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TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa 

taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu 

taïi University of Rochester, Vanderbilt 

vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu

Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả
Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid
Before After

Before After

3100 Wilcrest Dr. Suite 130, Houston, TX 77042

Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:
Chaân naëng, moûi ñau, nhöùc, 
teâ buoát, söng, khoâ, ngöùa, 
gheû lôû, chaûy maùu, nhieãm truøng

Chuoät ruùt, chaân khoâng yeân

Caûm giaùc chaâm chít ôû chaân 
nhö coù kieán boø

Veát thöông khoâng laønh

Da chaân ñoåi maøu

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

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

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
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SÖÙC KHOEÛ

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

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:

Tranh cãi về loại quả được cho 
là giúp kéo dài tuổi thọ thêm 5 năm

ác nghiên cứu cho thấy ở chuột, bổ sung hai Ccốc nho mỗi ngày giúp giảm tình trạng gan 
nhiễm mỡ, tăng tuổi thọ. Nhóm tác giả cho 

rằng nó có tác dụng cả với con người.
Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy chế độ ăn 

uống có nguồn gốc từ trái cây, rau xanh, thực phẩm không 
qua chế biến tác động tích cực đến sức khỏe. Mới đây, một 
loạt nghiên cứu được công bố trên tạp chí Foods cho thấy 
ăn nho giúp giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, nhiều quan 
điểm cho rằng điều này không thể khẳng định ngay.

Kết quả đột phá trên chuột
Theo NY Post, nghiên cứu mới cho thấy bổ sung 

thêm khoảng 2 cốc nho mỗi ngày vào chế độ ăn vốn nhiều 
chất béo của phương Tây giúp giảm bệnh gan nhiễm mỡ, 
kéo dài tuổi thọ ở chuột.

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến xơ gan và cuối 
cùng là ung thư gan. Theo kết quả nghiên cứu, nho có vai 
trò quan trọng trong việc giảm tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm 
mỡ và các di chứng gây chết người của nó.

Theo tác giả chính của nghiên cứu, Giáo sư, tiến sĩ 
John Pezzuto, Trường Đại học Dược và Khoa học Y tế 
thuộc Đại học Tây New England, Anh, nghiên cứu của ông 
chứng minh cách ăn nho giúp bù đắp một số tác động mà 
chế độ ăn nhiều chất béo gây ra.

Đầu tiên, tuổi thọ tăng lên, hệ thống phòng thủ 
chống oxy hóa cũng được tăng cường. Ngoài ra, tình trạng 
gan nhiễm mỡ - vốn ảnh hưởng 25% dân số - đã được ngăn 
chặn hoặc ít nhất là trì hoãn.

Theo Pezzuto, kết quả nghiên cứu đồng thời chỉ ra 
bất kỳ ai cũng có thể có lợi từ việc ăn nhiều nho hơn, cho dù 
họ có thể độ ăn uống như thế nào, có ăn kiêng hay không. 
“Chúng tôi đã chứng minh cơ chế nhờ nho mà sức khỏe 
tổng quát được thúc đẩy tốt hơn, bất kể chế độ ăn uống”, 
Giáo sư Pezzuto nói thêm.

Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh rất quan 
trọng với sức khỏe tổng thể, ảnh hưởng đến các hoạt động 
của cơ quan, bao gồm cả não.

Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Jeffrey Idle, Đại 
học Long Island, cho biết công trình của họ cũng khẳng 
định bổ sung nho trong chế độ ăn có tác động mạnh mẽ tới 
hệ vi sinh vật ở chuột thí nghiệm. Nhưng họ vẫn cần 
nghiên cứu sâu hơn để xác định liệu các tác động này có 
thể được tái tạo ở người hay không. Đặc biệt, câu hỏi được 
quan tâm nhất chính là ăn nho có thể làm giảm hoặc khỏi 
bệnh gan nhiễm mỡ hay không.

Nho không thể bù đắp được thói quen ăn uống 
kém

Ngay cả khi nho giúp chúng ta sống lâu hơn, nó 
cũng không thể bù đắp được những tác động tiêu cực mà 
chế độ ăn uống thiếu lành mạnh gây ra.

Theo tiến sĩ Dana Ellis Hunnes, chuyên gia dinh 
dưỡng lâm sàng cấp cao của Trung tâm Y tế UCLA: “Nho 
chứa nhiều resveratrol - chất dinh dưỡng dồi dào và là chất 
chống oxy hóa, giảm viêm, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. 
Nhưng chế độ ăn phương Tây giàu chất béo, protein động 
vật. Chỉ bổ sung 2 cốc nho mỗi ngày không thể là loại 
thuốc chữa bách bệnh hay giúp bạn ngăn mọi tác động tiêu 
cực mà chế độ ăn uống thiếu lành mạnh mang lại”.

Tiến sĩ Hunnes cũng lưu ý thường rất khó để quan 
sát đầy đủ những thay đổi về sức khỏe ở các nghiên cứu 
dinh dưỡng được thực hiện trong thời gian ngắn, đặc biệt 
là trong các nghiên cứu trên động vật không phải con 
người như của Giáo sư Pezzuto. Nghiên cứu này chỉ kéo 
dài hơn 18 tuần.

Do đó, các chuyên gia vẫn khuyến cáo duy trì thói 
quen ăn uống lành mạnh là cách tốt nhất để chúng ta sống 
thọ, hạn chế bệnh tật.

Năm 2020, một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn 
nhiều chất béo của phương Tây là nguyên nhân phổ biến 
gây bệnh gan nhiễm mỡ ở các nước phát triển như Mỹ. 
Gần 1/4 người dân nước này bị ảnh hưởng. Do đó, các 

chuyên gia đều khuyên chúng ta nên ăn uống lành mạnh, 
cân bằng, giàu chất dinh dưỡng.

Một trong số đó là chế độ ăn Địa Trung Hải nhiều 
cá, thực vật, chất béo lành mạnh. Ngoài ra các chế độ ăn 
toàn thực vật cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn 
tính như bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường, béo phì và gan 
nhiễm mỡ.

Giáo sư Pezzuto tin công trình này sẽ được coi là 
thành tựu lớn trong lĩnh vực dinh dưỡng học. Tuy nhiên, 
những chuyên gia khác cho rằng bổ sung các loại thực 
phẩm lành mạnh như nho vào chế độ ăn uống không lành 
mạnh không thể mang đến tác động tích cực đến sức khỏe, 
tuổi thọ về lâu dài.

Việc cần làm lúc này là nghiên cứu sâu hơn để xác 
định liệu ăn nhiều nho có thể làm giảm nguy cơ mắc các 
bệnh mạn tính như gan nhiễm mỡ, tăng tuổi thọ ở người 
hay không. ■ 

Tám điều không nên làm sau 
mỗi bữa ăn

n trái cây, đánh răng, uống nước lạnh hay hút 

Ăthuốc ngay sau khi ăn có thể cản trở quá trình 
tiêu hóa, gây đầy bụng, thậm chí tác động 

xấu đến nhiều cơ quan trong cơ thể.
Ăn trái cây tráng miệng
Theo tạp chí Femina (Ấn Độ), nhiều người chọn ăn 

trái cây thay cho món tráng miệng chứa nhiều đường để 
thỏa mãn cơn thèm ngọt và nghĩ rằng đó là lựa chọn lành 
mạnh. Tuy nhiên, nó không phải là cách lý tưởng để kết 
thúc bữa ăn. Chất xơ trong trái cây sẽ bị mắc kẹt với các 
thực phẩm khác và mất nhiều thời gian để tiêu hóa. Điều 
này có thể gây khó chịu trong dạ dày và thậm chí là đầy 
hơi. Tốt nhất là bạn nên ăn trái cây trước hoặc ít nhất một 
giờ sau bữa ăn. 

Hút thuốc lá
Tất cả chúng ta đều biết hút thuốc có hại cho sức 

khỏe. Nhưng hút thuốc ngay sau bữa ăn còn nguy hiểm 
hơn, có thể dẫn đến hội chứng ruột kích thích và gây viêm 
loét đại tràng. Một điếu thuốc sau bữa ăn cũng tồi tệ như 
khi hút 10 điếu lúc bình thường, có thể gây nguy hiểm cho 
tim, phổi và hệ hô hấp. 

Đánh răng
Đây là thói quen tốt trước khi đi ngủ nhưng ngay 

sau bữa ăn không phải là ý kiến   hay. Đánh răng sau khi ăn 
sẽ làm mất đi lớp men trên răng, khiến răng dễ bị tổn 
thương. Bạn nên đợi ít nhất 30 phút đến một giờ sau bữa ăn 
trước khi đánh răng. 

Uống nước lạnh
Chúng ta biết rằng uống đủ nước là cần thiết để 

giúp tiêu hóa tốt. Tuy nhiên, uống nước lạnh ngay sau bữa 
ăn có thể dẫn đến thức ăn vón cục và làm chậm quá trình 
tiêu hóa. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống nước ấm 
hoặc nước ở nhiệt độ phòng khoảng 45 phút sau bữa ăn. 

Tập thể dục
Theo India Times, khi bạn thực hiện bất kỳ hoạt 

động thể chất nghiêm ngặt nào ngay sau bữa ăn, điều đó 
thực sự gây áp lực lên hệ tiêu hóa và làm chậm quá trình 
này. Đặc biệt, chạy bộ sau khi ăn có thể dẫn đến chuột rút 
và các vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, 
hoạt động này cũng làm tăng sự căng thẳng của thận. 

Uống trà
Nhiều người có thói quen uống trà sau bữa ăn. Tuy 

nhiên, axit tannic trong lá trà ngăn cản sự hấp thụ protein 
và sắt từ thực phẩm, có thể gây ra các vấn đề sức khỏe 
nghiêm trọng về lâu dài. 

Tắm
Theo Ayurveda, ngay cả khoa học y học hiện đại 

cũng nói rằng tắm ngay sau bữa ăn làm giảm nhiệt độ cơ 
thể và tuần hoàn máu bị chuyển hướng. Lưu lượng máu 
cần thiết để tiêu hóa bắt đầu chảy đến tay hoặc chân. Điều 
này cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn và hoạt động của 
ruột. 

Ngủ

Sau một ngày căng thẳng và bữa ăn ngon, bạn 
không thể cưỡng lại cảm giác thèm ngủ. Tuy nhiên, bạn 
nên tránh nằm ngủ ngay sau bữa ăn vì cơ thể không tiêu 
hóa được thức ăn và sử dụng hết lượng calo nạp vào. Bạn 
sẽ bị ợ nóng, đầy hơi, ngáy và ngưng thở khi ngủ. ■ 

Các thói quen ăn uống có hại đối với 
trí nhớ

ử dụng rượu thường xuyên, ăn nhiều thực Sphẩm chế biến sẵn là hai trong số những thói 
quen ăn uống có thể làm giảm khả năng nhớ 

của não.
Hàng loạt nghiên cứu gần đây cho thấy thói quen 

ăn uống có hại nhất đối với trí nhớ là Chế độ ăn uống Tiêu 
chuẩn của Mỹ, với đặc trưng là thực phẩm giàu calo, chất 
béo và ít giá trị dinh dưỡng chiếm tỷ trọng lớn. 

Nhiều nghiên cứu trong số đó chứng minh chế độ 
ăn uống không lành mạnh và béo phì sẽ làm tăng nguy cơ 
mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, theo Eat 
This.

Dầu thực vật
Axit béo omega-3 là một thành phần của não, 

nhưng một axit béo khác không tốt cho não. Đó là omega-
6, thành phần phổ biến trong các loại dầu ăn như dầu đậu 
nành và dầu hướng dương (thành phần phổ biến của nhiều 
thực phẩm chế biến) và trong ngô, đậu nành, thịt và trứng.

Nhiều chuyên gia tin rằng chế độ ăn điển hình của 
phương Tây chứa nhiều omega-6 hơn omega-3 và sự 
chênh lệch ấy không tốt cho não. Một đánh giá về 14 
nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng về Lão khoa cho thấy 
sự gia tăng tỷ lệ giữa axit béo omega-6 và omega-3 có thể 
làm teo hồi hải mã và gây suy giảm nhận thức ở tuổi già.

Uống rượu thường xuyên
Ngay cả khi bạn uống một lượng rượu vừa phải, 

não cũng có thể tổn thương. Một nghiên cứu trên tạp chí 
Stroke của các nhà nghiên cứu tại khoa dịch tễ học của Đại 
học Johns Hopkins chỉ ra rằng việc uống một ly mỗi ngày 
có thể dẫn đến teo não. Một nghiên cứu khác trên tạp chí 
PLOS Medicine cho thấy uống nhiều hơn 7 ly mỗi tuần 
dẫn đến tăng lượng sắt trong não - yếu tố dẫn đến các vấn 
đề về nhận thức.

Thực phẩm chế biến sẵn
Một thí nghiệm trên chuột gần đây đã phát hiện 

tình trạng của não với chế độ ăn nhiều carbohydrate tinh 
chế. Các nhà khoa học của Đại học Ohio đã cho một nhóm 
chuột già ăn nhiều thực phẩm chế biến giàu carbonhydrate 
như khoai tây chiên. Sau 4 tuần, các nhà nghiên cứu phát 
hiện những con chuột có dấu hiệu giảm trí nhớ cũng như 
các dấu hiệu tăng viêm ở vùng hải mã và hạch hạnh nhân 
trong não của chúng - 2 yếu tố đóng vai trò quan trọng với 
trí nhớ.

Ruth Barrientos, nhà nghiên cứu của Đại học Ohio 
và là thành viên của nhóm nghiên cứu, phát biểu: “Những 
phát hiện này chỉ ra rằng việc ăn thực phẩm chế biến sẵn có 
thể gây ra sự suy giảm trí nhớ đáng kể và đột ngột. Ở người 
già, suy giảm trí nhớ nhanh chóng có nhiều khả năng tiến 
triển thành các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh 
Alzheimer”.

Khẩu phần nhiều đường
Chất béo bão hòa (tồn tại trong bơ, pho mát, thịt, 

sữa nguyên chất béo) - và chất béo chuyển hóa (tồn tại 
trong thực phẩm chiên và nướng), có thể làm giảm khối 
lượng não và gây chứng mất trí nhớ, theo một đánh giá trên 
tạp chí Neurobiology of Aging.

Một vấn đề khác liên quan tới hàm lượng đường 
trong khẩu phần. Giới khoa học đã chỉ ra rằng người theo 
chế độ ăn nhiều carbohydrate có đường sẽ có nguy cơ mắc 
tiểu đường loại 2 cao hơn những người khác. Có lẽ ít người 
biết rằng lượng đường trong máu cao cũng có thể dẫn đến 
chứng mất trí nhớ và các vấn đề nhận thức khác. Trên thực 
tế, một số bác sĩ và nhà nghiên cứu đã gọi bệnh Alzheimer 
là “tiểu đường loại 3”. ■

NEW

822-2020/1588

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù phoøng Wax, 

phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $65,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

802-2017/1585

Baùn Tieäm Laøm Ñeïp

Veà höu sôùm (semi retired) caàn baùn tieäm laøm ñeïp vôùi caùc dòch vuï: Toùc, 

Nails, Lashes, Facial vaø trung taâm massage. Taát caû coù theå laø cuûa baïn 

vôùi giaù $165k. Thu nhaäp $320k cho caû dòch vuï vaø cho thueâ choã laøm. 

Tieàn thueâ $5,400. Moät cô hoäi hieám ñeå sôû höõu cô sôû kinh doanh mô öôùc 

cuûa baïn ôû khu vöïc Southeast.

Southeast Area

Xin lieân laïc Mai: 713-398-6861
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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

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

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

731-2010/1578

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

NEW

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

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

NEW

803-2017/1585

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails gaáp vì lyù do doïn ñi xa.

- Tieäm roäng 1,500 sqft.

- Rent + Raùc + Nöôùc döôùi $2,500. Landlord coù ngöôøi Vieät.

- Tieäm hoaït ñoäng treân 10 naêm, khu traéng, ngay trung taâm Tomball.

- Supply môùi nhaäp vaøo ñaày ñuû caû naêm.

- Giaù baùn $70,000

Tomball - 249

Anh chò caàn sang xin vui loøng goïi 281-736-7148

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

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

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

830-2020/1588

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân ñöôøng 930 S 

Mason Rd. Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng toát, good 

location, roäng treân 3,000 SF.

930 S Mason Rd

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng goïi soá
281-769-3679
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

Con gấu trúc quý được tìm thấy ở 
Trung Quốc có những hành động và 
thói quen kỳ lạ

Tại Nga Mi, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tìm thấy 
một con gấu trúc đỏ với những thói quen, hành 
động thú vị.

Nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Tứ Xuyên, núi Nga Mi 
nằm ở rìa lưu vực Tứ Xuyên, có phong cảnh đẹp và địa 
hình dốc. Núi Nga Mi có cấu tạo phức tạp, nằm ở nơi giao 
thoa của nhiều yếu tố tự nhiên, quanh năm mây mù bao 
phủ, lượng mưa dồi dào, đã bảo tồn được một hệ thống 
thảm thực vật cận nhiệt đới hoàn chỉnh, môi trường tự 
nhiên rất thuận lợi.

Núi Nga Mi còn là nơi sinh sống của nhiều loại động 
vật quý hiếm, môi trường tự nhiên tốt tạo điều kiện cho 
một số lượng lớn các loài động vật hoang dã phát triển 
mạnh ở đây, số loài động vật đã được kiểm chứng lên tới 
hơn 2.300 loài, trong đó có 29 loài được bảo vệ cấp quốc 
gia. Trong đó, có một loài động vật nhỏ rất hiếm và rất dễ 
thương sống trên núi Nga Mi - đó là gấu trúc đỏ.

Gấu trúc đỏ được liệt kê là loài động vật đang dần 
tuyệt chủng trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên 
nhiên Quốc tế (IUCN) vì quần thể hoang dã ước tính có ít 
hơn 10.000 cá thể trưởng thành và tiếp tục suy giảm do mất 
môi trường sống và phân mảnh, săn trộm và suy giảm giao 
phối cận huyết. Gấu trúc đỏ trông hơi giống gấu trúc 
nhưng nhìn tổng thể thì nó dễ thương hơn gấu trúc rất 
nhiều, đặc biệt là bộ lông màu nâu đỏ rất thu hút.

Về phân loại, gấu trúc đỏ đã gây tranh cãi kể từ khi 
được phát hiện. Trước đó, người ta coi chúng là một loại 
gấu trúc dựa trên các đặc điểm hình ảnh bên ngoài và 
chúng được xếp vào họ gấu trúc.

Trong các thời kỳ khác nhau, nó cũng được phân loại 
dưới phân họ gấu trúc, và sau đó được đề cập đến dưới họ 
gấu, cho đến khi sự phát triển của phân loại học, phương 
pháp phân loại ngày càng trở nên tiên tiến hơn, và cuối 
cùng chúng trở thành các họ độc lập, tức là gấu trúc đỏ.

Công nghệ DNA mới nhất cũng đã chứng minh rằng 
việc phân loại vào họ gấu trúc đỏ là chính xác, thuộc siêu 
họ Mustelidae cùng với họ gấu trúc và họ chồn. Vì vậy, nói 
đúng ra, gấu trúc đỏ khác với gấu trúc khổng lồ, về bản 
chất, nó không phải là một con gấu, mà là một con chồn.

Gấu trúc đỏ là một loài động vật rất dễ thương, lông 
trên cơ thể chủ yếu là màu nâu đỏ, kết cấu tương đối dày, ở 
bụng lông màu nâu đen. Trên mặt có đốm trắng nhưng đây 
là đặc điểm chỉ có ở con trưởng thành, gấu trúc đỏ khi mới 
sinh ra thì không có đốm trên mặt, sau hơn 2 tháng tuổi sẽ 
có và to dần ra.

Một con gấu trúc đỏ trưởng thành tương đương với 
một con mèo béo, với trọng lượng cơ thể khoảng 5 kg và 
chiều dài cơ thể từ 40-63 cm. Bề ngoài của con đực và con 
cái không có sự khác nhau.

Gấu trúc đỏ là loại động vật ưa nhiệt độ và độ ẩm, 
thường sống ở môi trường khí hậu ôn hòa ở độ cao 2.500-
4.000 mét và thuộc loài sống trong rừng. Chúng thích ngủ 
trong hang, hốc cây hoặc khe đá vào ban ngày và đi kiếm 
ăn vào buổi sáng và buổi tối. Tư thế ngủ của gấu trúc đỏ 
cũng rất dễ thương, nó thích cuộn đầu vào trong tứ chi, sau 
đó dùng chi trước ôm đầu và dùng đuôi che lại.

Đối với gấu trúc đỏ, tre và lá là thức ăn chính, nhưng 
chúng cũng ăn quả mọng, trứng chim, hoa, rêu, côn trùng 
và các động vật nhỏ khác, đặc biệt là thức ăn ngọt là những 
món khoái khẩu.

Gấu trúc đỏ là loài động vật rất sạch sẽ, sau khi ăn no, 
chúng sẽ dùng lòng bàn tay chà xát vào miệng và mặt, 
dùng lưỡi liếm và làm sạch mép miệng, thậm chí đi vệ sinh 
một nơi cố định.

Sau khi ăn uống xong, một trong những việc mà gấu 
trúc đỏ thích làm nhất là phơi mình trên vách đá đầy nắng 
hoặc trên ngọn cây.

Không có gì lạ khi tìm thấy gấu trúc đỏ ở núi Nga Mi. 
Ngay từ đầu tháng 4/2022, một camera hồng ngoại được 
thiết lập ở khu vực Jinding của danh thắng đã chụp được 
những con gấu trúc đỏ. Nhưng điều thú vị là ở hành động 
và thói quen của gấu trúc đỏ.

Trên thực tế, nhìn vẻ ngoài dễ thương của gấu trúc đỏ 
là bạn biết rằng nó không có sức chiến đấu. Vì vậy, khi sợ 
hãi và gặp kẻ thù, đầu tiên chúng sẽ ưỡn lưng và cong đuôi, 
từ từ ngẩng đầu lên đồng thời phát ra âm thanh thở hổn hển 
ở cường độ thấp, sau đó vỗ tay, lắc đầu từ bên này sang bên 
kia và cuối cùng là nâng chi trước lên trên đầu cùng với 
nhìn chằm chằm đối phương.

Toàn bộ hành động này để thể hiện một tư thế chiến 
đấu mạnh mẽ và đáng sợ, và làm cho gấu trúc đó nhìn to 
hơn. Điều này thực sự có thể khiến một số kẻ săn mồi nhút 
nhát sợ hãi. ■ 

100 tuổi vẫn hành nghề y, một bác 
sĩ lập kỷ lục Guinness

Ở
 tuổi 100, bác sĩ Howard Tucker gần đây không 
còn trực tiếp thăm khám người bệnh nữa nhưng 
vẫn đang giảng dạy cho các nhân viên y tế tại 

Trung tâm y khoa nhân đạo St. Vincent ở TP Cleveland, 
bang Ohio (Mỹ).

Theo báo Today, bác sĩ Howard Tucker đã được Tổ 
chức kỷ lục thế giới Guinness xác nhận danh hiệu là bác sĩ 
lớn tuổi nhất thế giới còn đang hành nghề. Ở tuổi 100, bác 

sĩ chuyên ngành thần kinh này đã cống hiến suốt 75 năm 
trong ngành y và hiện mỗi tuần ông tới công sở 2 lần.

“Tôi nghĩ khi về hưu, một người sẽ đối mặt với việc 
trở nên héo hắt và cuối cùng kết thúc cuộc đời trong nhà 
dưỡng lão. Việc được sống và làm việc thật vui… đó là 
công việc rất tuyệt vời. Mỗi ngày tôi đều học được một 
điều mới mẻ”, bác sĩ 100 tuổi nói.

Ông Tucker sinh ngày 10-7-1922 tại TP Cleveland, 
bang Ohio (Mỹ). Ông cụ hóm hỉnh này kể rằng khi cả gia 
đình ông tụ họp để mừng thượng thọ 100 tuổi cho ông 
tháng trước, ông đã nhận được “món quà COVID-19” từ 
một người họ hàng. Người này đã ôm hôn chúc mừng ông 
và “tặng” luôn ông virus SARS-CoV-2. Rất may ông đã 
hồi phục nhanh chóng sau khi mắc bệnh.

Không chỉ sống sót sau đại dịch, ông cũng từng vượt 
qua các mốc lịch sử lớn của nước Mỹ và thế giới như cuộc 
đại suy thoái những năm 1930, Chiến tranh thế giới thứ 2 
và cả một thế kỷ của những khủng hoảng lịch sử nối tiếp 
nhau.

Ông Tucker chưa từng phải đối mặt với bệnh tật nguy 
hiểm nào, ngoại trừ việc bị gãy xương cổ khi trượt tuyết ở 
độ tuổi ngoài 80 nhưng cũng đã bình phục sau đó.

Chia sẻ với trang Today về bí kíp sống thọ, ông Tucker 
cho rằng khởi đầu thuận lợi sẽ là lợi thế di truyền. Gene 
sống thọ ông được thừa hưởng từ tổ tiên, nhưng bên cạnh 
đó ông cũng đặc biệt chú ý tới chế độ dinh dưỡng, kiểm 
soát việc uống rượu và sống hạnh phúc. Lợi thế gene là 
một sự thật vì mẹ ông Tucker thọ 84 tuổi, trong khi cha ông 
sống tới 96 tuổi.

Ông Tucker không bao giờ hút thuốc, ông có uống 
chút rượu trong những dịp gặp gỡ xã giao và đôi khi có 
uống chút rượu martini vào tối thứ sáu. Với đồ ăn, ông 
thích mọi thứ đều ở mức vừa phải. Ông thường xuyên bơi 
lội, chạy bộ và trượt tuyết. Hiện ông vẫn duy trì tập luyện 
hằng ngày với phòng gym tại gia.

Cuộc đời đặc biệt của bác sĩ Tucker còn có thêm điểm 
nhấn đáng chú ý nữa là năm 67 tuổi ông đã thi đỗ kỳ thi luật 
Ohio Bar Exam vì ngoài y khoa, ông cũng quan tâm tới 
luật.

Với rất nhiều cảm hứng như vậy, cuộc đời của bác sĩ 
Tucker đã ợc đưa vào bộ phim tài liệu có tựa đề “What's đư
next?” (tạm dịch: Tiếp theo là gì?). Bộ phim đang trong 
giai đoạn làm hậu kỳ. ■  
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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

SÖU TAÀM

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 thoûa 
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

Jayess Mississippi

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

813-2011/1580

Baùn Nhaø Haøng Caù Chieân

Gaàn 290 quaùn aên nhanh gaø raùn vaø caù chieân sang nhöôïng kinh 

doanh ñoà aên Trung Quoác taïi Houston. Cöûa haøng 20 naêm tuoåi, 

löôïng khaùch oån ñònh, cöûa haøng ñoäc laäp, giaù thueâ thaáp, aên toái, 

mang ñi, Drive-Thru, thích hôïp kinh doanh gia ñình.

Houston, TX

Neáu baïn quan taâm. xin vui loøng goïi
832-366-3968 caûm ôn baïn!

Nếu sở hữu 1 trong 8 đặc điểm 
này, bạn sẽ thuộc nhóm người đặc 
biệt nhất trên thế giới

Rất ít người trên thế giới sở hữu những đặc 
điểm di truyền này, cùng xem bạn có đặc 
điểm nào không nhé!

Mỗi người đều sở hữu một đặc điểm của bản thân 
khiến ta trở nên đặc biệt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sở hữu 
những nét tương đồng như một loài. Theo nghiên cứu, con 
người giống nhau đến 99% ở cấp độ di truyền do có tổ tiên 
chung. Từ đó, sự chênh lệch dù chỉ 1% cũng cũng dẫn đến 
sự khác biệt đáng kinh ngạc về ngoại hình, tư duy và các 
khả năng khác.

Dưới đây là 8 đặc điểm đặc biệt chỉ có rất ít người 
trên thế giới có được, cùng khám phá xem bạn có phải là 
"người đặc biệt" không nhé!

1. Ngón cái bẻ ngược

Hiện tượng này được đặt tên là Hitch-hiker thumb 
(Ngón cái xin nhờ xe), theo quy ước của hai nhà nghiên 
cứu Harris và Joseph vào năm 1949, ngón tay này sẽ có 
góc nghiêng lớn hơn 50 độ so với ngón tay thẳng bình 
thường.

Đây là tình trạng tay bẩm sinh phổ biến nhất khi có 
đến 25% dân số thế giới sở hữu đặc điểm này. Đặc điểm cơ 
thể hiếm có này có thể hữu ích trong cuộc sống thực, đặc 
biệt là đối với các nhạc sĩ chơi sáo, vĩ cầm hoặc piano.

2. Ngón chân dính liền
Đây thực chất là một đặc điểm di truyền ở động vật 

có vú, nhưng là một tình trạng bất thường ở con người. 
Tình trạng di truyền này được gọi là "Syndactyly", hội 
chứng trong đó da giữa hai hoặc nhiều ngón chân được nối 
với nhau bằng xương hoặc sụn.

Nguyên nhân chính xác của việc di truyền này 
chưa thể xác định. Tuy nhiên, tình trạng này được cho là do 
sự phát triển và tăng trưởng chậm lại của chồi ngón tay 
trong tuần thứ 7 và 8 của thai kỳ.

3. Màu tóc đỏ tự nhiên
Theo thống kê, chỉ có 1 - 2% dân số thế giới sở hữu 

mái tóc màu đỏ tự nhiên. Đối với những người có nguồn 
gốc ở Bắc hoặc Tây Âu thì tỷ lệ này lớn hơn một chút (2 - 
6%) so với các nơi khác.

Thông thường, tóc đỏ sẽ đi kèm với mắt sáng màu 
như màu xám, xanh lơ, xanh lục, nâu, làn da sáng màu, có 
nhiều tàn nhang, và rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.

4. Các chấm nhỏ trên lưỡi
Lưỡi của con người được bao phủ bởi các nhú, là 

một tập hợp các nụ vị giác. Chúng đóng vai trò giúp ta nếm 
thử hương vị của những đồ ăn hàng ngày. Ở một số người, 
mật độ của nụ vị giác có phần nhỉnh hơn. Do đó, họ sở hữu 
cơ quan thụ cảm hương vị tốt hơn những người khác, kể cả 
những hương vị không được nhiều người yêu thích như vị 
đắng hay chua.

5. Thuận cả hai tay
Thông thường, mọi người thường thuận tay phải 

hoặc trái, riêng nhóm thuận hai tay rất hiếm. Những người 
sở hữu khả năng thuận cả hai tay được gọi bằng một thuật 
ngữ là "ambidexter".

Trên thế giới, chỉ có 1% dân số có đặc điểm cơ thể 
hiếm gặp này, trong đó có những người vô cùng nổi tiếng 
với trí thông minh vượt bậc như Leonardo da Vinci, Ben 
Franklin và Albert Einstein.

6. Trái tim bên phải
Ai cũng biết rằng trái tim nằm ở phía bên trái của 

cơ thể. Tuy nhiên, một tình trạng hiếm gặp gọi là 
dextrocardia có thể khiến một người có trái tim nằm bên 
phải. Thực chất, đây là một loại rối loạn hiếm gặp, cứ 
12.019 người thì chỉ có 1 người bẩm sinh có quả tim nằm 
bên phải lồng ngực.

Dù sức khỏe, trí tuệ hay khả năng vận động và sinh 
sản của những người này hoàn toàn bình thường, nhưng 
trong một vài trường hợp, họ vẫn có thể gặp vấn đề về tim 
mạch, phổi, thực quản, và ruột, đôi khi phải phẫu thuật để 
đưa quả tim trở về vị trí bình thường.

7. Hai hàng lông mi
Đây là một rối loạn di truyền hiếm có được gọi là 

"tật hai hàng lông mi". Chính ngôi sao nổi tiếng 
Hollywood Elizabeth Taylor là người sở hữu đặc điểm độc 
đáo này.

Loại rối loạn di truyền này được gọi là 
"distichiasis" và là một tình trạng hiếm gặp trong đó một 
người có thêm một hàng lông mi. Bộ lông mi thứ 2 đôi khi 
sẽ trông giống như lông mi bình thường, nhưng chúng chủ 
yếu sẽ có độ dài ngắn hơn và độ dày khác nhau tùy thuộc 
vào vị trí của chúng.

8. Một lỗ nhỏ gần tai
Có một lỗ nhỏ gần tai là một tình trạng hiếm gặp 

được gọi là lỗ trước não thất. Nó có thể xảy ra ở một hoặc 
cả hai tai nhưng thường là ở bên phải. Trên thế giới, chỉ 
khoảng 5% dân số có đặc điểm di truyền này.

Bản thân chiếc lỗ tai này không nguy hiểm nhưng 
nó hoàn toàn có thể được loại bỏ nhờ phẫu thuật. ■ 

 Giải mã tiểu hành tinh "xanh 
nhất" Hệ Mặt trời

Tiểu hành tinh Phaethon có màu xanh lam 
đặc biệt nhiều khả năng do bay đến quá gần 
Mặt trời và bị nung nóng ở mức nhiệt 800 

độ C.
Màu xanh lam khác thường của tiểu hành tinh 

Phaethon đã khiến giới khoa học bối rối kể từ khi phát hiện 
ra nó đầu những năm 1980. Theo nghiên cứu mới xuất bản 
trên tạp chí Icarus, quỹ đạo độc đáo có thể là nguyên nhân 
tạo ra màu sắc kỳ lạ này, Space đưa tin.

Phaethon di chuyển quanh Mặt trời với quỹ đạo 
hình elip. Quỹ đạo này đưa nó đến gần Mặt trời hơn bất cứ 
tiểu hành tinh nào từng ghi nhận. 

Việc tiếp cận như vậy chỉ diễn ra trong thời gian rất 
ngắn, sau đó Phaethon sẽ lùi ra xa hơn quỹ đạo sao Hỏa, 
nhưng cường độ ánh sáng Mặt trời mà nó tiếp xúc trong 
những chuyến bay này đủ để lột bỏ dần các hợp chất hóa 
học màu đỏ trên bề mặt. Đây là những hợp chất hóa học mà 
các nhà thiên văn quan sát được ở các tiểu hành tinh cách 
xa Mặt trời hơn.

Trong những chuyến tiếp cận Mặt trời, Phaethon 
tới cách ngôi sao này khoảng 21 triệu km, gần hơn gấp 3 
lần so với sao Thủy, hành tinh trong cùng của Hệ Mặt trời. 

Khi Phaethon lướt qua Mặt trời, bề mặt của nó 
nóng lên tới 800 độ C. Nghiên cứu mới cho rằng sức nóng 
này kích hoạt một chuỗi phản ứng hóa học khiến các chất 
giàu sắt và hợp chất hữu cơ màu đỏ bay hơi.

"Về cơ bản, bề mặt hành tinh đang mất dần màu đỏ. 
Một số chất màu đỏ tái tích tụ khi Phaethon lùi ra xa hơn 
sao Hỏa, nhưng rồi lại mất đi khi Phaethon đến gần Mặt 
trời. Sau hàng nghìn vòng quay, tiểu hành tinh này chỉ còn 
lại những chất phản chiếu các màu tối hơn, lạnh hơn", 
Carey Lisse, nhà khoa học hành tinh cấp cao tại Phòng thí 
nghiệm Vật lý Ứng dụng thuộc Đại học Johns Hopkins, tác 
giả chính của nghiên cứu, giải thích.

Các nhà khoa học đã lập mô hình chi tiết về thành 
phần hóa học của bề mặt Phaethon và tính toán chuyện xảy 
ra với những hóa chất đó khi nhiệt độ của tiểu hành tinh 
thay đổi theo quỹ đạo. 

Họ cho biết, chỉ có vài chục tiểu hành tinh màu 
xanh lam trong Hệ Mặt trời và Phaethon là tiểu hành tinh 
xanh nhất trong số đó. Điều thú vị là một số sao chổi lao tới 
gần Mặt trời cũng mang sắc xanh rõ rệt.

"Loại quỹ đạo này cần phát triển trong thời gian rất 
dài, nhưng đó chính xác là những gì chúng ta cần: một quá 
trình đòi hỏi vật thể phải rất “già” và tiến hóa về mặt nhiệt 
học", Jordan Steckloff, nhà khoa học hành tinh tại Viện 
Khoa học Hành tinh, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Ngoài ra, việc nung nóng carbon thành muội than 
ở nhiệt độ cao gần Mặt trời cũng có thể góp phần tạo nên 
màu xanh lam đặc trưng của Phaethon, theo Lisse. Các nhà 
khoa học có thể tìm hiểu thêm về tiểu hành tinh bí ẩn này 
trong vài năm tới, khi Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ 
trụ Nhật Bản (JAXA) phóng tàu vũ trụ mang tên 
DESTINY + tới nghiên cứu Phaethon. ■ 
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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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

_814-2018/1587

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire vaø Hwy6, coù phoøng 

cho share $330 moät thaùng. Bao ñieän, nöôùc, 

giaët, saáy, Internet.

Xin lieân laïc:

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

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)

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

828-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän nghi. 

Khu 59 vaø Bellaire.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
_________________________________________________

812-2017/1586

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire & Hwy6, gaàn chôï Myõ Hoa, 

HEB, Fiesta, coù phoøng cho share, coù saún 

giöôøng, bao Ñieän, Nöôùc, Giaët Saáy, Internet. 

Giôø giaác thoûa maùi. Nam Nöõ Ok.

Xin lieân laïc Hoa:

832-289-9273
_________________________________________________

805-2017/1585

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø dö hai phoøng, 1 phoøng Master vaø 1 

phoøng nhoû. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, phoøng 

lôùn (Master) $850, phoøng nhoû ($400). Khu 

an ninh, saïch seõ, thoaùng maùt, coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc Nghóa:

571-355-6669

(Anh Hai)

832-526-3566
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

824-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Phoøng cho share giaù $350, coù theå ñi boä ra 

chôï Hong Kong, chôï Taân Bình vaø Thanh 

Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët saáy + internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
_________________________________________________

826-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Nöõ chuû nhaø, coù phoøng ch Du hoïc sinh nöõ 

thueâ, $400/phoøng, bao ñieän, nöôùc, gas, wifi. 

Khu yeân tónh, coù coång saét baûo veä. Khu vöïc 

Westheimer & Synott 77082, gaàn shopping 

center.

Xin lieân laïc Coâ Loan: 

281-902-2330
_________________________________________________

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 
_________________________________________________

805-2017/1585

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø dö hai phoøng, 1 phoøng Master vaø 1 

phoøng nhoû. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, phoøng 

lôùn (Master) $850, phoøng nhoû ($400). Khu 

an ninh, saïch seõ, thoaùng maùt, coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc Nghóa (Hoaëc Coâ Tö ):

571-355-6669 * 713-933-9943
_________________________________________________

789-2015/1583

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø coù 2 phoøng cho thueâ, ñaày ñuû tieän nghi, 

giaù $350/1 thaùng/1 phoøng. Gaàn Hong Kong 

4.Coù nhu caàu xin lieân laïc Möôøi Ñoaøn:

832-398-5806

821-2020/1588

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû taïi gia. Coù license, nhaø gaàn chôï 

HK III, Thaéng Höng, Taân Ñònh.

Xin lieân laïc: 281-895-8078
_________________________________________________

804-2017/1585

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi: 832-661-0342
_________________________________________________

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and Synott:

Xin lieân laïc: 832-858-2379
_________________________________________________

811-2034/1602

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø gaàn Fm1464 

& Beechnut Richmond. Nhaø roäng coù phoøng 

cho treû. Hai ngöôøi troâng nom, coù License coi 

treû.

Xin lieân laïc:

Ñaøo: 713-408-2639 * Quyù: 713-392-4280
_________________________________________________

810-2018/1586

NHAÄN GIÖÕ TREÛ COÙ LICENSE

Vôùi moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, saïch seõ, thoaùng 

maùt, yeâu thöông treû, chaêm soùc chu ñaùo. Nhaø 

ngay Freeway 59 South, gaàn Brazos Town 

Center, Rosenberg.

Xin lieân laïc: 832-620-3814
_________________________________________________

763-2012/1580

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

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Chế độ ăn không đường: Ngừa 
ung thư và giúp giảm cân “no bụng”

ng thư có thể nói là “tử thần đen” của thế Ukỷ XXI. Bác sĩ Nhật Bản Nishiwaki 
Shunji chỉ ra rằng ung thư có thể được 

ngăn ngừa hiệu quả bằng cách thực hiện chế độ ăn không 
đường. Đồng thời đây cũng là phương pháp giảm cân hiệu 
quả, không khiến chúng ta bị đói vì nhịn ăn.

Phát hiện tuyệt vời! Tế bào ung thư thích ăn 
đường

Ăn đường là hành vi sai lầm để nuôi tế bào ung thư. 
Giảm đường, hấp thụ nhiều protein chất lượng cao còn hỗ 
trợ quá trình t  ăng cơ và giảm mỡ.

Khi thực hiện chế ộ n không ường không phải đ ă đ
chỉ ể giảm cân, mà với tinh thần thử nghiệm và sự thích đ
tìm tòi của một bác sĩ, ông Nishiwaki Shunji muốn biết 
liệu “cắt giảm đường” có giúp ích được gì cho bệnh nhân 
ung thư hay không. Thật bất ngờ, kết quả thật sự có thể 
giúp bệnh nhân điều trị ung thư. 

Trong thí nghiệm này cốt lõi là không tiêu thụ bất 
kỳ loại carbohydrate nào. Thay vào đó, cần tiêu thụ đầy đủ 
các loại protein như cá, thịt, trứng và đậu phụ.

Phương pháp điều trị ung thư mà bác sĩ Nishiwaki 
Shunji thực hành là yêu cầu bệnh nhân ung thư thực hiện 
“chế độ ăn không đường”. Bởi vì các tế bào ung thư chủ 
yếu sử dụng đường làm dinh dưỡng để sinh sôi, chế độ ăn 
không đường có thể cắt đứt nguồn dinh dưỡng này, hiệu 
quả trong việc làm chậm sự lây lan và tốc độ phát triển của 
tế bào ung thư. 

Ngày nay, có ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư 
được điều trị bằng phương pháp này. Ngoài ra, bác sĩ cũng 
cho uống bổ sung đồng thời vitamin C nồng độ rất cao để 
điều trị, do đó, tình trạng của bệnh nhân được kiểm soát tốt 
hơn. 

Ăn đường là một hành động sai lầm nuôi dưỡng 
tế bào ung thư

Tế bào ung thư sinh sôi nảy nở với đường, chúng 
lấy đường làm nguồn dinh dưỡng chính. Điều đó nói lên 
rằng đường là thứ ưa thích của các tế bào ung thư. 

Trong quá trình thử nghiệm, một loại thuốc thử và 
một chất phóng xạ có thành phần tương tự như đường sẽ 
được tiêm nhỏ giọt và quan sát xem tế bào ung thư có ăn 
những chất này hay không, qua đó có thể xác định người 
này có bị ung thư hay không. Kể từ khi bắt đầu thử nghiệm 
này, ngay cả các tế bào ung thư giai đoạn đầu mà trước đây 
không thể phát hiện được nay cũng được tìm thấy.

Điều này chứng tỏ các phương pháp phát hiện ung 
thư tiên tiến nhất cũng phản ánh chân thực đặc tính ưa 
đường của tế bào ung thư. V ăn đườngì vậy, “ ” là hành động 
nuôi dưỡng và chăm sóc tế bào ung thư, không có lợi cho 
cơ thể.

Giảm đường để giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể
Trong xã hội hiện đại ngày nay với sự bùng nổ 

thông tin và dòng chảy thông tin nhanh chóng, có rất nhiều 
phương pháp giảm cân ra đời. Nhưng thu hút nhiều sự chú 
ý nhất phải kể đến phương pháp giảm cân bằng chuối, táo 
hoặc bắp cải v.v... Thông tin về sự hiệu quả hoặc không 
hiệu quả đang tràn ngập mạng xã hội, khiến nhiều người 
cảm thấy hụt hẫng và phân vân. 

Do đó, hầu hết mọi người đều áp dụng chế độ ăn 
đơn giản nhất là giảm calo để giảm cân. Ngoài sự tiện lợi, 
mọi người tin rằng miễn là kiểm soát được lượng calo nạp 
vào thì chúng ta sẽ giảm cân. 

Tuy nhiên, chế độ giảm cân này thường không diễn 
ra suôn sẻ trong một thời gian dài. Bởi một khi bụng đang 
rất đói sẽ lập tức không thể kiểm soát cơn thèm và bắt đầu 
ăn bù lại rất nhiều, dù có thật sự giảm th đó sẽ ì ngay sau 
nhanh chóng tăng cân trở lại, thậm chí còn mập hơn trước.

Giảm cân thực sự không phải là giảm trọng lượng 
của cơ thể mà là giảm mỡ trong cơ thể. Chỉ cần giảm được 
mỡ trong cơ thể thì cân nặng sẽ giảm xuống một cách tự 
nhiên, đó là phương pháp giảm cân lành mạnh đúng cách.

Giảm cân nhưng không bị đói
Phương pháp giảm cân không đường có chỗ khác 

biệt với các phương pháp giảm cân khác. Phương pháp 
giảm cân này không giới hạn calo, miễn là bạn giảm hoặc 
cắt bỏ hoàn toàn lượng đường, còn với các loại thực phẩm 
khác không có yêu cầu đặc biệt. 

Việc tăng khối lượng cơ có thể làm tăng tỷ lệ trao 
đổi chất cơ bản của cơ thể và có được một vóc dáng cân 
đối. Vì vậy với phương pháp này hoàn toàn có thể ăn 
những thực phẩm giàu protein, chỉ cần không chế biến 
chúng với đường. Bạn có thể thưởng thức món ăn một 
cách trọn vẹn nhất, đồng thời giảm cân.

Bạn không cần phải chịu đựng căng thẳng khi 
bụng đói, và bạn có thể giảm cân ngay cả khi đã ăn no. Đây 
chính là ưu điểm và sức hấp dẫn lớn nhất của “chế độ ăn 
kiêng cắt giảm đường”.

Tiêu thụ nhiều protein chất lượng cao để tăng 
cơ và giảm mỡ

Để thực hiện phương pháp giảm cân không đường, 
bạn chỉ cần bỏ hoàn toàn đường, c ăn đến òn lại bạn có thể 
no, chẳng hạn những protein chất lượng cao như cá, thịt. 

Tuy nhiên, theo ý kiến   của nhiều người, hầu hết họ 

đều cho rằng ăn thịt là nguyên nhân của bệnh béo phì, điều 
này có thể liên quan đến một số sai lầm trong quá trình áp 
dụng chế .độ ăn kiêng kiểm soát calo

Phương pháp giảm cân ăn kiêng nhấn mạnh vào 
việc giảm lượng calo nạp vào chứ không phải tăng lượng 
calo tiêu thụ, chẳng hạn như rau và trái cây, đã trở nên phổ 
biến và có thể được sử dụng một cách tối đa.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ hạn chế calo mà không xem 
xét đến dinh dưỡng và hiệu quả thực tế, nó không chỉ làm 
tăng lượng đường nạp vào cơ thể mà còn làm tăng chất béo 
trong cơ thể, thậm chí các chất dinh dưỡng cần thiết như 
protein hoặc chất béo sẽ không đủ, gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng sức khỏe của bạn.

Ăn nhiều protein hơn để có một cơ thể thon gọn
Nguyên lý của phương pháp giảm cân không 

đường là tiêu thụ nhiều protein hơn và tăng khối lượng cơ, 
qua đó làm tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản và khiến cơ thể dễ 
dàng giảm cân. 

Nói cách khác, đó là loại bỏ chất béo một cách 
“tích cực”, mà không phải là ngăn chặn một cách “tiêu 
cực” sự hình thành chất béo trong cơ thể. 

Có thể thưởng thức thịt một cách trọn vẹn nhất mà 
không lo thịt bị chuyển hóa thành chất béo và tích tụ trong 
cơ thể. Giảm cân mà không bị đói, có lẽ không có cách 
giảm cân nào phù hợp và tuyệt vời hơn chế độ ăn không 
đường này.

Tạo thói quen ăn “không đường”
Đường đ ăn ã trở thành gia vị không thể thiếu trong 

uống. Đặc biệt khi ăn uống cùng gia đình thì việc cắt hoàn 
toàn ì vậy có thể thay thế vị ngọt đường là điều rất khó, v
của đường tinh luyện bằng các nguyên liệu tự nhiên khác 
như mật ong rừng hoặc nước dừa. 

Ngoài ra bạn nên hạn chế việc ăn đồ ăn nhanh hay 
đồ ăn chế biến sẵn, thay vào đó hãy nấu ăn ở nhà thường 
xuyên với các nguyên liệu sạch. 

Khi cần ra ngoài ăn uống thay v đồ uống có ì gọi 
đường bạn có thể gọi nước khoáng hoặc nước ép không 
đường. để hạn chế Hãy tạo những thói quen tốt từ bây giờ  
lượng đường nhiều nhất có thể.

Tuy nhiên dù là phương pháp nào thì chúng ta cũng 
nên là một người áp dụng thông thái. Hãy theo dõi và lắng 
nghe cơ thể trong suốt quá trình thực hiện, nếu xảy ra bất 
kỳ bất thường nào bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên 
gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ. 

Cơ địa mỗi người là khác nhau và vô cùng phức 
tạp, mỗi khi áp dụng bất kể phương pháp nào bạn nên tìm 
hiểu thật kỹ để có được hiệu quả và một cơ thể khỏe đẹp. ■  

NEW

831-2020/1588

Baùn Nhaø

Nhaø baùn gaàn nhaø haøng Taân Taân. Heä thoáng nöôùc, maùy laïnh, 

siding vaø driveway ñeàu môùi. Saøn gaïch vaø goã, granite beáp. 

3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khoâng phaûi traû tieàn HOA haøng 

thaùng. Roäng 2,025 SQFT. Ñaát 8,160 sqft lot. Giaù $273,000

Gaàn Nhaø haøng Taân Taân

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

838-2020/1588

Baùn Tieäm Giaët

Vì lyù do söùc khoûe, caàn baùn tieäm giaët hoaït ñoäng 

laâu naêm, khu Meã. Tieäm roäng 5,500 sqft. Toïa laïc 

59 North Jensen & Parker.

59 North - Jensen & Parket

Thaät loøng muoán mua xin goïi

713-576-9873 * 713-572-5749

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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PHUÏ NÖÕ

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

SOLD

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. HOLLY NGO

Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

405-2040/1608

Phương pháp nói chuyện với 
con bạn về việc ly hôn và 9 cách giúp 
con vượt qua được cú sốc này

Ly hôn có thể gây căng thẳng cho mọi thành 
viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em. Việc 
trở nên tích cực trong tình huống như thế 

này thường là một thách thức và khó để trẻ chấp nhận đó có 
thể là sự lựa chọn tốt nhất cho hạnh phúc trong tương lai.

Ưu tiên khi ly hôn với người bạn đời của bạn là 
xem xét làm thế nào, khi nào và nói gì với con cái của bạn. 
Cách bạn giải thích về việc ly hôn với con bạn sẽ tạo ra 
phản ứng của chúng. Trẻ đương nhiên sẽ lo lắng và buồn 
rầu là điều khó tránh khỏi.

Nói chuyện với con bạn về việc ly hôn nên xảy ra 
sớm hơn là muộn. Nếu có thể, tốt nhất hãy nói với con bạn 
với tư cách là cha mẹ của chúng. Cố gắng thảo luận trước 
những điều bạn muốn nói với chúng để cả bạn và con đều 
có thể đồng tình, điều này cũng sẽ ngăn bọn trẻ nghe thấy 
hai phiên bản khác nhau của các sự kiện.

Mặc dù cuộc hôn nhân đang tan vỡ, nhưng con cái 
cần cảm thấy tin tưởng vào mối quan hệ của cha mẹ. Bạn 
có thể bắt đầu bằng câu: “ ã lâu rồi, bố và mẹ không hòa Đ
hợp với nhau. Bố mẹ ã cố gắng bằng nhiều cách đ để làm 
cho cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc hơn, nhưng bố mẹ 
vẫn không hài lòng với nhau. Bố mẹ ã quyết đ định không 
sống với nhau nữa và ly hôn”.

Trẻ em thường sẽ có rất nhiều câu hỏi. Con có thể 
muốn biết con sẽ sống ở đâu và với ai, khi nào con gặp lại 
bố hay mẹ và con sẽ đi học ở đâu. Nếu bạn biết câu trả lời, 
hãy chia sẻ thông tin này với con, nếu không, hãy trung 
thực và hứa sẽ nói với con khi nó được giải quyết.

1. Giữ một cuộc đối thoại cởi mở bằng cách dễ 
gần

Nói chuyện với con cái của bạn về việc ly hôn. 
Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là hành động như không có 
chuyện gì xảy ra giữa hai người. Ngay cả khi bạn có một số 
cảm xúc dồn nén về vợ/chồng cũ, điều này không có nghĩa 
là bạn nên né tránh chủ đề này với con mình.

Hãy chuẩn bị  với để thăm lại các cuộc thảo luận
con bạn thường xuyên. Ngay cả khi bạn đã nói rất nhiều 
lúc ban ãy nói với con bạn rằng chúng có thể nói với đầu, h

bạn về việc ly hôn bất cứ khi nào chúng cần.
Đôi khi bạn có thể hỏi con bạn xem chúng đang đối 

phó như thế nào. Khi bạn thỉnh thoảng nhắc lại cuộc trò 
chuyện, điều đó mang đến cho con thông điệp rằng bạn có 
thể nói về việc ly hôn với con thật thà.

2. Chấp nhận sự tức giận và thất vọng từ con cái 
của bạn

Lắng nghe cảm xúc của con bạn và biết rằng chúng 
có những cảm xúc này là điều tự nhiên. Nói chuyện với 
con bạn về nỗi sợ hãi của chúng. Cho phép con bạn khóc 
nếu chúng cần làm như vậy. Đảm bảo rằng bạn luôn cởi mở 
cho những mối quan tâm của con bạn.

3. Không ai là người có lỗi
Hãy chắc chắn rằng con bạn biết rằng ly hôn không 

phải do lỗi của chúng. Con sẽ không biết nguyên nhân thực 
sự của cuộc ly hôn, vì vậy con có thể tự đổ lỗi cho bản thân. 
Con thậm chí có thể bắt đầu tin rằng có điều g đó họ có thể ì 
làm để hàn gắn cuộc hôn nhân. Giúp con chấp nhận những 
cảm giác này.

Ngay cả khi bạn tin rằng ai đó có lỗi trong vụ ly 
hôn, điều quan trọng là tránh chỉ tay hoặc thể hiện cảm xúc 
tức giận xung quanh con cái của bạn. Những hành động 
này chỉ khiến con rút lui và nội tâm hóa cảm xúc của mình.

Bất kể cảm xúc của bạn đối với vợ/chồng cũ như 
thế nào, hãy cho phép con bạn duy trì mối quan hệ tích cực 
với cả cha và mẹ và cho chúng thấy rằng bạn tin tưởng 
chúng sẽ thích nghi với những thay đổi.

4. Hãy cho con bạn biết rằng Bố Mẹ vẫn còn yêu 
thương chúng rất nhiều

Với tất cả những thay đổi đang diễn ra trong cuộc 
sống của con bạn, chúng cần biết rằng một điều, điều quan 
trọng nhất sẽ không thay đổi. Hãy nhớ dành cho con bạn 
nhiều tình cảm ình yêu và sự ủng để làm chúng yên tâm về t
hộ của bạn.

5. Cung cấp sự ổn định
Mặc dù những thay đổi đáng kể có thể xảy ra, 

chẳng hạn như chuyển chỗ ở, hãy cố gắng duy trì những 
thói quen quen thuộc của con bạn càng nhiều càng tốt. Ví 
dụ, giữ nguyên giờ đi ngủ, giờ ăn và hẹn bạn bè cùng quán. 
Trẻ em cảm thấy an toàn nhất trong một môi trường thông 
thường.

6. Thông báo trước cho con bạn về bất kỳ thay 
đổi nào

Khi các quyết định quan trọng được thực hiện 
trong gia đình, hãy giúp con bạn dễ dàng thực hiện những 
thay ãy cho con biết trước khi thayđổi này. H  đổi xảy ra, để 
con có chút thời gian chuẩn bị cho m Đảm bảo với con ình. 
rằng bạn cũng đang cân nhắc cảm xúc của con khi đưa ra 
các quyết định quan trọng và mọi thứ sẽ bắt đầu được cải 
thiện. Thay đổi dần dần là tốt nhất cho trẻ. Hãy từ từ thực 
hiện những thay đổi trong cuộc sống của con và để con 
chia sẻ cảm nhận của mình về những thay đổi đó. Khen 
ngợi con bạn v đ đỡ để thay đổi.ì ã nỗ lực giúp 

7. Giải thích về việc thăm bố/ mẹ

Giải thích về việc sắp xếp chuyến thăm cho con 
bạn và cho chúng biết khi nào chúng có thể gặp từng bậc 
cha mẹ. Ví dụ, nếu cha mẹ không dành thời gian cho con 
cái trong một tuần, hãy chắc chắn rằng đứa trẻ biết và có 
thời gian để đối phó. Một lần nữa, hãy trấn an con bạn rằng 
bạn đều yêu chúng và chúng vẫn sẽ có những khoảng thời 
gian vui vẻ và đặc biệt với cả cha lẫn mẹ.

Hỗ trợ nhu cầu của con bạn để thăm lại vợ/chồng 
cũ của bạn và quan tâm hơn mong muốn của con để yêu cả 
hai bạn. Nói với con rằng nó ổn, và bạn ủng hộ điều này. 
Nó sẽ giúp con đối phó tốt hơn.

8. Tránh tiêu cực
Nếu vợ/chồng cũ của bạn đã làm tổn thương bạn, 

thì khó có thể tránh khỏi những tiêu cực. Trừ khi người bạn 
đời cũ của bạn có tiền sử làm hại con bạn, nếu không bạn sẽ 
khó khăn hơn nếu bạn coi thường người yêu cũ. Hãy luôn 
nghĩ về ìđiều g  đó tích cực để nói về người kia. Điều này 
làm giảm bớt phần nào căng thẳng của cuộc ly hôn cho con 
bạn. Hãy công bằng khi thảo luận về phụ huynh kia.

Thật đau đớn cho những đứa trẻ khi bị áp lực đứng 
về phía và nghe theo lời của một bậc cha mẹ đang giận dữ 
nào. Ban cần cố gắng tìm ra sức mạnh òa nhã để đối xử h
với nhau vì con bạn. Mặc dù bạn có thể không cảm thấy 
thích điều đó, nhưng nó sẽ tốt hơn rất nhiều đối với con bạn 
và ít gây đau đớn hơn cho chúng.

9. Sắp xếp cho những dịp đặc biệt
Mọi người nên cân nhắc khi nói đến các sự kiện 

đặc biệt như sinh nhật hoặc ngày lễ. Nếu bạn nghĩ rằng bạn 
có thể cư xử bình thường, hãy cố gắng chia sẻ những 
khoảng thời gian này với vợ/chồng cũ của bạn. Nếu không 
được, h đều thời gian cho cả bố và mẹ cũ của hai ãy chia 
bên. Bạn có thể chia buổi sáng và buổi chiều, hoặc các 
ngày lễ xen kẽ.

Một vài điều không nên khi vợ chồng ly hôn:
Nếu bạn cần nói chuyện với vợ/chồng cũ về điều gì 

đó, h điện, nhắn tin hoặc viết e-mail ãy tự gọi cho họ. Thật 
không công bằng khi sử dụng con bạn như một vùng cấm 
của riêng bạn và đặt chúng vào một tình huống khó xử. 
Đừng bao giờ hỏi con bạn xem chúng quan tâm đến cha mẹ 
nào hơn. Đừng bao giờ sử dụng con bạn làm cố vấn cho 
bạn, hãy tìm một người lớn để đáp ứng những nhu cầu này 
cho bạn, cho dù đó là bạn bè hay một nhà trị liệu chuyên 
nghiệp.

Hãy dừng lại và nghĩ xem lời nói của bạn có thể 
ảnh hưởng đến con bạn như thế nào. Khi con bạn đủ lớn để 
hiểu những gì bạn ã trải qua, chúng sẽ ngưỡng mộ và đ
đánh giá cao bạn hơn nữa vì ã quan tâm đ đến nhu cầu của 
chúng và đặt những nhu cầu này lên hàng đầu. Ly hôn chắc 
chắn có thể làm mất đi những kỳ vọng trong cuộc sống của 
bạn, nhưng nó không ảnh hưởng đến cách bạn nuôi dạy 
con cái. Hãy nhớ nhu cầu của con và cả hai bạn sẽ kiên trì 
trong suốt thời gian cố gắng này vì đứa bé đáng yêu và 
đáng thương của hai bạn. ■
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Kiwi Vàng Nho Tím Tỏi Lột Sẳn

Lê Đại Hàn

Đào Trắng Nho Xanh Khoai Lang Bông Cải

Mít Trái Thanh Long Trắng Bắp Cải Trắng Cà Tím

Sườn Bò Ướp Sẳn Thịt Bò Tươi Ba Rọi Đông Lạnh Cắt Sợi

Đùi Gà TươiGà Nguyên ConSườn Heo Tươi Cơm Nấu Sẳn
Mì Ly

Dầu Mè Thượng Hạng

Lươn Tẩm Đông Lạnh Tôm Hùm Sống Tôm Hồng Nguyên Đầu

Tôm Trắng Không Đầu Nghêu Thịt Cá Hố Đông Lạnh Gạo Nếp Bao 15lb Hạt Dẽ RangSữa Hộp

Gạo Thơm Ba Cô Gái
Mì Udon

Nước Mắm Chin-su Dấm Chai

Nước Thơm Nước Uống Mận/Táo Gai Trứng Gà Bánh Xốp Kẹp

Tương Chao Sầu Riêng Đông Lạnh Không Hạt Mít Không Hạt Bánh Snack Trứng Muối

Vớ Nam
Nồi Nấu Đa Năng

Lò Nướng Điện Đế Tre Chảo Xào
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