏe. Đây là chế độ ăn khắt khe 
nhất trong tất cả các chế độ ăn chay.

Người theo chế độ ăn thuần chay không chỉ 
cắt bỏ khẩu phần thịt khỏi thực đơn mà còn loại bỏ 
sữa, trứng, các thực phẩm có nguồn gốc động vật 
như gelatin, mật ong, lòng trắng trứng, casein, 
whey protein (đạm váng sữa)…

Ảnh minh họa
Chế độ ăn kiêng Dukan
Dukan là chế độ ăn giảm cân giàu protein 

và ít carb. Đây là chế độ ăn kiêng với lượng calo 
thấp và có thể chia thành bốn giai đoạn - hai giai 
đoạn giảm cân và hai giai đoạn duy trì cân nặng.

Thời gian của mỗi giai đoạn kéo dài bao lâu 
còn tùy thuộc vào lượng cân nặng bạn muốn giảm. 
Mỗi giai đoạn có một cách ăn uống khác nhau.

Cách thực hiện: Các giai đoạn giảm cân  
chủ yếu dựa vào việc ăn không giới hạn thức ăn 
giàu protein và cám yến mạch.

Các giai đoạn duy trì cân nặng sẽ ưu tiên bổ 
sung các loại rau không chứa tinh bột, sau đó đến 
carb và chất béo. Sau cùng, sẽ có ít ngày dùng 
“protein tinh khiết” ì cân nặng mới của  để duy tr
bạn.

Chế độ nhịn ăn gián đoạn
Bên cạnh hai gợi ý kể trên, các bạn có thể 

tham khảo tham chế độ nhịn ăn gián đoạn để giảm 
cân hiệu quả và an toàn nhé! Khi thực hiện chế độ 
này, bạn nên quan tâm vào yếu tố thời gian là chính. 
Cụ thể, chúng ta sẽ ăn uống thoải mái trong vòng 8 
tiếng, 16 tiếng đồng hồ tiếp theo bạn sẽ nhịn, không 
ăn uống thêm bất cứ món ăn nào.

Khi mới bắt đầu, chúng ta sẽ gặp chút khó 
khăn để làm quen, sau đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái 
và dần thích nghi với phương pháp này. Đây là một 
chế độ ăn giảm cân dễ thực hiện và đem lại hiệu quả 
cao. Bạn sẽ không phải kiêng quá nhiều nhóm chất 
dinh dưỡng như hai phương pháp kể trên. ■  
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Những thói quen 'bào mòn' 
gan

Ă
n quá nhiều chất béo chuyển hóa, 
đường, muối và uống rượu là những 
thói quen gây hại cho gan, dễ dẫn tới 

các bệnh lý nguy hiểm.
Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ 

thể với hơn 500 chức năng khác nhau như tiêu hóa, 
chuyển hóa, loại bỏ độc tố và dự trữ chất dinh 
dưỡng. Nếu gan gặp bất kỳ tổn thương nào, nó sẽ 
ức chế các hoạt động bình thường của cơ thể như 
tiêu hóa, thải độc, khiến chúng ta dễ mắc bệnh hơn.

Theo , dưới đây là SF Advanced Health
những thói quen gây hại, “bào mòn” gan từng ngày.

Ăn chất béo chuyển hóa
Chất béo chuyển hóa có nguồn gốc từ nhiều 

loài động vật như thịt bò, gia cầm, trứng, khoai tây 
chiên, bánh rán, thức ; các loại bơ thực ăn nhanh
vật; bánh quy và bánh ngọt nướng; đồ ăn nhẹ được 
chế biến sẵn... Chất béo chuyển hóa cũng được tạo 
ra trong quá trình hydro hóa, biến dầu lành mạnh 
thành chất rắn. Chúng thường được tìm thấy trong 
thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đóng hộp, 
bơ thực vật.

Chất béo chuyển hóa được xem là có hại 
nhất cho cơ thể, vì chế ộ ăn giàu chất béo chuyển đ
hóa này khiến dễ tăng cân, không tốt cho gan. Gan 
không thể dung nạp bất kỳ lượng chất béo chuyển 
hóa nào và nó sẽ tích tụ trong cơ quan này.

Theo thời gian, các chất béo tích tụ sẽ gây 
gan nhiễm mỡ. Lúc này, những tế bào gan sẽ sưng 
lên và dần cứng lại, có sẹo. Kết quả là tế bào gan bị 
chết đi, hay còn gọi là xơ gan. Chất béo chuyển hóa 
cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh như tiểu 
đường, bệnh tim, bệnh gan nhiễm mỡ và chứng sa 
sút trí tuệ.

Ảnh minh họa
Uống rượu
Khi uống rượu, gan sẽ cần năng lượng để 

chuyển hóa rượu thành chất ít độc hơn. Nhưng điều 
này khiến gan dễ bị tổn thương do không thể thực 
hiện đầy đủ các chức năng khác. Rượu có thể 
chuyển hóa thành formaldehyde - chất độc hại gây 
viêm gan, xơ gan và gan nhiễm mỡ.

Theo khuyến cáo, phụ nữ có thể uống tối đa 
1 ly mỗi ngày hoặc 5 ly mỗi tuần. Con số này ở nam 
giới là tối đa 2 ly/ngày hoặc 8-10 ly/tuần. Khi uống 
rượu chúng ta nên ăn kèm thức ăn để giảm bớt tác 
hại lên gan. Song, lý tưởng nhất là nên hạn chế, 
uống rượu càng ít càng tốt để tránh tích tụ chất độc, 

gây áp lực cho gan.
Ăn nhiều đường
Đường gây hại trực tiếp cho gan, độc hại 

tương đương rượu và gây nghiện hơn cocaine. 
Đường ở dạng fructose, đường trắng (hay còn gọi 
là đường tinh luyện), siro ngô có hàm lượng 
fructose cao, chất làm ngọt nhân tạo (như 
Aspartame, Saccharin, Sucralose, Acesulfame 
Potassium) không được gan dung nạp dù ở bất kỳ 
liều lượng nào. Thay vào đó, những loại đường này 
được chuyển hóa thành chất béo và cuối cùng gây 
ra bệnh về gan.

Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên ăn 
các loại đường tự nhiên từ trái cây, dừa và đường 
mía. Bởi gan được thiết kế để tiêu hóa các loại 
đường này, chuyển hóa thành năng lượng.

Ăn quá nhiều muối
Ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp trong 

động mạch chính dẫn vào gan, hậu quả là gây ra 
những bệnh lý mạn tính. Theo các khuyến cáo, mỗi 
ngày chúng ta không nên t thìa cà phê ăn quá mộ
muối (tương đương không quá 10-15 g muối/ngày 
với người lớn và 3-5 g muối/ngày với trẻ nhỏ).

Lượng muối vào cơ thể quá nhiều sẽ cản trở 
việc đào thải các chất cặn bã dư thừa ra ngoài, về 
lâu dài sẽ làm giảm khả năng hoạt động của gan.

Thay vì sử dụng muối, bạn có thể nêm thức 
ăn bằng thảo mộc, gia vị khác. Ngoài ra, hầu hết 
thức ăn nhanh, chế biến sẵn, bánh đều chứa nhiều 
muối nên cần hạn chế ăn các món này.

Lạm dụng thuốc bổ, thực phẩm chức 
năng, vitamin

Hầu hết loại thuốc phải đi qua gan, đây là vị 
trí chủ yếu để chuyển hóa thuốc. Tùy từng loại 
thuốc mà có thể gây viêm gan cấp, suy gan cấp 
hoặc viêm gan mạn, xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc 
bệnh đường mật. Bởi thuốc vào máu và đi qua gan 
trước khi đào thải ra ngoài theo đường tiết niệu 
hoặc theo đường mật xuống ruột. Đặc biệt là những 
người đã có bệnh gan, mật mạn tính, gan càng dễ bị 
ngộ độc thuốc hơn.

Ngay cả những loại thuốc bổ, thực phẩm 
chức năng nếu bị lạm dụng có thể khiến gan quá tải, 
suy giảm dần chức năng.

Hay như một số vitamin nếu bổ sung quá 
nhiều cũng sẽ gây tác dụng ngược. Ví dụ vitamin 
A, uống thường xuyên liều lớn (hơn 7.500mcg) có 
thể gây ngộ độc mạn tính và tổn thương gan.

Một số chất bổ sung sắt không được gan 
tiêu hóa dẫn đến dư thừa sắt trong máu. Cơ thể 
không thể xử lý lượng sắt dư thừa, sắt sẽ tích tụ 
trong các cơ quan như gan và cuối cùng dẫn đến tổn 
thương gan.

Uống quá ít nước
Nước giúp đào thải chất độc, chất thải ra 

khỏi cơ thể. Điều này ngăn ngừa chất độc tích tụ và 
làm tổn thương gan. Hydrat hóa làm máu loãng 
hơn và do đó, gan dễ dàng lọc máu và loại bỏ độc 
tố. Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên uống 
nhiều nước giữa các bữa ăn nhưng không nên trong 
bữa ăn. Đặc biệt, việc sử dụng thường xuyên nước 
ngọt có ga sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, đặc 

biệt đối với người bị men gan cao, dễ gây tổn 
thương gan. Nước ngọt có ga là loại nước giải khát 
được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc sử 
dụng thường xuyên loại đồ uống này sẽ gây ảnh 
hưởng xấu cho sức khỏe, đặc biệt đối với người bị 
men gan cao. ■

Co giật mí mắt: Khi nào cần 
lo lắng?

Co giật mí mắt là hiện tượng phổ biến 
và thường không áng ngại. Tuy đ
nhiên, nếu tình trạng này diễn biến 

trong thời gian dài, bạn nên gặp bác sĩ để được tư 
vấn khám bệnh.

Triệu chứng mí mắt bị co giật ược gọi là đ
myokymia, ược coi là hiện tượng vô hại và đ
thường tự khỏi mà không cần iều trị. Các nhà đ
khoa học ã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn ình đ đến t
trạng này:

Thiếu chất dinh dưỡng: đ Chế ộ dinh 
dưỡng kém hoặc không ủ hàm lượng các chất cần đ
thiết của cơ thể có thể dẫn ến hiện tượng mí mắt bị đ
co giật. Theo giáo sư Liza M. Cohen của trường 
Đại học Northwestern, việc cơ thể thiếu magie 
cũng sẽ gây ra hiện tượng này.

Mệt mỏi: đ Việc thiếu ngủ, thiếu hoạt ộng 
thể chất, sử dụng quá nhiều thuốc hoặc các chất 
kích thích cũng gây ra hiện tượng cơ thể mệt mỏi, 
dẫn tới mí mắt bị co giật. 

Hội chứng thị giác máy tính: Hội chứng 
thị giác máy tính là khi bạn gặp phải tình trạng khó 
chịu và các vấn ề về thị lực sau khi nhìn vào màn đ
hình kỹ thuật số như máy tính, iện thoại thông đ
minh và các thiết bị iện tử trong thời gian dài. Việc đ
sử dụng thiết bị iện tử liên tục có thẻ dẫn ến mỏi đ đ
mắt, gây ra có giật mí mắt.

Mắt khô: Đây là tình trạng nước mắt 
không ủ ể cung cấp chất bôi trơn cho mắt, ược đ đ đ
gây ra bởi nhiều yếu tố như lão hóa, dị ứng, chớp 
mắt ít thường xuyên.

Mặc dù co giật mí mắt là một hiện tượng 
bình thường và tưởng như không áng lo ngại đ
nhưng ây cũng có thể là dấu hiệu của nhiều loại đ
bệnh. Do ó, khi co giật mí mắt kèm theo những đ
triệu chứng sau ây, bạn nên i khám sớm ể ược đ đ đ đ
bác sĩ tư vấn:

- Co giật cả hai bên mắt
- Các cơ khác trên khuôn mặt cũng co giật
- Co giật mí mắt kéo dài một vài tuần
- Tình trạng ngày càng tệ theo thời gian
- Đi kèm đau, tê, mắt không đối xứng
- Nhức ầu đ
- Mất thị lực
Bạn cần theo dõi tình trạng co giật mí mắt 

này để chắc chắn rằng đây chỉ là hiện tượng 
myokymia vô hại - một vấn đề mí mắt riêng biệt - 
và không phải một triệu chứng của một căn bệnh 
nào đó, ví dụ như tình trạng thần kinh. Do vậy, nếu 
mí mắt của bạn bị co giật trong một khoảng thời 
gian dài, bạn nên cân nhắc và tới bác sĩ để được 
thăm khám sớm nhất. ■  
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NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

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

Katy - I10

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

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

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

New! New! New!

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

NEW

755-2011/1579

Baùn Tieäm Toùc

Chuû muoán veà höu baùn tieäm toùc ôû 

Bellaire. 

«Raát ñoâng khaùch laøm: 

   MAØU, BALAYAGE, OMBREÙ,   

   HIGHLIGHT

«Top Review ôû Houston vaø TX bôûi:

   Yelp, Houston Chronicle vaø TX  

   Magazine Vote, treân 900 good review.

«Chuû seõ ôû laïi huaán luyeän veà maøu 3 

thaùng (neáu muoán) vaø seõ transfer Yelp.  

«Tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 23 naêm.

«Caàn theâm chi tieát goïi Vinh, seõ cho 

xem lôïi töùc cuûa 5 naêm qua.

Bellaire, Houston

281-750-5430Xin lieân laïc Vinh:

NEW

741-2008/1576

Baùn Tieäm Phone Gaáp

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

Hong Kong 4 City Mall

832-212-4217Xin lieân laïc:

NEW

708-2006/1573

Baùn Tieäm Nail Gaáp 

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

Khu Cypress 290 Texas

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

NEW

733-2008/1576

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails vuøng Katy, TX. Tieäm 
ñoâng khaùch Walk In, good location. 
Tieäm coù 10 gheá, 8 baøn. 
Giaù baùn coù theå thöông löôïng.

Katy, TX

Xin lieân laïc: 713-261-3993

6 houses chicken farm for sale broiler in 
Jayess Mississippi 

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

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

Selling price: $1,500,000. 

CHICKEN FARM FOR SALE

Jayess Mississippi

732-331-7508Please contact:

754-2011/1579

NEW

762-2011/1579

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & 

Bellway 8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, chuû 

ñaõ ôû ñaây lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng thaân 

thieän, tip cao.

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

NEW

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

NEW

792-2015/1583

Baùn Tieäm Röôïu

Caàn baùn tieäm röôïu giaù $95,000 coäng tieàn 

haøng. Rent $2,400.

Neáu thaät loøng muoán laøm chuû coâng 

vieäc ít giôø, thu nhaäp oån ñònh.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-746-0683

NEW

798-2016/1584

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails khu daân cö, giaù cao, 
khu mix, income $35k up/thaùng. Vuøng 
45 North gaàn phi tröôøng Bush. 

Giaù $120k

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc: 936-207-3123

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

750-2010/1578

Baùn LA Crawfish Restaurant

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

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

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

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

728-2007/1575

Baùn Quaùn Nhaäu
South 45

Lieân laïc soá ñieän thoaïi:

713-344-3672 * 832-614-0033

RESTAURANT FOR SALE - BAÙN NHAØ HAØNG
Washington Corridor - houston

Xin goïi Chris Burns 713-888-4046. chris.burns@am.jll.com
Noùi tieáng Vieät xin text cho Mike 832-270-9400

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

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

Palacios

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

NEW

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

770-2013/1581

Nhaø Cho Möôùn

Vuøng Southwest (Bellaire - Hightway 6), nhaø 3 

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

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

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

Vietnam.

Bellaire & Hway6

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

NEW

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

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: 

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                T.M
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Bốn điều không nên làm 
khi bị rụng tóc

Một số yếu tố dẫn đến rụng tóc như 
thay đổi nội tiết tố, điều kiện y tế 
hoặc chế độ ăn, lối sống không 

lành mạnh, căng thẳng, ô nhiễm và di truyền.
Trên thế giới, rụng tóc là một trong những 

vấn đề phổ biến nhất. Đối với một số người, quá 
trình này diễn ra chậm, trong khi những người khác 
có thể bị rụng tóc đột ngột, thậm chí để lộ những 
mảng hói trên đầu.

 Tuy nhiên, có một số cách để ít nhất bạn có 
thể làm chậm quá trình rụng tóc của mình. Trong 
một bài đăng trên Instagram gần đây, bác sĩ da liễu 
nổi tiếng Ấn Độ Jaishree Sharad đã chia sẻ một số 
mẹo cơ bản nhưng hiệu quả về những điều nên 
tránh khi bạn bị rụng tóc.

Đừng quá lo lắng về việc rụng tóc
Căng thẳng sẽ làm tăng nồng độ cortisol 

khiến tóc rụng nhiều hơn. Trên thực tế, nó có thể 
đẩy các nang tóc vào giai đoạn 'nghỉ ngơi' và chúng 
có thể không tạo ra các sợi tóc mới. Theo thời gian, 
tóc sẽ rơi xuống dễ dàng hơn trong các quy trình 
hàng ngày như rửa, chải hoặc chạm vào nó. Vì vậy, 
hãy đảm bảo rằng bạn không quá căng thẳng nếu có 
vấn đề về tóc rụng.

Tránh hút thuốc
Hút thuốc sẽ làm tăng metalloproteinase, 

theo nghĩa đen là chất độc cho tóc. Nó có thể khiến 
tóc rụng theo một số cách, chẳng hạn giảm lưu 
lượng máu đến da đầu và thậm chí gây tổn thương 
DNA của nang tóc. Vì vậy, bằng cách bỏ thuốc lá, 
bạn có thể đạt được một số lượng hạn chế tóc mọc 
lại. Nó cũng sẽ làm cho sức khỏe tổng thể của bạn 
tốt hơn.

Ảnh minh họa
Tránh tạo kiểu tóc bằng nhiệt
Tạo kiểu tóc bằng các dụng cụ làm nóng sẽ 

phá vỡ các liên kết disulphide trong thân tóc và dẫn 
đến gãy, rụng tóc. Sử dụng máy sấy tóc, kẹp uốn và 
duỗi tóc thường làm cho tóc khô, dễ gãy rụng, đặc 
biệt là nếu bạn sử dụng chúng hàng ngày.

Tránh tiêu thụ thực phẩm có chỉ số 
đường huyết cao và ít protein

Ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, 
chẳng hạn bánh mì trắng, khoai tây chiên, mì ống, 
nước trái cây có thêm đường, hành tây, khoai tây 
nướng, soda, bánh rán cùng với việc thiếu protein 

và chất bổ sung có thể dẫn đến thiếu hụt dinh 
dưỡng, cuối cùng sẽ khiến tóc rụng nhiều hơn.

Rất có thể chỉ với một chút thay đổi chế độ 
ăn uống, bạn có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc và 
tăng cường sức khỏe tốt. Mặc dù gene và lối sống 
ảnh hưởng đến tóc rụng nhiều hơn, nhưng hãy đảm 
bảo duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh với các 
loại thực phẩm giàu protein như yến mạch, quả óc 
chó, trứng, đậu và cá để hạn chế tình trạng yếu chân 
tóc.

Tất cả chúng ta đều từng trải qua thời kỳ 
rụng tóc ở một mức độ nhất định. Bất kể tuổi tác, 
rụng tóc là chuyện thường xuyên xảy ra. Và đôi 
khi, chúng ta có thể làm hòa với nó. Nó chỉ trở nên 
đáng buồn khi bạn nhận thấy tóc rụng nhiều hơn 
bình thường.

Khi tóc rụng quá nhiều, có thể đã đến lúc 
đánh giá lại lượng chất dinh dưỡng của bạn. Cấu 
trúc tóc chủ yếu bao gồm một loại protein gọi là 
keratin. Vì điều này góp phần vào sự hoạt động và 
tăng trưởng thích hợp của tóc, nên việc bổ sung 
thực phẩm giàu protein vào chế độ ăn uống của bạn 
là hợp l để tái tạo tế bào tóc mới và ý và thiết thực 
chắc khỏe. Các loại chất dinh dưỡng khác được 
khoa học chứng minh là có tác dụng thúc đẩy da 
đầu khỏe mạnh, giúp tóc phát triển khỏe mạnh.

Hơn hết, những gì chúng ta ăn không chỉ 
ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc mà còn ảnh 
hưởng đến hormone của chúng ta. Sự mất cân bằng 
nội tiết tố có thể ảnh hưởng sức khỏe của da đầu. 
Các loại thực phẩm tốt có thể giúp cân bằng mức độ 
hormone của chúng ta và do đó giúp hỗ trợ tóc mọc 
lại. ■

Uống trà cho thêm một 
thứ, tác dụng chống bệnh tật 
cao hơn ít nhất 10 lần, giúp 
phòng chống xơ cứng động 
mạch hiệu quả

Đối với người phương Đông, văn 
hóa uống trà đ đời, ã có từ lâu 
người dân nhiều vùng miền 

thường có thói quen thích uống trà chiều, và chúng 
ta đều biết rằng uống trà mang lại nhiều lợi ích cho 
cơ thể con người, bởi trong trà có chứa nhiều 
polyphenol.

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tối đa 
hóa việc sử dụng polyphenol trong trà? Để nâng 
cao hiệu quả chống lại bệnh tật của chất 
polyphenol trong trà, mách bạn một mẹo nhỏ dưới 
đây.

Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ hấp thụ 
polyphenol trong trà trong cơ thể con người

Thông thường, khi chúng ta uống một tách 
trà, tỷ lệ hấp thụ polyphenol trong trà của cơ thể 
con người chỉ là 5%, nhưng nếu bạn cho thêm 2 
hoặc 3 lát chanh tươi hoặc nhỏ vài giọt nước cốt 
chanh vào khi pha trà thì cơ thể con người sẽ hấp 
thụ các polyphenol của trà trong lá trà. Tỷ lệ hấp 
thụ có thể tăng lên gấp 10 lần.

Nhưng một số người cũng lo lắng rằng 
nhiệt độ pha trà cao có thể phá hủy thành phần dinh 
dưỡng của chanh. Vậy thời điểm nào tốt nhất để bỏ 
chanh vào?

Nói chung, tốt hơn là thêm các lát chanh 
khi nhiệt độ của trà được hạ xuống khoảng 40 độ. 
Nên chọn những quả chanh có hai đầu nhọn nhọn 
và phần giữa nhìn đầy đặn, sau đó thái lát chanh để 
pha trà sẽ có hiệu quả tốt nhất.

Tất nhiên, nếu không thích vị chua ngọt của 
chanh, bạn có thể thay thế bằng trái tắc cũng ngon, 
vị ngọt thanh và cũng có công dụng tương tự.

Nói đến đây có lẽ nhiều người chưa hiểu, 
những lợi ích của polyphenol trong trà đối với cơ 
thể con người là gì? Tại sao cơ thể con người nên 
hấp thụ nó?

Lợi ích của polyphenol trong trà đối với 
cơ thể con người

Chất polyphenol trong trà có khả năng 
chống oxy hóa mạnh, có tác dụng dưỡng da, chống 
lại tác hại của các gốc tự do cho da, nước trà còn có 
thể rửa mặt, làm sạch da, thậm chí có thể bôi lông 
mi, thúc đẩy sự phát triển của lông mi.

Ngoài ra, polyphenol trong trà có thể đóng 
vai trò ngăn ngừa ung thư, có thể ngăn chặn sự đột 
biến của tế bào do chất gây ung thư, nâng cao khả 
năng tự đề kháng của cơ thể. Các nghiên cứu liên 
quan cũng chỉ ra rằng polyphenol trong trà có thể 
ức chế vi-rút cúm.

Ảnh minh họa
Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, 

ở đây cũng nên uống một ít trà chiều thích hợp, có 
thể giúp cơ thể điều hòa lượng đường trong máu và 
có tác dụng hạ đường huyết.

Ở đây giới thiệu một loại trà sức khỏe cho 
mọi người, loại trà sức khỏe này có thể cải thiện 
khả năng miễn dịch của cơ thể. Tăng cường chức 
năng tim của cơ thể, ngăn ngừa xơ cứng động 
mạch, ngoài ra còn có thể có tác dụng hạ thấp tam 
thất.

Đầu tiên, bạn lấy 25 miếng Câu Kỷ Tử, 5 
hoặc 6 miếng nhân sâm Hoa Kỳ và 1 miếng Hoàng 
kỳ, cho vào nước sôi rồi chắt lấy nước, có thể ủ 2 
hoặc 3 lần để uống.

Công năng: Câu Kỷ Tử có tác dụng nâng 
cao khả năng miễn dịch của cơ thể, nhân sâm Hoa 
Kỳ chủ yếu tăng cường chức năng tim của cơ thể 
con người, Hoàng kỳ có thể đóng vai trò hạ thấp 
tam thất. ■ 
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Một thế giới cổ tích không 
của riêng ai

Trong mỗi chúng ta đều chứa đựng 
những mảnh ký ức tuổi thơ đầy hồn 
nhiên và mơ mộng. 

Thời còn là một đứa trẻ, chúng ta nghe bà kể 
câu chuyện về cõi thần tiên, hay những ngọn núi xa 
xôi mang trong mình kho báu bí ẩn. Thế giới cổ tích 
dường như chỉ tồn tại trong tâm trí trẻ em, còn với 
người lớn, dường như đó không còn là một điều 
đáng để quan tâm trước những lo toan mỗi ngày.

Quá khứ nhiều kịch tính
Từ khi ngôn ngữ xuất hiện, chúng ta bắt đầu 

nghe thấy những câu chuyện giải thích về mọi hiện 
tượng trong đời. Đó là vòng tròn sinh, lão, bệnh, tử, 
chu kỳ chuyển mùa, biến đổi đêm ngày, hay sự biến 
mất của một thứ gì đó. 

Chúng ta sáng tạo nên ngôn từ để truyền lại 
cho thế hệ sau ký ức của mình, rồi họa bằng tranh 
vẽ trên hang động thời xa xưa từ 30 - 40.000 năm 
trước Công nguyên về vài điều linh thiêng, những 
linh hồn và lễ nghi chưa thể lý giải ở thời hiện đại.

Cho đến một thời điểm trong lịch sử phát triển, 
loài người dần đưa vào câu chuyện các yếu tố đời 
thực, pha trộn với hình ảnh sinh vật huyền bí và 
tình tiết siêu nhiên trong tưởng tượng. 

Tiến sĩ Marguerite Johnson gọi đó là khởi 
nguồn của cổ tích - một sản phẩm tinh thần lan 
truyền theo chiều ngang khi các nền văn hóa đan 
xen, không giống gene người vốn di truyền theo 
chiều dọc từ cha mẹ đến đời con cái. 

Cho đến nay, khoa học không thể xác định 
chính xác niên đại của cổ tích, mà chỉ phỏng đoán 
độ tuổi từ 2.500 năm đến 6.000 năm.

Thời nay, người lớn tin rằng cổ tích không 
phải là thứ cho mình. Thế giới trong cổ tích quá đỗi 
đơn giản và đầy màu sắc hư ảo. 

Nhưng ít ai biết rằng, khởi nguồn của cổ tích 
lại hướng đến những bộ não hoàn chỉnh, đã đủ lớn 
để nhận thức về thế giới. Marguerite Johnson vẽ 
lên giấy vài hình thù kì quặc tựa cái cây, mở ra vài 
nhánh đã hoàn toàn biến mất của nội dung cổ tích: 
bạo lực, tàn nhẫn, cấm kị, sắc giới và thù hằn. 

Theo đó, công lý của cổ tích, hay sự trừng phạt 
kẻ xấu, chính là trải nghiệm của đôi mắt trần tục, 
phản ánh một mong muốn thực tại ở mọi thế hệ loài 
người.

Trong những phiên bản đầu tiên của “Truyện 
cổ Grimm”, các yếu tố kịch tính vẫn còn được giữ 
nguyên bản. 

Phiên bản Lọ Lem của Đức (Aschenputtel), 
hai người chị kế chịu thảm kịch bị chim bồ câu mổ 
mắt, trở nên mù lòa, trả giá cho tính thâm độc và 
gian dối. 

Đôi nhân vật huyền thoại Hansel và Gretel do 
anh em Grimm sáng tạo cũng đem lại xúc cảm dữ 
dội: đẩy mụ phù thủy già vào lò lửa đang cháy sau 
những đàn áp tinh thần cùng thể xác đầy man rợ. 

Những hành động “đáng sợ với trẻ em” như thế trở 
thành cánh cửa giải phóng cảm xúc, giống như 
cách người Hy Lạp cổ đại miêu tả về quá trình 
“thanh tẩy” tâm hồn khi loài người chứng kiến đau 
đớn đến tột cùng.

Trẻ em và người lớn
Marguerite Johnson đọc trang cuối cùng 

“Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn” trước khi con gái 
nhỏ chìm vào giấc ngủ. Phiên bản này đã biến hóa 
nguyên tác của anh em nhà Grimm theo một cách 
khác, lược bỏ những chi tiết kinh dị. 

Một câu chuyện nhẹ nhàng, với hình ảnh Bạch 
Tuyết xinh đẹp sánh đôi cùng “chân ái” là vị hoàng 
tử điển trai, hiện lên trong tâm trí hãy còn non nớt 
của cô bé. Những khác biệt khiến vị tiến sĩ ngôn 
ngữ chú ý, thôi thúc Marguerite Johnson bắt đầu 
tìm hiểu về cổ tích từ chính tủ sách của con gái.

Thực tế, nhiều câu chuyện cổ tích ngày nay 
khác xa so với nguyên gốc. So với quá khứ, cổ tích 
hiện đại nhẹ nhàng, không gay gắt, luôn hướng tới 
sự nhân từ và tập trung vào đối tượng trẻ em. 

Cổ tích ẩn chứa nhiều lớp nghĩa phù hợp với 
tư duy của trẻ em và người trưởng thành.

Các ý kiến đều nhấn mạnh cổ tích chính là 
phương tiện hoàn hảo để trẻ em có cơ hội phát triển 
tư duy, cũng như cảm xúc. 

Với bộ não non nớt và đang trưởng thành, 
chúng thường vui đùa, ngây thơ tự nghĩ ra hàng tá 
câu chuyện tưởng tượng dựa trên chất liệu đời sống 
thực tế, pha trộn yếu tố kỳ ảo, hoang đường như thế 
giới của tiên, ma thuật hay hoạt hình sống động.

Cổ tích giúp trẻ em phát triển tư duy và 
cảm xúc, học cách phân biệt tốt xấu, hay đúng 
sai

Marguerite Johnson tin rằng, để giúp trẻ em 
học được đúng sai, phân biệt tốt xấu, và giải trí, rất 
nhiều chi tiết không phù hợp đã được lược bỏ, tạo 
nên một thế hệ cổ tích mới có cốt truyện đơn giản, 
từ ngữ dễ hiểu. 

Thế nhưng, giới nghiên cứu lại nổ ra tranh 
luận gay gắt: “đơn giản hóa” vô tình khiến người 
trưởng thành coi nhẹ giá trị của cổ tích. Một số họa 
sĩ như Gustave Doré, Arthur Rackham và Edmund 
Dulac đã tìm cách khôi phục lại vài nét kịch tích 
của những tác phẩm Grimm nổi tiếng.

Hay nhà nghiên cứu Sarah Moon đã thử 

nghiệm phiên bản “độc ác, đau thương, đáng sợ” 
của “Cô bé quàng khăn đỏ” với nhóm độc giả nhí, 
đưa họ qua hành trình khám phá chủ đề “tâm địa 
xấu xa” của loài người ẩn dưới vỏ bọc một con sói. 

Những người như Sarah Moon dường như 
không có mấy thiện cảm với các phiên bản Disney 
cổ tích chỉ toàn... màu hồng, đã lược bỏ hoàn toàn 
sự tàn khốc, thực tế cuộc sống đầy toan tính và đau 
đớn mà nguyên tác muốn truyền tải đến người đọc.

Nhiều quan điểm cũng chỉ trích “sự mất chất” 
của cổ tích thời nay. “Truyện cổ Grimm” chẳng 
hạn, ban đầu là một kho tàng lưu trữ nét văn hóa 
dân gian, khắc họa nguyên bản các đặc điểm lịch sử 
và tôn giáo từ lời kể của người dân. 

Rồi theo thời gian, được chỉnh sửa, thay đổi, 
cho đến khi ấn bản đầu tiên “Truyện cổ tích cho trẻ 
em và trong gia đình”(1812) ra đời, chính thức 
khiến độc giả mặc nhiên coi đây như một tuyển tập 
dành cho thiếu nhi. 

Sarah Moon kêu gọi tiếp tục tái bản “phiên 
bản nhỏ” của “Truyện cổ Grimm” (in năm 1857), 
được hai em học giả chọn lọc nhằm đưa những câu 
chuyện trở về nguyên gốc “người lớn” theo định 
hướng sưu tầm ban đầu.

Cổ tích không đơn giản
Trên một diễn đàn, người ta hỏi nhau: rốt cuộc, 

người lớn có cần đọc truyện cổ tích hay không. 
Trong một bài luận, Marguerite Johnson hoài nghi 
liệu con trẻ có giữ mãi suy nghĩ một chiều về cổ 
tích chúng đã đọc, khi mà cuối cùng chúng sẽ phải 
lớn lên và bắt đầu cuộc sống của người trưởng 
thành? 

Không giống Peter Pan - chàng trai mãi là trẻ 
con, tư duy ngây thơ, cùng bản tính tò mò, sẽ dần 
phát triển, để hình thành năng lực phân tích và phản 
biện.

Cả bản gốc hay bản chỉnh sửa đều chứa đựng 
giá trị nghệ thuật, văn hoá và xã hội. Vì vậy, việc 
người lớn bỏ qua truyện cổ tích là sự thiếu sót, bởi 
lẽ suy cho cùng, cổ tích có thể được hiểu theo nhiều 
cách khác nhau, ẩn chứa nhiều lớp nghĩa phù hợp 
với tư duy của trẻ em hay người trưởng thành. 

Một đứa trẻ coi “Người đẹp và quái vật” là 
hành trình biến đổi kì lạ của người đàn ông thành 
sinh vật có hình thù đáng sợ, nhưng phía sau câu 
chuyện ẩn chứa thông điệp về gia đình, tình yêu và 
sự lãng mạn mà chỉ người lớn mới thường chú tâm 
đến.

Thuở ban đầu, nội dung của nhiều truyện cổ 
tích chứa đựng các yếu tố kịch tính liên quan đến 
bạo lực, cấm kị, hay sắc giới.

Truyện cổ tích lưu truyền rộng rãi qua nhiều 
thế hệ, bất chấp thử thách của thời gian. Sự kỳ ảo 
làm cho cổ tích trở nên nổi bật, nhưng các yếu tố 
bình thường làm cho chúng dễ hiểu và dễ nhớ. 

Hãy tưởng tượng thế giới cổ tích đầy bình yên 
trong ánh mắt trẻ thơ, còn với tư duy người lớn thì 
phản ánh nghịch lý đời thực đầy chiều sâu. Cổ tích 
không phải ảo giác, nó kích thích chúng ta thay đổi, 
và vươn lên sau khi xem xét, tự vấn chính mình.
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Ở tuổi 38, Jeff Goins vẫn miệt mài sưu tầm 
những phiên bản cổ tích khác nhau. Thế giới cổ tích 
đem tới cho nhà văn nhiều góc nhìn thú vị, ở giữa 
những câu chuyện dang dở đòi hỏi trí não phải đi 
tìm câu trả lời. 

Cổ tích có tất cả, như lời Jeff Goins bộc bạch, 
dạy cho ta sự kiên định cùng niềm tin vào cuộc 
sống, nhờ ngôn từ đơn giản nhưng ý nghĩa sâu sắc. 
Cổ tích đưa con người thoát khỏi thực tại, tạo nên 
một hành trình khám phá bản ngã mà không bị ràng 
buộc bởi ai khác, giúp độc giả nghiền ngẫm để 
nhận ra ý nghĩa thực sự của đời.

Như cách Jeff Goins hình dung, cổ tích như 
một tấm gương phản chiếu cuộc sống, buộc não bộ 
phải tưởng tượng qua từng câu từ tĩnh lặng, thay vì 
nhìn lướt qua hình ảnh và âm thanh ồn ào trên 
Netflix hay Amazon. 

Còn với Marguerite Johnson, cổ tích tựa một 
nhà trị liệu tâm lý, xoa dịu căng thẳng công việc và 
gia đình. Cô đọc truyện thiếu nhi, cũng giống cách 
cậu Út được trao lại phần tài sản thừa kế là một chú 
mèo, tưởng như vô ích. Thế nhưng chính chú mèo 
đi hia lại giúp cậu Út vượt qua nhiều khó khăn để 
cuối cùng trở thành vua, bắt đầu một cuộc sống 
mới.

Và Marguerite Johnson cũng dần cảm thấy 
hạnh phúc với những kết thúc có hậu, cùng nụ cười 
giòn tan của con gái mỗi lần nghe kể chuyện. Cuộc 
sống trở lại với nguồn cảm hứng mới, thôi thúc cô 
theo đuổi hành trình nghiên cứu để chứng minh 
rằng: thực ra, cổ tích dành cho tất cả chúng ta... ■

Người phụ nữ gác đêm đầu 
tiên ở Thụy Sĩ sau 600 năm

Với  sự  đam mê và kiên nhẫn, 
Cassandre Berdoz trở thành người 
phụ nữ canh tháp chuông đầu tiên 

trong lịch sử Lausanne, khẳng định vai trò của nữ 
giới trong xã hội.

Từ trên đỉnh nhà thờ Lausanne vào đêm 
khuya, Cassandre Berdoz trở thành biểu tượng về 
quyền của phụ nữ ở Thụy Sĩ - một quốc gia tụt hậu 
về bình đẳng giới.

Cô Berdoz, 28 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên 
giữ nhiệm vụ gác đêm ở nhà thờ Lausanne. Trọng 
trách của cô là giúp giữ an toàn về đêm cho người 
dân, rung chuông nếu thấy hỏa hoạn và các thảm 
họa khác.

Đây là công việc đã được duy trì hơn 600 năm 
đến nay, ngay cả khi nó không còn vai trò an ninh 
như ở những thế kỷ trước, theo New York Times.

Bước ngoặt của phụ nữ Thụy Sĩ
Việc thông báo giờ giấc không còn cần thiết ở 

đất nước nổi tiếng với những chiếc đồng hồ, nhưng 
cô Berdoz vẫn muốn gìn giữ truyền thống này. Từ 
bốn phía của tháp chuông, cô ấy hô to từng giờ, 
ngay sau khi tiếng chuông lớn của nhà thờ vang 
lên.

Cô rướn người trên lan can, áp tay quanh 

miệng để âm thanh vọng xa hơn, dõng dạc nói: 
“Đây là nữ gác đêm! Bây giờ là 10 giờ tối”.

Được làm người gác đêm vốn là "giấc mơ thuở 
nhỏ" của Berdoz. Cô đã phải trải qua nhiều khó 
khăn để hiện thực hóa giấc mơ này.

Vài năm trước, khi lần đầu tiên hỏi về công 
việc này, cô không nhận được phản hồi từ chính 
quyền thành phố. Kể cả khi cô viết thư gửi họ thêm 
một lần nữa, vẫn không có lời hồi đáp nào. Vậy nên 
cô quyết định gọi điện thoại đến tòa thị chính mỗi 
tháng để hỏi tình hình tuyển dụng cho vị trí này.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 6/2019, khi hàng 
trăm nghìn phụ nữ trên khắp Thụy Sĩ tổ chức đình 
công một ngày để phản đối tình trạng bất bình đẳng 
ở một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.

Cassandre Berdoz là người phụ nữ đầu tiên 
được làm nhiệm vụ gác đêm ở Lausanne, Thụy Sĩ

Ở Lausanne, bốn người phụ nữ đã thách thức 
bằng cách đi lên tháp chuông của nhà thờ để thông 
báo giờ, được đám đông cách đó khoảng 67m cổ 
vũ. 

Năm ngoái, chính quyền thành phố Lausanne 
cho phép phụ nữ tham gia ứng tuyển dụng vị trí gác 
đêm. Đợt tuyển dụng vừa qua thu hút hơn 100 đơn 
đăng ký, đến 80 đơn là của phụ nữ.

Sau hai vòng phỏng vấn, thể hiện nội lực của 
giọng nói, cô Berdoz đã xuất sắc trúng tuyển vào 
tháng 8/2021.

“Tôi được làm việc ở một nơi cổ kính đáng 
mến, được góp sức cho thành phố thân yêu, gìn giữ 
truyền thống quý báu. Hơn hết, tôi tự hào là tiếng 
nói đại diện cho nữ giới, đóng góp cho tinh thần nữ 
quyền của mình”, cô chia sẻ.

Vẫn cần cải cách
Nadia Lamamra, một chuyên gia về vấn đề 

giới, giáo sư tại Đại học Giáo dục và Đào tạo nghề 
Liên bang Thụy Sĩ, nói rằng việc bổ nhiệm này là 
“một biểu tượng mạnh mẽ, được nhiều nhà đấu 
tranh nữ quyền ủng hộ”.

Tuy nhiên, thành phố vẫn cần thể hiện sự 
nghiêm túc với quyền của phụ nữ thay vì chỉ để đối 
phó với cuộc đình công trên.

Bà Lamamra cho biết ở Thụy Sĩ, phụ nữ mới 
có quyền bầu cử vào năm 1971, nên vẫn còn nhiều 

vấn đề cần giải quyết. Đó là trả lương công bằng 
cho phụ nữ, cân bằng vai trò việc chăm con và nội 
trợ gia đình, đồng thời cho phép phụ nữ tham gia 
các ngành nghề truyền thống dành cho nam giới.

Kể cả khi Lausanne đã có nữ gác đêm đầu tiên 
trong lịch sử, đồng nghiệp của Berdoz đều là đàn 
ông. Bộ phận của cô gồm có 6 người, và cấp trên là 
một người đàn ông.

David Payot, Ủy viên Hội đồng Thành phố 
Lausanne, nói rằng Thụy Sĩ tự hào vì nền dân chủ 
trực tiếp, cho phép công dân bỏ phiếu về các chính 
sách quan trọng, nhưng khi nhìn vào vị trí kinh tế 
của phụ nữ và vai trò của họ trong cuộc sống gia 
đình, vẫn tồn đọng sự bất bình đẳng.

Cô Berdoz, ban ngày làm quản lý sự kiện, 
thường dành khoảng 4 đêm/tháng để gác đêm trên 
tháp chuông, từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau. 
Cô có thu nhập tương đương 130 USD cho mỗi ca 
làm việc.

Được ủng hộ nhiệt tình, song đôi lúc cô 
Berdoz vẫn nghe thấy những lời chỉ trích rằng đây 
không phải công việc của phụ nữ, hoặc một người 
không theo đạo như cô ấy thì không nên làm việc 
trong nhà thờ.

Tiếp tục duy trì
Lausanne, một thành phố cổ kính với những 

con đường dốc, lát đá cuội và là nơi đặt trụ sở của 
Ủy ban Olympic Quốc tế, đã giữ gìn một chiếc 
đồng hồ lớn tại nhà thờ từ năm 1405.

Những người canh gác nhà thờ đứng ở vị trí 
cao nhất, có tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố và 
những ngọn núi bên kia hồ Geneva, sẽ quan sát an 
ninh ban đêm.

Nhiệm vụ chính của họ là báo động hỏa hoạn 
trước khi đám cháy lan sang các tòa nhà khác, thi 
hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm và nhằm đảm 
bảo mọi người ở nhà đồng thời chú ý đến lò sưởi 
của họ.

Theo ông Payot, một số thành phố ở châu Âu 
đã khôi phục công việc cổ xưa này để thu hút khách 
du lịch. Trong khi đó, Krakow ở Ba Lan được cho 
là thành phố duy nhất tại châu Âu duy trì việc này 
liên tục từ thời Trung cổ cho đến nay.

Tiếng canh đêm bắt đầu vang lên ở phía đông 
của tháp chuông, nơi quan trọng nhất theo quan 
niệm xưa vì đối diện với thành phố Jerusalem. 
Nhưng cô Berdoz thích phía nam hơn vì nhìn được 
ra hồ, còn phía bắc mang lại tiếng vang rõ nhất.

Làm việc trên tháp chuông lộng gió cũng là 
một thách thức lớn vào những mùa đông lạnh giá. 
Vào năm 1947, thành phố Lausanne đã xây dựng 
một nhà nghỉ nhỏ để giữ ấm cho người canh gác 
trong khi làm việc.

Nhà nghỉ bằng gỗ này cũng là nơi cất chiếc mũ 
phớt truyền thống, đèn thắp bằng nến và bộ nồi lẩu 
phô mai. Điện thoại quay số trở thành vật trang trí 
và được thay thế bằng chiếc điện thoại hiện đại.

Tuy nhiên, do nhà thờ không có thang máy nên 
những người canh gác vẫn phải leo lên 153 bậc 
thang để lên tháp chuông. ■
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