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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 

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

October 08, 2022
2015



Trang 2A

Issue # 2015 * Saturday, October 08, 2022

CUOÁI TUAÀN

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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y
wrF

Beltway 8

9330 Summerbelt
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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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GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

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

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

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

Tieäm may gia ñình chuyeân nhaän söûa chöõa 

caùc loaïi quaàn aùo, ñaàm daï hoäi, vest, 

uniforms, ... Vôùi hôn 40 naêm kinh nghieäm, 

chuùng toâi seõ ñaûm baûo chaát löôïng, nhanh vaø 

ñeïp vôùi giaù caû hôïp lyù. 

Khu vöïc gaàn 290 Barker Cypress Rd vaø Outlet 290.

Xin lieân laïc Khaùnh: 714-399-6506

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.

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
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Thư viện không có nổi một 
cuốn sách nhưng vô số người 
tìm đến để được nghe và lắng 
nghe

Đến với thư viện độc đáo này, bạn 
không thể mượn sách mà chỉ có 
thể 'mượn người' trò chuyện và 

lắng nghe mình.
Nhắc đến thư viện, hầu hết chúng ta đều 

hình dung ra khung cảnh một căn phòng rộng lớn 
với hàng loạt các tủ sách xếp dày đặc đa dạng 
những cuốn sách theo từng danh mục cùng sự tĩnh 
lặng tuyệt đối. Tuy nhiên, tại Đan Mạch lại xuất 
hiện một thư viện đặc biệt, nơi không có bất kỳ 
quyển sách nào, cũng chẳng hề tĩnh lặng mà lại tràn 
ngập tiếng trò chuyện của mọi người. 

Được lên ý tưởng được vào những năm 
2000 và xuất hiện lần đầu tại Lễ hội âm nhạc 
Roskilde tại Đan Mạch với cái tên ”Human 
Library” (Tạm dịch: Thư viện con người), thư viện 
này đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm và từ đó trở 
thành một tổ chức lớn mạnh.

Theo đó, những “độc giả” đến với thư viện 
thay vì mượn sách để đọc thì họ lại có thể “mượn 
người” để trò chuyện, để kể hoặc lắng nghe những 
câu chuyện từ những người hoàn toàn xa lạ. 

Thư viện được xây dựng vì mục đích giúp 
mọi người xoá bỏ định kiến về người khác trong xã 
hội

Đại diện chương trình này chia sẻ rằng, lý 
do họ chọn thuật ngữ “thư viện” vì đây là một nơi 
đóng vai trò trung lập trong xã hội: “Dù bạn già hay 
trẻ, giàu hay nghèo, bất kể bạn là ai, chúng ta đều 
có thể gặp nhau ở đó và học hỏi”. - anh nói.

Trong thư viện này, mỗi người được chọn 
sẽ đại diện cho các nhóm thường bị hiểu lầm hoặc 
chịu nhiều thành kiến trong xã hội. Tại đây, họ sẽ 
đóng vai một “quyển sách” có tiêu đề nêu lên đặc 
trưng của họ như “OCD - người ám ảnh cưỡng 
chế”, “người có IQ cao”, “người lưỡng tính”, 
“người cô đơn” hay “người nghỉ hưu sớm”,... Qua 
đó, thư viện hy vọng các độc giả sẽ mở lòng để hiểu 
rõ hơn về những người đó hơn là chỉ nhìn bề ngoài 
và các định kiến.

“Tôi không thể khẳng định rằng cuộc trò 
chuyện chỉ diễn ra trong 30 phút sẽ thay đổi được 
bất kỳ ai. Điều mà tôi tự tin chính là nếu cố gắng, sự 
bất đồng, thành kiến về những người này sẽ dần 
dần được thay đổi” - đại diện thư viện cho biết.

Để trở thành một phần của “Thư viện con 
người”, những tình nguyện viên được yêu cầu là 
người có sự kiên nhẫn, đồng cảm cũng như sự thoải 
mái khi chia sẻ với người khác về những vấn đề của 
mình.

Ở phần ngược lại, các “độc giả” đến với thư 
viện sẽ lựa chọn một người có đặc điểm mà họ 
hứng thú và đến khu vực trò chuyện. Tại đây, hai 
hoặc nhiều người sẽ trao đổi, chia sẻ câu chuyện 
của mình với đối phương trong vòng 30 phút. 

Nơi đây cũng khuyến khích các “độc giả” 
đặt các câu hỏi khó mà họ luôn thắc mắc về những 
người đặc biệt này. Vì mỗi “cuốn sách” có thể là bất 
cứ ai từ các nhà tổ chức tang lễ, những cựu chiến 
binh cho đến những đứa trẻ,... họ đều có góc nhìn 
và trải nghiệm riêng nên sẽ cho “độc giả” trải 
nghiệm vô cùng đa dạng. 

“Chúng tôi tìm kiếm những người vô gia 
cư, thất nghiệp, trầm cảm, có vấn đề về sức khỏe 
tâm thần, bị khuyết tật, chúng tôi có thể học hỏi rất 
nhiều từ họ” - người sáng lập và giám đốc điều 
hành tổ chức phi lợi nhuận Ronni Abergel giải 
thích.

Thời điểm hiện tại, hàng nghìn tình nguyện 
viên đã cùng tổ chức này tham dự vô số các sự kiện 
tại các trường học, doanh nghiệp và các địa điểm 
trên khắp thế giới. Thậm chí, mô hình thư viện độc 
đáo này đã tồn tại ở hơn 80 quốc gia và nhiều khả 
năng sẽ phát triển thành ứng dụng điện thoại để 
nhiều người trên thế giới có thể tiếp cận được nó dễ 
dàng hơn. ■ 

Bất ngờ làng “ma”, phố cổ 
lộ ra dưới đáy sông

Xác tàu đắm, ngôi làng ma, thành 
phố cổ, những cổ vật ngàn năm... 
bất ngờ lộ ra do hạn hán làm cạn 

đáy sông, hồ.

Dấu vết ngôi làng xưa xuất hiện khi hồ 
chứa Alto Lindoso cạn nước vào tháng 2-2022

Di tích La Mã dưới đáy sông
Nhiều tháng không có mưa và dòng chảy 

ngừng hoạt động sớm hơn bình thường đã làm mực 
nước sông Po - con sông dài nhất của Ý - xuống 
mức thấp nhất trong 70 năm. Đáy sông khô cạn đã 
để lộ ra một chiếc xe tăng và tàu chở hàng của Đức 
thời Thế chiến II.

Trong khi đó ở Rome, hạn hán cũng làm 
cạn sông Tiber và làm lộ ra một cây cầu được cho là 
xây dưới thời hoàng đế Nero.

Làng “ma” trỗi dậy
Aceredo, một ngôi làng gần biên giới Tây 

Ban Nha với Bồ Đào Nha, trở thành làng 'ma' sau 
khi bị vùi trong trận lụt năm 1992, sau đó nơi này 
thành hồ chứa Alto Lindoso.

Khoảng 30 năm sau, vào tháng 2-2022, 
ngôi làng bất ngờ xuất hiện trở lại do hạn hán làm 
hồ chứa cạn nước. Hay tin, nhiều khách du lịch đã 
đổ xô đến đây để xem một dấu tích xưa.

Con tàu “Endurance” của Ernest 
Shackleton

Vào ngày 25-2-2022, lớp băng ở biển Nam 
Cực giảm xuống mức thấp kỷ lục, giúp phát hiện 
một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng 
hải: xác tàu Endurance của nhà thám hiểm nổi 
tiếng Ernest Shackleton bị chìm ở Nam Cực hồi 
năm 1915.

Một nhóm các nhà thám hiểm, nhà khảo cổ 
học và kỹ thuật viên biển đã xác định được vị trí xác 
tàu ở đáy biển Weddell, phía Đông bán đảo Nam 
Cực. Xác tàu được tìm thấy ở độ sâu hơn 3.000m 
dưới nước.

Phần còn lại của cây cầu được cho là xây 
dưới thời hoàng đế Nero ở sông Tiber (Rome) lộ ra 
hồi tháng 7 

Khu vườn bí mật
Cái nóng khắc nghiệt mùa hè đã thiêu rụi 

bãi cỏ phía nam một ngôi nhà cổ ở miền Trung 
nước Anh, để lộ ra một khu vườn cổ hồi thế kỷ 
XVII. Nơi đây được mệnh danh là khu vườn vĩ đại, 
với những thảm hoa và lối đi có từ năm 1699.

Kho báu Lưỡng Hà
Khi hồ chứa Mosul của Iraq khô cạn trong 

năm nay, người ta tìm thấy tàn tích của một thành 
phố cổ rộng lớn. Thành phố này được cho là 
Kemune, phát triển mạnh mẽ dưới thời Đế chế 
Mitanni từ năm 1550 đến năm 1350 trước Công 
nguyên, trong thời kỳ đồ đồng.

Di tích săn bắn
Tại một vùng núi cao của Na Uy, nhà khảo 

cổ học Lars Pilø và nhóm của ông phát hiện nhiều 
hiện vật kỳ lạ có tuổi đời hàng ngàn năm: một chiếc 
áo dài len có từ thời kỳ đồ sắt, một đôi giày kiểu La 
Mã và một mũi tên cổ...

Ông Pilø, người đã tìm thấy hàng nghìn đồ 
vật thời kỳ đồ sắt và thời kỳ trung cổ sơ khai từ các 
địa điểm băng trên khắp Na Uy trong 15 năm qua, 
cho biết: “Chúng ta đang chảy ngược về dòng quá 
khứ khi băng tan đi”. ■ 
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Bảy điều cần nhớ về văn 
hóa ẩm thực Nhật Bản, có 
những thứ tưởng chừng đơn 
giản nhưng dễ mắc lỗi sai

Văn hóa ẩm thực Nhật Bản đặc sắc 
đến mức nhiều thực khách đôi khi 
tỏ ra bối rối không biết nên làm thế 

nào cho đúng.
Mỗi một đất nước sẽ có nền văn hóa ẩm 

thực khác nhau với những đặc trưng riêng biệt. 
Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền ẩm 
thực vô cùng phong phú.

Do đó, để hiểu và có thể thưởng thức đúng 
vị ngon của từng món ăn bạn cần chú ý 7 điều sau 
đây để cảm nhận trọn vẹn sự tinh túy trong văn hóa 
ẩm thực của xứ sở mặt trời mọc:

Các nhà hàng truyền thống do đầu bếp 
và người học việc phụ trách

Theo truyền thống, các đầu bếp đang học 
việc sẽ không được phép xử lý cá hoặc thịt trong 
nhiều năm. Đầu bếp chính là người tạo ra các món 
ăn trong khi người học việc làm các nhiệm vụ như 
dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu và phục vụ bàn.

Một nhà hàng theo kiểu truyền thống ở 
Nhật thường không có nhân viên phục vụ vì đây là 
trách nhiệm của người học việc.

Súp miso nên được dùng như một thức 
uống

Đây là món ăn phổ biến được phục vụ tại 
các nhà hàng Nhật Bản. Nó có nước dùng hơi đục 
với những miếng đậu phụ được cắt nhỏ và chút 
rong biển. Mặc dù mọi người thường ăn loại súp 
này bằng thìa nhưng đó không phải là cách dùng 
đúng đắn.

Theo văn hóa ẩm thực Nhật Bản, súp miso 
nên được các thực khách nhấm nhấp uống từng 
chút một. Khi chỉ còn lại đậu phụ và rong biển, 
chúng ta sẽ dùng đũa để ăn.

Mỗi món ăn mang một ý nghĩa khác 
nhau

Ở Nhật, các món ăn được trình bày như một 
tác phẩm nghệ thuật. Các đầu bếp luôn cẩn thận và 
tỉ mỉ lựa chọn màu sắc cùng các hoa văn phù hợp để 
trang trí món ăn. Đĩa và bát thường dùng theo mùa 
và mỗi chi tiết trang trí cho món ăn đều chứa đựng 
ý nghĩa nhất định.

Đầu bếp và người phục vụ luôn mong đợi 
các thực khách có thể hỏi họ về những món ăn 
trước khi thưởng thức chúng.

Không nhúng cả miếng sushi vào nước 
tương

Việc nhúng cả miếng sushi vào nước tương 
sẽ phá vỡ hương vị và kết cấu vốn có của món ăn. 
Cơm cuộn sushi vốn là một khối kết dính với nhau 
chặt chẽ, khi ta chấm nước tương quá đà, cơm sẽ 
trở nên rất mềm, không có độ kết dính nữa.

Ngoài ra, bạn không nên để bất kỳ hạt cơm 
nào còn sót trong đĩa nước tương. Cách ăn đúng 
nhất là bạn hãy nhúng một phần thịt hoặc cá của 
sushi vào nước tương thay vì chấm toàn bộ

Không để mọi thứ lộn xộn
Sau bữa ăn, bạn không nên vò khăn ăn hoặc 

giấy ăn và để chúng vào đĩa. Đối với người Nhật, 
hành vi này là thiếu sự tôn trọng đối với nhân viên 
nhà hàng. Thay vào đó, thực khách phải gấp khăn 
ăn gọn gàng và để chúng bên cạnh đĩa của họ, hoặc 
vứt chúng ra ngoài nếu có thùng rác ở đó.

Dùng đũa chuẩn mực
Một số nhà hàng Nhật sẽ cung cấp cho bạn 

một dụng cụ gác đũa. Khi bạn không sử dụng đũa 
của mình nữa thì nên đặt chúng ngay ngắn trên gác 
đũa. Bạn không nên đặt đũa thẳng đứng trên bát 
cơm vì nó giống với một nghi lễ đang được cử hành 
tại các đám tang ở Nhật Bản.

Đừng đưa đôi đũa của bạn qua lại trên các 
món ăn khi đang suy nghĩ hoặc khi bạn đang lưỡng 
lự chọn món ăn. Điều đó sẽ bị coi là tham lam. Lấy 
thức ăn từ phần trên của món ăn. Đừng moi móc 
trong đĩa để tìm kíếm những thứ ngon hoặc những 
thứ mình thích.

Bạn hãy chắc chắn rằng đôi đũa được đặt 
song song khi bạn không dùng chúng nữa. Vì nếu 
bắt chéo đôi đũa lên nhau là một hình ảnh không tốt 
đối với người dân Nhật Bản.

Không khuyến khích tiền boa
Khi đi ăn ở Nhật, bạn đừng bao giờ đưa tiền 

boa cho nhân viên. Điều này thường được coi là 
hành vi kém tinh tế. Trong hầu hết các nhà hàng 
Nhật Bản, nhân viên được trả lương cao và được 
đào tạo nên việc bạn thưởng tiền cho nhân viên là 
điều không cần thiết. ■ 

Xác máy bay và thi thể lộ ra 
từ sông băng giải đáp bí ẩn 50 
năm

Mùa hè năm nay cực nóng ở khắp 
châu Âu khiến băng tan để lộ ra 
nhiều thi thể, xác tàu... nhằm 

giải đáp nhiều bí ẩn đáng kinh ngạc.
Thụy Sĩ là quốc gia được biết đến nhiều 

nhờ phong cảnh núi non tuyết trắng, cùng với sông 
băng Aletsch nổi tiếng.

Sông băng nằm ở bang Valais, phía nam 
của đất nước Thuỵ Sĩ. Aletsch là sông băng lớn 
nhất của dãy núi Alps, bao phủ hơn 120 km2 ở 
miền nam Thụy Sĩ. Đây chính là nơi từng phát hiện 
ra những mảnh vỡ về một vụ tai nạn máy bay thảm 
khốc diễn ra hơn 50 năm trước.

Mức tuyết rơi thấp vào mùa đông và các 
đợt nắng nóng trên khắp lục địa già trong hai mùa 
hè liên tiếp đã khiến lớp băng bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng. Các sông băng tại khu vực đang trên đà tan 
chảy với khối lượng lớn nhất trong ít nhất 60 năm 
qua. Nhiệt độ cao bất thường trong mùa hè năm 
nay đã làm tan chảy sông băng, để lộ những mảnh 
vỡ và nhiều xác chết. Trong đó, có ba thi thể nạn 
nhân là giáo viên, giám đốc một bệnh viện và con 
trai của ông, tất cả đến từ Zurich.

Danh tính cụ thể của từng người vẫn chưa 
được tiết lộ. Cảnh sát Valais đối mặt với một nhiệm 
vụ lớn phía trước vì danh sách những người mất 

tích từ vụ tai nạn dài khoảng 3 trang A4.
Phát hiện mới do một hướng dẫn viên vùng 

núi tình cờ nhìn thấy trong chuyến đi. Những mảnh 
xương được tìm thấy trên sông băng Chessjen gần 
con đường đi bộ đường dài cũ không sử dụng trong 
10 năm qua.

Các tuyến đường đi bộ đường dài đã bị thay 
đổi do băng tan nhiều nơi. Xác máy bay đã giải 
thích bí ẩn giấu kín suốt 50 năm.

Người ta tiến hành điều tra và xác định rằng 
các bộ phận từ đống đổ nát thuộc về chiếc máy bay 
Piper Cherokee, đăng ký HB-OYL, bị rơi tại địa 
điểm này vào ngày 30/6/1968.

Xác máy bay và thi thể lộ ra từ sông băng 
giải đáp bí ẩn 50 năm

Trước  đó,  tại khu vực sông băng 
Gepatschferner ở dãy Alps, người đi bộ đường dài 
phát hiện xác ướp con sơn dương 500 tuổi.

Andrea Fischer, nhà nghiên cứu ở 
Innsbruck đã sử dụng cưa máy để lấy xác ướp con 
sơn dương lên khỏi mặt sông băng. Đây là một con 
sơn dương cái, nhỏ tuổi, xác ướp được bảo quản 
khá nguyên vẹn trong sông băng.

Đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay 
khiến nhiệt độ cao tăng vọt trên 40 độ C ở nhiều 
nước châu Âu, ngôi làng miền núi Zermatt của 
Thụy Sĩ đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 30 độ C. 
Ngôi làng này nằm ở độ cao 1.600 mét so với mực 
nước biển. ■

Mẹo chơi xổ số một cách 
'kỳ lạ' đã giúp người đàn ông 
Canada trúng giải độc đắc

Một cư dân của thành phố Toronto, 
Ontario của Canada, đã mua xổ 
số với một con số giống nhau 

trong 36 năm, chúng đã giúp ông trúng số độc đắc 
và trở nên giàu có.

Theo đó, Stephen Dixon đã sử dụng các 
con số trong xổ số trong 3 thập kỷ trùng với những 
ngày quan trọng đối với gia đình ông. Kết quả 
người đàn ông đã trúng giải độc đắc 20 triệu CAD.

“Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã bị sốc. Thậm 
chí, khi tôi nói với vợ rằng đã giành được giải độc 
đắc, bà ấy đã không tin điều đó. Bà ấy nghĩ tôi đang 
chơi khăm”, Dixon chia sẻ.

Với kết quả ông Stephen Dixon đạt được, 
có thể thấy, làm việc gì cũng cần sự kiên trì. Kiên trì 
sẽ dẫn đến thành công. ■ 
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Theophrastus - Người 
hùng thầm lặng của nền khoa 
học cổ đại

Aristotle (Aristoteles (cổ hy lạp: 
Ἀριστοτέλης Aristotélēs, tiếng 
latinh và tiếng Đức: Aristóteles) 

cùng với Plato và Socrates được coi là ba trụ cột 
của văn minh Hy Lạp cổ đại. 

Các ông đã để lại cho nhân loại một di sản 
nghiên cứu đồ sộ trên nhiều lĩnh vực bao gồm: vật 
lý, siêu hình học, thi văn, kịch nghệ, âm nhạc, luân 
lý học, tu từ học, ngôn ngữ học, kinh tế học... 

Tuy nhiên ít ai biết đến, trong những thành 
tựu rực rỡ của các ông có sự đóng góp đáng kể của 
người đồng hành Theophrastus.

Theophrastus là người kế tục và là cộng sự 
thân thiết của Aristotle trong suốt 26 năm, nhưng 
dường như những dấu ấn mà Theophrastus để lại 
trong nền khoa học và triết học cổ đại mờ nhạt hơn 
rất nhiều so với Aristotle. 

Thực tế, khoa học hiện đại đã chưa đánh giá 
đúng về những đóng góp của ông. Theophrastus đã 
có những cống hiến trên nhiều lĩnh vực khoa học cổ 
đại có thể sánh với thầy mình, thậm chí ở một số 
lĩnh vực ông còn có những dấu ấn nổi bật hơn 
Aristole.

Các học giả ngày nay đã cố gắng nghiên 
cứu, ráp nối và diễn giải lại một cách có hệ thống 
một số các công trình của Theophrastus và trên cơ 
sở những dữ liệu lịch sử còn gìn giữ được đến nay, 
từ đó họ đưa ra một số lý do cho sự mờ nhạt của 
Theophrastus trước cái bóng vĩ đại của Aristotle. 

Thực ra, những công trình hai người cùng 
thực hiện có thể đã bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ 
thầy trò. 

Theophrastus chưa bao giờ gọi Aristole 
bằng tên riêng kể cả khi giữa họ có những bất đồng. 
Đồng thời các ghi chép của Theophrastus đã nhiều 
lần được sử dụng trong những nghiên cứu cá nhân 
của Aristotle. 

Những công trình đề tên hai người thì các 
nghiên cứu của ông chỉ đóng vai trò bổ trợ cho 
Aristotle, điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng 
mà còn cho thấy ông đã nhún nhường, tôn kính và 
dành cho Aristotle vị trí cao hơn trong toàn bộ công 
việc nghiên cứu. 

Tuy nhiên, chính điều đó đã tạo ấn tượng 
rằng vai trò của ông chỉ dừng lại là người giúp phát 
triển những triết học của Aristotle và không thoát 
ra ngoài những dấu ấn của thầy mình. 

Bên cạnh đó, những tài liệu còn lại quá ít ỏi 
và thiếu độ tin cậy cũng khiến cho chúng ta không 
thể đánh giá chính xác những thành tựu khoa học 
của Theophrastus. 

Nếu như Aristotle viết khoảng 400 đến 
1000 cuốn sách và đến nay vẫn lưu giữ được với số 
lượng khá lớn đủ để làm một tủ sách thì chúng ta 
chỉ còn lại một vài cuốn của Theophrastus cùng 
một vài đoạn còn sót lại trong cuốn Vật lý học và 
Siêu hình học.

Những nghiên cứu gần đây của các học giả 
đã chứng minh được những cống hiến của 
Theophrastus thể hiện mạnh mẽ trên nhiều lĩnh 
vực. 

Trong đó, đáng lưu ý là những hoạt động 
mang lại nền móng đầu tiên trong ngành sinh vật 
học của ông đã khiến nền khoa học hiện đại thừa 
nhận ông là "cha đẻ của ngành sinh thái học thực 
vật". 

Ông là một trong số những người đầu tiên 
trong lịch sử nhân loại có những phác họa chi tiết 
về giống và loài. 

Đặc biệt, trong khi Aristotle tin rằng các 
loài động vật và thực vật được tạo ra "đơn thuần để 
phục vụ nhu cầu của con người", chúng chỉ để làm 
thực phẩm, vật liệu xây dựng hoặc đồ dùng cho đời 
sống con người thì Theophrastus có những suy 
nghĩ tiến bộ hơn so với thầy của mình theo quan 
điểm của khoa học hiện đại. 

Theophrastus - cha đẻ của ngành sinh vật 
học cổ đại

Ông nhấn mạnh rằng thực vật có mục đích 
tồn tại riêng và chúng tồn tại không chỉ để phục vụ 
và nuôi sống con người.

Lĩnh vực sinh vật học ra đời tại Hy Lạp năm 
345 trước Công Nguyên bằng những nghiên cứu 
thực nghiệm đầu tiên của Theophastus và 
Aristotle. 

Vào thời kỳ đó, dù Plato đã mất nhưng triết 
học duy tâm của ông vẫn thống trị Hy Lạp trong 
một thời gian dài, chủ nghĩa lý tưởng của ông 
khẳng định vai trò tuyệt đối của thế giới ý niệm. 

Ông cho rằng các sự vật, thiên nhiên xung 
quanh ta là không chân thực, liên tục sinh ra và mất 
đi, không bền vững và ổn định, thế giới ý niệm có 
trước và quyết định thế giới cảm biết. 

Vì vậy thời đó không ai quan tâm đến thế 
giới tự nhiên, tự nhiên được xếp vào vị trí thứ yếu 
so với thế giới ý niệm của con người và những vị 
thần. 

Không đồng tình với chủ nghĩa của Plato, 
cả Aristole và Theophrastus đều tin rằng việc 
nghiên cứu tự nhiên cũng quan trọng như nghiên 
cứu siêu hình học, chính trị, hay toán học. 

"Không có gì là quá nhỏ hay không đáng 
kể. Có gì đó thật đáng ngạc nhiên trong mọi sự 
sống". Aristole nói tiếp: "Trong mỗi sinh vật đều có 
những nét thật tự nhiên và xinh đẹp". 

Theophrastus và Aristotle đã tiến hành một 
công việc được coi là khác thường vào thời bấy giờ 
làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới tự 

nhiên. 
Họ trực tiếp tiến hành khảo sát những sinh 

vật sống trên đảo Lesbos thuộc Hy Lạp để thiết lập 
những tri thức nền tảng về trật tự của thế giới tự 
nhiên.

Rừng Lesbos rất đa dạng và phong phú với 
hơn 1400 loài và nằm tiếp giáp với khu vực Tiểu Á. 
Biển ăn sâu vào đất liền, còn gọi là đầm, phá xuyên 
qua đảo có nhiều loại sinh vật biển. 

Theophrastus quan sát tất cả và ghi lại một 
cách tỉ mỉ, cẩn thận. Từ quá trình nghiên cứu, ông 
đặt ra những câu hỏi mang tính hệ thống như: Điểm 
tương tự là gì? Khác biệt nằm ở đâu? Cái gì nằm 
bên trong? Chúng được tạo ra như thế nào?

Theophrastus sử dụng những quan sát của 
bản thân và thu thập thêm thông tin từ những vùng 
khác. 

Ông cũng dựa trên những báo cáo ghi chép 
của Alexander Đại Đế, vị vua vĩ đại trở về từ cuộc 
chiến tại Ấn Độ để nghiên cứu về các giống cây 
nhiệt đới như: bông, hạt tiêu, quế, trầm hương, cây 
đa... 

Ông mô tả hơn 500 loài cây một cách chi 
tiết nhất và nghĩ cách để phân loại chúng. 

Nhưng phân loại theo cách nào? Chia ra 
theo cây trồng và thực vật hoang dã? Hay các loài 
cây dưới nước và trên cạn giống như Aristotle đã 
phân chia vương quốc của các loài động vật? 

"Các loài cây rất phong phú và đa dạng, 
nhưng thật khó để có thể miêu tả chúng một cách có 
hệ thống", từ nhận định này ông đi đến kết luận: 
"Phân loại chính là mấu chốt trong nghiên cứu". 

Cuối cùng, ông phân chia thế giới thực vật 
theo 4 nhóm dựa theo sự phát triển của chúng gồm: 
nhóm cây thẳng, cây bụi, cây bụi thấp và cây thân 
thảo. 

Ông là người đầu tiên nghĩ đến việc phân 
loại các loài cây. Và cách phân loại dựa trên sự sinh 
trưởng của thực vật do ông đề xướng cũng là cách 
được các nhà sinh vật học hiện đại áp dụng.

Theophrastus cũng nhận ra mối quan hệ 
giữa thực vật và môi trường sống của chúng. Ông 
viết: "Môi trường sống là rất quan trọng, bởi vì 
thực vật bị ràng buộc với môi trường". 

Chúng không thể "tự do rời khỏi địa điểm 
sinh sống giống như động vật". Ông giải thích rằng 
một loài cây sẽ sinh trưởng tốt nhất khi phát triển 
trong "môi trường thuận lợi". 

Theophrastus cũng nghiên cứu về đất, độ 
ẩm, nhiệt độ, gió và ánh sáng. Theophrastus quan 
tâm đến sự tương tác giữa các loài cây và nhận thấy 
cây olive, cây mía, và cây thông phát triển mạnh 
khi trồng cùng nhau nhưng cây hạnh nhân thì lại 
chậm lớn. 

Ông để ý rằng cây cối thường cao và thẳng 
khi chúng đứng cạnh nhau. Ông ghi chép về hiện 
tượng chim giẻ cùi chôn hạt dẻ, giúp hạt nảy mầm 
và cây tầm gửi "sống phụ thuộc vào nguồn dinh 
dưỡng từ các loài cây khác".

Những công trình của Theophrastus có một 
ý nghĩa lớn lao vào thời kỳ bấy giờ, ông đi tiên 
phong trong lĩnh vực sinh vật học dựa trên khoa 
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Jan Ingenhousz: Người 
phát hiện quá trình quang hợp

Nhà khoa học người Hà Lan Jan 
Ingenhousz là người đầu tiên phát 
hiện quá trình quang hợp. Đây là 

hiện tượng thực vật, tảo và một số vi khuẩn hấp thụ 
năng lượng ánh sáng Mặt trời để tổng hợp 
carbohydrate và giải phóng oxy từ khí carbonic và 
nước.

Jan Ingenhousz (1730 – 1799)
Jan Ingenhousz sinh ra tại Breda, Hà Lan 

vào ngày 8/12/1730. Ông bắt đầu sự nghiệp với tư 
cách là một bác sĩ sau khi tốt nghiệp chuyên ngành 
y khoa tại Đại học Louvain (Bỉ) năm 1753. 

Vào thời điểm đó, ông đặc biệt quan tâm 
đến kỹ thuật tiêm phòng bệnh đậu mùa – tiền thân 
của việc tiêm chủng vaccine ngày nay. Các bác sĩ 
đã biết cách tiêm một lượng nhỏ mầm bệnh không 
gây hại [lấy từ dịch vết thương của một người 
nhiễm virus đậu mùa] vào cơ thể để phòng ngừa 
căn bệnh này trong tương lai.

Năm 1767, Ingenhousz đã tiêm chủng 
thành công cho 700 người dân tại Hertfordshire 
(Anh) nhằm ngăn chặn dịch bệnh đậu mùa bùng 
phát. 

Cũng trong khoảng thời gian này, hoàng 
hậu Maria Theresia của nước Áo mời ông đến cung 
điện hoàng gia để tiêm phòng cho người thân, sau 
khi một thành viên trong gia đình hoàng tộc qua đời 
vì căn bệnh đậu mùa. Kể từ đó, ông trở thành ngự y 
của hoàng hậu.

Ngoài lĩnh vực y học, Ingenhousz cũng 
đam mê nghiên cứu vật lý và hóa học, đặc biệt là sở 
thích tiến hành các thí nghiệm về điện. Những âm 
thanh và ánh sáng kỳ lạ phát ra từ nhà của ông trong 
đêm khuya thậm chí đã khiến một số người sống 
xung quanh tin rằng ông có mối liên hệ nào đó với 
quỷ dữ.

Ingenhousz đã thực hiện phép đo định 
lượng đầu tiên về mức độ dẫn nhiệt của các thanh 
kim loại bằng cách nhúng chúng vào sáp và xem 
lượng sáp nóng chảy. 

Thông qua quá trình này, ông nhận thấy bạc 
là một trong những kim loại dẫn nhiệt tốt nhất và 

chì là một trong những kim loại dẫn nhiệt kém 
nhất. Ông cũng giúp cải tiến thiết bị có khả năng 
tạo ra một lượng lớn tĩnh điện.

Ingenhousz công bố nhiều bài báo chất 
lượng để trình bày những kết quả thí nghiệm của 
mình, và ông dần trở thành một người có uy tín 
trong giới khoa học. Ông đã kết bạn và trao đổi thư 
từ với nhiều nhà khoa học nổi tiếng đương thời, 
trong đó bao gồm Joseph Priestley và Benjamin 
Franklin.

Vào cuối những năm 1770, Ingenhousz 
chuyển đến sống tại Calne, một thị trấn nhỏ nằm ở 
Wiltshire (Anh), nơi ông hướng sự chú ý của mình 
vào các nghiên cứu liên quan đến thực vật và thực 
hiện khám phá nổi tiếng nhất của mình – hiện 
tượng quang hợp.

Trong quá trình làm hơn 500 thí nghiệm, 
Ingenhousz đặt nhiều loại cây khác nhau dưới 
nước trong các thùng trong suốt để dễ dàng quan 
sát những gì đang xảy ra. 

Ông nhận thấy khi cây đặt trong môi 
trường có ánh sáng Mặt trời, các bong bóng xuất 
hiện bên dưới lá cây. Khi đặt những cây tương tự 
vào bóng tối, bong bóng ngừng hình thành sau một 
khoảng thời gian ngắn. Ông cũng lưu ý rằng lá cây 
cũng như các bộ phận khác của cây có màu xanh 
[chứa chất diệp lục] đã tạo ra bong bóng.

Ingenhousz thu thập các bong bóng khí do 
cây tạo ra và tiến hành một số thử nghiệm để xác 
định xem loại khí này là gì. Trải qua nhiều thí 
nghiệm, ông phát hiện loại khí do thực vật giải 
phóng khi được chiếu sáng có khả năng làm bùng 
cháy một ngọn nến sắp tắt. Do đó, ông kết luận 
rằng đây là khí oxy (O2).

Sau khi sử dụng nhiệt từ ngọn lửa để thay 
thế ánh sáng Mặt trời trong các thí nghiệm, 
Ingenhousz chỉ ra rằng ánh sáng là yếu tố giúp thực 
vật hấp thụ khí carbonic (CO2) và tạo ra khí oxy 
(O2) chứ không phải nhiệt.

Trong những thí nghiệm khác, Ingenhousz 
nhận thấy cây xanh thải ra khí CO2 khi chúng ở 
trong bóng tối. Lượng O2 mà thực vật giải phóng 
khi hấp thụ ánh sáng nhiều hơn lượng khí CO2 
chúng thải ra trong bóng tối. Điều này cho thấy 
thực vật, cũng giống như động vật, trải qua quá 
trình hô hấp tế bào.

Năm 1799, Ingenhousz xuất bản cuốn sách 
“Experiments upon Vegetables, Discovering Their 
Great Power of Purifying the Common Air in the 
Sunshine, and of Injuring it in the Shade and at 
Night”. 

(Các thí nghiệm trên thực vật: Khám phá 
sức mạnh tuyệt vời của chúng trong việc thanh lọc 
không khí dưới ánh nắng Mặt trời, và làm giảm 
dưỡng khí trong bóng râm hoặc vào ban đêm). 

Tác phẩm của ông đã được dịch sang nhiều 
thứ tiếng và trở thành nền tảng cho sự hiểu biết hiện 
đại của chúng ta về quá trình quang hợp.

Quang hợp là quá trình thực vật hấp thụ 
năng lượng ánh sáng Mặt trời để tổng hợp 
carbohydrate và giải phóng O2 từ các chất vô cơ 
đơn giản, bao gồm khí CO2 và nước.

Quang hợp có ba vai trò chính như sau: (1) 
Sản phẩm của quang hợp tạo ra nguồn chất hữu cơ 
làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng, là nguồn nguyên 
liệu cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh; (2) 
Quang năng được chuyển hóa thành hóa năng 
trong quá trình quang hợp. Đây là nguồn năng 
lượng duy trì các hoạt động sống của thế giới sinh 
vật; (3) Quang hợp tham gia điều hòa không khí: 
giải phóng khí oxy (là dưỡng khí cho sinh vật hiếu 
khí) và hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng 
nhà kính).

“Tôi đã tiến xa hơn một bước trong việc 
giải mã hoạt động của thế giới thực vật và tìm hiểu 
vai trò của hiện tượng quang hợp đối với sự sống 
trên Trái đất”, Ingenhousz từng cho biết.

Ngày nay, một số nhà khoa học đang cố 
gắng sử dụng khám phá về hiện tượng quang hợp 
của Ingenhousz cách đây hàng thế kỷ để đối phó 
với các vấn đề hiện đại như biến đổi khí hậu. 

Ví dụ, nhóm nghiên cứu tại Đại học 
California-Berkeley (Mỹ) đang cố gắng sử dụng 
quá trình quang hợp nhân tạo để thu giữ lượng khí 
thải CO2 trước khi chúng thoát ra bầu khí quyển.

“Không có loại thực vật nào mọc lên một 
cách vô ích, từ cây sồi trong rừng cho đến cỏ mọc 
trên cánh đồng. Mỗi loài thực vật đều tham gia làm 
sạch và và thanh lọc bầu không khí của chúng ta 
thông qua quá trình quang hợp”, Ingenhousz nhận 
định.

Ingenhousz là thành viên của Hiệp hội 
Hoàng gia London cũng như thành viên của Hiệp 
hội Triết học Mỹ. Một thành tựu nổi bật khác của 
ông là việc mô tả chuyển động ngẫu nhiên, không 
đồng đều của bụi than trên bề mặt rượu khi quan sát 
chúng dưới kính hiển vi vào năm 1785. 

Như vậy, ông đã mô tả “chuyển động 
Brown” vào thời điểm sớm hơn nhiều so với 
Robert Brown – nhà khoa học người Anh thường 
được ghi nhận đã khám phá ra hiện tượng này vào 
năm 1827. ■

* Uống rượu thay oxy già
Hai vợ chồng nói chuyện với nhau:
- Ông có biết trong rượu có cồn không mà 

ngày nào cũng uống vậy? Trong khi lại còn bị viêm 
loét dạ dày nữa.

- Biết rồi! Nhưng tôi hỏi bà, khi có vết 
thương, để tránh nhiễm trùng người ta phải rửa vết 
thương hằng ngày bằng cồn hay oxy già đúng 
không?

- Đúng! Thì sao?
- Thì tôi không uống được oxy già nên hằng 

ngày phải uống rượu có cồn để rửa vết loét dạ dày, 
tránh nhiễm trùng chứ sao!!!

Vui Cöôøi
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Thước trượt - phát minh 
đơn giản làm thay đổi cả lịch sử 
khoa học thế giới

Trong 350 năm trước khi máy tính 
điện tử xuất hiện, thước trượt đã trở 
thành công cụ độc tôn giúp các nhà 

toán học, khoa học, kỹ sư, các nhà kinh tế, bác sĩ, 
quân nhân tính toán các phép tính phức tạp một 
cách nhanh chóng dễ dàng.

Hình ảnh đánh dấu sự chấm dứt của thời 
đại thước trượt: Bức hình quảng cáo máy tính của 
IBM năm 1951 với lời quảng bá, mỗi máy tính có 
thể thay thế 150 kỹ sư dùng thước trượt

Giữa thế kỷ 16, cuộc cách mạng khoa học 
đã bắt đầu nhờ vào khám phá đáng kinh ngạc của 
Copernicus rằng Trái Đất và các Hành tinh khác 
quay quanh Mặt Trời trong các quỹ đạo tròn hoàn 
hảo. Johannes Kepler tin rằng Copernicus đã nhầm 
về hình dạng của các quỹ đạo này và cho rằng 
chúng không phải là các đường tròn hoàn hảo.

Kepler đã có sẵn một số số đo tương đối 
chính xác về chuyển động của Sao Hỏa trên bầu 
trời, do thầy của ông, nhà thiên văn Tycho Brahe 
thực hiện. Sử dụng các số đo này, Kepler tính toán 
thủ công quỹ đạo của Sao Hỏa nhưng các phép tính 
cộng trừ nhân chia cứ kéo dài mãi và ông liên tục bị 
tính sai mà không thể tìm được câu trả lời.

Cuối cùng, sau 4 năm, Kepler mới hoàn 
thành phép tính dài 900 trang của mình và ông đã 
phải lặp đi lặp lại nó trong suốt 70 lần. May mắn là 
Kepler không biết rằng, vẫn có lỗi trong những 
phép tính đó, nhưng thật kỳ diệu, các lỗi này phủ 
định lẫn nhau và làm phép tính vẫn đúng. Do thời 
điểm đó chưa phát minh ra dấu "," của số thập 
phân, nên Kepler liên tục phải viết các phân số 
trong tài liệu của mình.

Trường hợp của Kepler không phải là duy 
nhất. Xuyên suốt lịch sử, khó khăn trong việc thực 
hiện các phép tính phức tạp đã gây nhiều rắc rối cho 
các học giả và cản trở sự phát triển của trí thức nhân 
loại. Khó khăn đó đã mở đường cho việc phát minh 
ra một công cụ tính toán cách mạng đối với lịch sử 
nhân loại: chiếc thước trượt.

Khai sinh ra thước trượt

Khi cuộc cách mạng khoa học tiếp tục phát 
triển, các phép tính ngày càng khó thực hiện hơn. 
Các nhà nghiên cứu và các nhà kỹ thuật cần thực 
hiện các phép đo khoa học chính xác, bên cạnh đó, 
toán học cũng đã phát triển và các nhà khoa học cần 
thực hiện các phép tính dài và phức tạp hơn. Và rồi 
điều kỳ diệu đã xảy ra.

Nhà toán học và thiên văn học người 
Scotland, John Napier đã khám phá ra một hàm số 
mà ông gọi là "logarithm" cho phép biến các phép 
nhân, chia dài và phức tạp thành các phép cộng trừ 
đơn giản.

Ví dụ, nếu 103 bằng 1.000 thì Logarit cơ số 
10 của 1.000 là 3 hay Log(1000)=3. Tương tự, 
Log(100)=2. Cộng chúng lại với nhau, ta được 5, 
tương đương với lũy thừa 5 của 10 = 100.000. 
Tổng quát hơn, phép tính này có thể được viết như 
cộng hai số thực: Log(ab)= Log(a) + Log(b).

Năm 1614, sau gần 20 năm làm việc vất vả, 
Napier xuất bản phát hiện của mình trong một bảng 
tính dài 90 trang – một bảng tính liệt kê logarith của 
khoảng 10 triệu số. Nó cho phép người dùng tìm 
tích của 2 số theo cách sau: tìm Logarit của từng số 
trong bảng, cộng hai Logarit này với nhau và tìm số 
có Logarit trùng với kết quả phép tính này, từ đó 
thu được kết quả cho phép nhân.

Ví dụ, khi các nhà thiên văn học cần thực 
hiện phép nhân hai giá trị của hàm lượng giác: 
0,57357 với 0,42261, dùng bảng tính Logarit, anh 
ta có thể tìm thấy 2 giá trị Logarit gần đúng nhất 
của chúng là -0,24141 và -0,37406. Cộng hai số 
Logarit này lại với nhau được -0,61547 và số tương 
ứng với Logarit này trong bảng tính là 0,242399. 
Con số này gần đúng với kết quả phép nhân nói 
trên.

Vào thời điểm máy tính vẫn chưa xuất hiện, 
đây là cách thức dễ dàng nhất để thực hiện các phép 
tính nhân chia phức tạp một cách tương đối chính 
xác. Nhưng các nhà toán học vẫn phải mò mẫm con 
số mình cần trong một bảng tính dài 90 trang và 
điều đó vẫn là một công đoạn tốn kém thời gian.

Năm 1620, nhà thiên văn học và toán học 
người Anh, Edmund Gunter đã phát triển một chiếc 
thước đặc biệt có thể tính tích của 2 số bằng cách đo 
chiều dài trên thước, thay vì mò mẫm nó trong một 
bảng chữ số dài 90 trang. Thước được chế tạo sao 
cho chiều dài từ đầu của nó, đến một số x bất kỳ 
tương ứng với Logarit của nó.

Chiếc thước này khởi đầu từ số 1, do 
Log(1)=0 và vì vậy khoảng cách đến 1 là 0. 
Khoảng cách từ 1 đến 3 bằng một nửa khoảng cách 
từ 1 đến 9 vì Log(3) = ½ Log(9). Để tính tích của số 
a và số b nào đó, người dùng sẽ đo khoảng cách từ 
đầu thước đến số đó để tìm ra Logarit của số này và 
sau đó cộng chúng lại với nhau, rồi sau đó đối chiếu 
lại khoảng cách này trên thước để tìm ra kết quả 
của phép tính.

Tiếp đó, đến năm 1622, William Oughtred 
đã tạo ra chiếc thước trượt đầu tiên. Nó là một công 
cụ tính toán đơn giản và dễ sử dụng, với 2 thước 
Logarit có thể được ghép và trượt song song với 
nhau. Để tính tích 2 số a và b, tất cả những gì phải 

làm chỉ là căn 2 chiếc thước này để số 1 của thước 
phía trên nằm thẳng hàng với số a trong chiếc 
thước phía dưới và đối chiếu xem số nào ở thước 
bên dưới nằm thẳng hàng với số b ở thước phía 
trên.

D o  k h o ả n g  c á c h  c ủ a  L o g ( a b )  = 
Log(a)+Log(b) được tính từ đầu thước bên dưới 
đến số này, đây chính là kết quả của phép tính tích 
giữa a và b. Thực hiện ngược lại sẽ ra kết quả của 
phép tính chia hai số. Ví dụ để chia ab cho b, đặt số 
b ở thước phía trên thẳng hàng với ab ở thước bên 
dưới, sau đó tìm số nằm thẳng hàng với số 1 ở 
thước phía trên là ra kết quả của phép chia.

350 năm phục vụ tính toán cho nhân loại
Chiếc thước đơn giản này đã tạo nên một 

cuộc cách mạng trong việc thực hiện phép tính 
nhân và chia. Nó trở thành một công cụ phổ biến 
đối với các nhà toán học, khoa học, kỹ sư, bác sĩ, 
địa lý, quân nhân, phi công, nhân viên thuế và 
nhiều người khác nữa. Công cụ này xuất hiện bên 
cạnh gần như mọi phát minh, mọi thiết kế của cấu 
trúc lịch sử và trong mọi bước tiến khoa học trong 
gần 350 năm nay.

Khi được sử dụng phổ biến hơn, nó cũng 
ngày càng phức tạp hơn. Cùng với thang đo Logarit 
"thông thường", thước trượt cũng được bổ sung 
nhiều phép tính khác, ví dụ tính sin, căn bậc hai và 
số mũ.

Ngoài việc tính toán các phép tính phổ 
biến, một số loại thước trượt đặc biệt với các thang 
đo riêng được thiết kế cho các phép tính đặc thù. Ví 
dụ chúng được dùng để chuyển đổi giữa các đơn vị 
đo khác nhau, tính toán các khoản vay ngân hàng, 
các phép tính kỹ thuật và thậm chí cả thước đo 
chuyến bay hoàn chỉnh được sử dụng cho các phép 
tính liên quan đến hàng không. Ngoài ra còn có các 
thước đo hình tròn và cả hình trụ.

Dù được xem là một công cụ tiên tiến trong 
hàng trăm năm và thậm chí còn được sử dụng trong 
việc phát minh ra hàng loạt công cụ tính toán cơ khí 
khác. Tuy nhiên, sự phát triển vũ bão của máy tính 
kỹ thuật số với khả năng tính toán mạnh mẽ vượt 
trội đã khiến những chiếc thước trượt này ngày 
càng khó tìm được chỗ đứng.

Thậm chí năm 1972, một bài viết còn than 
thở về cú đánh chí mạng của các máy tính điện tử 
đã khiến những chiếc thước gần như biến mất hoàn 
toàn: "Khi một kỹ sư hoặc một nhà khoa học cần 
một câu trả lời nhanh cho vấn đề cần đến nhiều 
phép nhân, chia hoặc các hàm số phức tạp, anh ta 
thường tìm đến chiếc thước trượt của mình. Tuy 
nhiên, chẳng bao lâu nữa, cây gậy chống trung 
thành đó sẽ phải nghỉ hưu. Giờ đây, một chiếc máy 
tính điện tử bỏ túi cũng có thể cho ra các câu trả lời 
dễ dàng hơn, nhanh hơn và chính xác hơn nhiều".

Sự xuất hiện của máy tính điện tử và sau đó 
là máy tính kỹ thuật số đã kết thúc một chương 
quan trọng trong lịch sử khoa học và toàn thể nhân 
loại – một thời kỳ kéo dài hơn 300 năm phải dựa 
vào một công cụ tính toán đơn giản cho các phát 
kiến thay đổi lịch sử thế giới. ■
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Những sự thật thú vị ít biết 
về tờ 100 USD

Có lẽ bạn biết tờ tiền 100 USD của 
Mỹ là loại tiền có mệnh giá lớn nhất 
ở Mỹ hiện nay. Bạn cũng có thể nhớ 

rằng tờ tiền này có hình ảnh khuôn mặt của 
Benjamin Franklin. Tuy nhiên, còn có những điều 
thú vị khác liên quan đến tờ tiền này mà có thể bạn 
chưa biết. Giá trị của tiền tệ Mỹ thuộc loại cao hàng 
đầu thế giới, điều đó ai cũng biết. Nó cũng được 
dùng phổ biến toàn cầu, sự thực ấy đã được minh 
định. Chỉ có chuyện hậu trường chế tạo những tờ 
100 USD mới này lại là điều mơ hồ với nhiều 
người.

Dưới đây là 9 điểm thú vị về tờ 100 USD:
1. Chi phí sản xuất 1 tờ 100 USD chỉ là 

12,5 cent
Chi phí in một tờ tiền mệnh giá 100 USD là 

12,5 cent, cao nhất trong số chi phí in các loại tiền 
mệnh giá khác. Chẳng hạn, chi phí in tờ 5 USD là 
10,9 cent, các tờ 10 USD, 20 USD và 50 USD chỉ 
là 10,3 - 10,5 cent, và thấp nhất là chi phí in tờ 1 
USD và 2 USD chỉ là 4,9 cent.

Mỗi năm, hàng triệu tờ tiền mới của từng 
mệnh giá được in ấn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng 
trên toàn thế giới. Điển hình là năm 2009, 26 triệu 
tờ tiền mới đã được in ra mỗi ngày. Theo số liệu 
thống kê, 95% số tiền in ra hàng năm được sử dụng 
với mục đích thay thế cho các tờ tiền cũ. Có 26 triệu 
tờ tiền mới đã được in ra mỗi ngày.

2. Phiên bản tờ 100 USD được phát hành 
gần nhất là năm 2013

Ban đầu, loại tờ 100 USD mới này được dự 
kiến sẽ được phát hành vào năm 2011. Tuy nhiên, 
do bổ sung thêm hai đặc điểm chống làm giả nên 
loại tiền này bị ra đời muộn mất 2 năm. 

Hai đặc điểm này là dải bảo an 3D và lọ 
mực có in hình chiếc chuông. Bên cạnh 2 điểm mới 
này, 3 đặc điểm chống làm giả hiệu quả cao của 
thiết kế cũ vẫn sử dụng trong thiết kế mới là bóng 
chìm chân dung, đường chỉ bảo an và số 100 đổi 
màu.

Ông Brian Thompson là người chịu trách 
nhiệm chính cho việc thiết kế mẫu mới của tờ 100 
USD được phát hành từ năm 2013. Ông cho biết: 
"Tôi coi nó như một tác phẩm nghệ thuật. Đằng sau 
tờ tiền này có cả một câu chuyện dài".

Mẫu thiết kế tờ tiền 100 USD mới đã được 
ông Thompson nghiên cứu từ năm 2005. Trên tờ 
100 USD mới này, nét mặt của Franklin Benjamin 
phải nổi bật ở mặt trước. 

Nét mặt này dựa vào bức chân dung năm 
1778 của họa sĩ Joseph Duplessis người Pháp. Tờ 
tiền mới không còn khung hình oval quanh chân 
dung Franklin, nhờ đó phần đầu và vai của ông 
được phóng to ra một chút và trông nổi bật hơn.

2/3 số tờ 100 USD được lưu hành bên 
ngoài lãnh thổ nước Mỹ.

3. Số lượng tờ 100 USD đang được lưu 
hành nhiều thứ hai sau tờ 1 USD

Theo Cục Dự trữ liên bang Mỹ, hiện nay có 
khoảng 8,6 tỷ tờ tiền có mệnh giá 100 USD đang 
được lưu hành. Số lượng này chỉ đứng sau tờ 1 
USD với 10,3 tỷ tờ đang đươc sử dụng.

4. Tờ 100 USD được lưu hành nhiều 
nhất không phải ở nước Mỹ

Theo thống kê của Cục Dự trữ liên bang 
Mỹ, 2/3 số tờ 100 USD lại được lưu hành bên 
ngoài lãnh thổ nước Mỹ, trong khi chỉ có 1/3 số 
lượng tờ 100 USD được lưu hành ở Mỹ. Điều này 
cho thấy đồng tiền của Mỹ được phổ biến rộng rãi 
trên toàn thế giới.

5. Vòng đời của mỗi tờ tiền phụ thuộc 
vào mệnh giá

Vòng đời của mỗi tờ tiền phụ thuộc vào 
mệnh giá của nó chứ không phụ thuộc vào loại giấy 
sản xuất ra nó. 

Mỗi tờ 100 USD được sử dụng trung bình 
trong 15 năm, trong khi mỗi tờ 1 USD có tuổi thọ 
trung bình là 5,9 năm, tờ 5 USD là 4,9 năm, tờ 10 
USD là 4,2 năm, tờ 20 USD là 7,7 năm và tờ 50 
USD là 3,7 năm. Lý do có thể là đồng đô la Mỹ ít 
được sử dụng vì mệnh giá lớn, trong khi các tờ tiền 
mệnh giá nhỏ hơn lại hay bị quay vòng hơn.

6. Giấy sản xuất tờ 100 USD do công ty 
Crane & Co. làm ra từ năm 1879

Công ty Crane & Co đã sản xuất loại giấy in 
tiền cho các mệnh giá từ năm 1879 đến nay. Người 
đang điều hành công ty này là thế hệ thứ 8 nối dõi 
điều hành công ty này. Mỗi tờ 100 USD được sử 
dụng trung bình trong 15 năm.

7. Thời gian trên mẫu tiền 100 USD cũ 
và mới khác nhau

Nếu bạn nhìn kỹ sẽ thấy thời gian trên tờ 
tiền 100 USD cũ là 4:10 ở trên đồng hồ của Tòa nhà 
Độc lập, còn thời gian trên tờ 100 USD mới là 
10:30, cũng hiển thị ở trên đồng hồ của Tòa nhà 
Độc lập. Không ai hiểu được lý do của sự thay đổi 
này.

8. Tờ 100 USD được phát hành đầu tiên 
năm 1862

Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã phát hành tờ 
100 USD lần đầu tiên vào năm 1862. Khi đó, hình 
ảnh đại diện trên tờ tiền này không phải là 
Benjamin Franklin, mà là một con đại bàng Mỹ, có 
vị trí tại chính giữa mặt trước của tờ tiền này.

9. Benjamin Franklin đã ở trên tờ 100 
USD hơn 100 năm

Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã cho in hình ảnh 
Benjamin Frankin lên tờ tiền đầu tiên vào năm 
1914. Mặc dù Benjamin Frankin không phải là 
tổng thống của Mỹ, nhưng ông được coi là "công 
thần khai quốc" của đất nước này. Ông là một trong 
những người ký vào Tuyên Ngôn độc lập của nước 
Mỹ. Như vậy, Benjamin Franklin đã ở đó được 102 
năm tính đến thời điểm này.

10. Khi đưa tờ tiền ra trước ánh sáng, người 
ta sẽ thấy một bức chân dung nhỏ vẽ không chi tiết 
lắm của Benjamin Franklin. Chất sợi linen trong 
giấy khiến hình chìm này mờ đi chứ không sắc nét 
như trên những loại tiền hoàn toàn làm bằng chất 
liệu cotton.

11. Những chữ nhỏ li ti chỉ dùng kính hiển 
vi mới đọc được xuất hiện ở hình khắc Benjamin 
Franklin nằm tại vị trí ve cổ áo. Không có một vi ký 
tự nào chưa được chọn mà được quyền xuất hiện 
trên tiền. Những thợ khắc làm việc ở đây đều bị 
chính phủ cấm để lại bất cứ ký hiệu nào trên tác 
phẩm của mình dưới mọi hình thức. ■

NASA công bố 3 bản nhạc 
ma quái từ tinh vân và hành tinh 
khác

Cả 3 vật thể phát nhạc mà NASA vừa 
công bố đều là những hình ảnh 
ngoạn mục đầu tiên mà siêu kính 

viễn vọng 9 tỉ USD James Webb đã chụp được và 
từng làm mê hoặc thế giới.

Theo tờ Space, sử dụng một kỹ thuật gọi là 
data sonification, nhóm điều hành James Webb của 
NASA đã biến dữ liệu quan sát được của James 
Webb thành âm thanh, từ đó tạo ra những bản nhạc 
theo những phong cách khác biệt.

Hai tinh vân được NASA lựa chọn để mã 
hóa dữ liệu thành bản nhạc

Mục tiêu chính của việc làm này là để cộng 
đồng người khiếm thính cũng có thể thưởng ngoạn 
những thành quả từ James Webb, "mắt thần" được 
đồng vận hành bởi NASA, ESA và CSA (các cơ 
quan vũ trụ của Mỹ, châu Âu và Canada).

Ba vật thể kỳ thú được NASA lựa chọn để 
biến thành bản nhạc là phần "trường thành vũ trụ" 
của tinh vân Carina, tinh vân Southern Ring và 
hành tinh khí nóng khổng lồ WASP-96b.

Trong khi tinh vân Carina phát ra bản nhạc 
du dương đầy mê hoặc, Southering lại hỗn loạn với 
những cung bậc từ êm dịu đến rùng rợn. Trong khi 
đó, bản nhạc từ gã khổng lồ khí WASP-96b đầy ma 
quái.

Sự cải tiến nhằm tiếp cận cộng đồng người 
khiếm thính này của NASA như một phần của dự 
án mang tên Universe of Learning.

"Những thành phần này cung cấp một cách 
khác để trải nghiệm thông tin chi tiết trong dữ liệu 
đầu tiên của Webb" - nhà khoa học tiếp cận và giáo 
dục cao cấp Quyen Hart từ Viện Khoa học Kính 
viễn vọng không gian ở Maryland - Mỹ, nói vói 
Space.

Data sonification đã mã hóa nhiều thông 
tin từ vật thể bao gồm màu sắc, độ sáng, vị trí của 
vật thể, dấu hiệu hấp thụ nước... và chuyển đổi 
thành dạng âm thanh. ■ 
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Thái độ làm việc - chìa 
khóa tạo nên thành công

Thái độ làm việc liên quan chặt chẽ 
đến năng suất, chất lượng và hiệu 
quả công việc, quyết định tiền đồ 

của một người. Nếu làm mọi việc với tâm thái 
“bình bình” thì chắc chắn sự nghiệp của người đó 
cũng chỉ ở mức “bình bình”, tương lai cũng sẽ 
không có sự đột phá.

Thái độ làm việc hời hợt xem mọi thứ 
“không có gì khác biệt lắm” có thể sẽ hủy hoại 
tiền đồ của chúng ta

Câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta thấy 
rõ hơn về điều này.

Vào giai đoạn cuối năm, mỗi bộ phận sẽ 
làm bản báo cáo tổng kết công việc, trưởng bộ phận 
đã bàn giao công việc này cho đồng nghiệp A và B.

Đồng nghiệp A thường ngày làm việc một 
cách rất cẩu thả hời hợt, A nghĩ: “Bản tổng kết hầu 
như các năm đều không có mấy khác biệt, vậy có 
thể viết qua loa, sửa chút ít là xong!”. Thế rồi A 
đem kết quả của của năm ngoái đổi số liệu thành 
năm nay, những đổi mới tiêu biểu của năm nay 
cũng không trình bày vào. So sánh bản báo cáo của 
2 n ì ngoài số liệu ra không có gì khác biệt. ăm th
Thực tế chỉ có nhân viên trong bộ phận biết về sự 
thay đổi của nội bộ còn nhân viên bộ phận khác 
không õ, khi được nắm r đọc bản báo cáo họ sẽ nghĩ 
so với năm ngoái th ăm nay ì tình hình bộ phận n
không có tiến triển mới, không phát sáng tạo thêm 
và không thấy sự tiến bộ. 

Còn về n tóm tắt của B đồng nghiệp B, bả
rất toàn diện, không chỉ tổng hợp tất cả nội dung 
công việc đã thực hiện trong n ã ăm nay, B đ đưa ra 
những vấn đề c đề xuất giải pháp cụ thể òn tồn tại và 
cho từng vấn đề, trong bản báo cáo cũng đề xuất kế 
hoạch làm việc của năm mới, cho dù là nhân viên 
nội bộ hay bộ phận khác cũng có thể nắm rõ tình 
hình chung khi đọc bản báo cáo.

Ảnh minh họa
Nhìn vào tốc độ làm việc, chúng ta có thể 

cảm thấy rằng so với B thì A sẽ hoàn thành công 
việc trong một khoảng thời gian ngắn hơn, và sẽ tán 
dương hiệu suất làm việc của A. Nhưng thực tế bản 
báo cáo có lỗ hổng rất lớn, có rất nhiều sai sót lớn 
nhỏ trong công việc. Đôi khi trong thực tế thái độ 
xem mọi thứ “không khác biệt mấy” của A có thể 
biến một số trở thành “tồi tệ”, sẽ khiến mọi người 

chê cười và không có được sự tín nhiệm.
Hậu quả của thái độ làm việc hời hợt
Trưởng bộ phận là người có tác phong làm 

việc nghiêm túc và luôn phấn đấu để hoàn thiện, 
nhưng A lại nhiều lần mắc lỗi vì thái độ làm việc 
của m Đối với những công việc do A xử lý, ình. 
trưởng bộ phận về cơ bản phải đi theo phía sau để 
giải quyết sai sót. Có thể tưởng tượng được trưởng 
bộ phận đã có  giá và nhìn nhận thế nào về A.đánh

Khi có những công việc quan trọng hoặc 
những việc có yêu cầu cao về sự tỉ mỉ cẩn trọng thì 
trưởng bộ phận về cơ bản là không giao cho A. Qua 
đây chúng ta có thể thấy một điều rằng hiện tại A 
đang tự hủy hoại sự nghiệp, cơ hội bằng chính thái 
độ làm việc hời hợt của mình.

Thái độ làm việc hời hợt của A và những sai 
sót có thể bào chữa 1 lần 2 lần, nhưng nếu tình trạng 
cứ diễn ra liên tục thì lãnh ên tâm đạo sẽ không y
đem những việc quan trọng giao cho người này 
nữa.

Với những người có thái độ làm việc như 
vậy dần dần sẽ bị cho ra rìa hoặc làm một số công 
việc không liên quan, thậm chí là không có việc gì 
có thể tốt trong bộ phận và trở thành người được 
gọi là “bất tài vô dụng” trong công ty.

Thái độ làm việc nghiêm túc, có trách 
nhiệm mở ra một tương lai sáng lạn khác

Cá nhân B luôn thận trọng trong công việc, 
xem xét các vấn đề một cách toàn diện, khi được 
giao nhiệm vụ B luôn kiểm tra thật kỹ rồi mới nộp 
lên trưởng phòng xem xét. Mặc dù anh mất nhiều 
thời gian hơn để hoàn thành một công việc, nhưng 
kết quả luôn khiến trưởng phòng hài lòng.

Một người có thể thành công hay không 
không chỉ phụ thuộc tất cả vào khả năng của họ, mà 
quan trọng hơn là thái độ của người đó đối với công 
việc.

Người có tác phong làm việc nghiêm túc và 
chỉnh chu thì dường như trong cuộc sống hàng 
ngày cũng là một người luôn nỗ lực hoàn thành tốt 
công việc, theo đuổi sự hoàn hảo trong cuộc sống. 
Họ luôn có trách nhiệm và làm mọi việc dù lớn hay 
nhỏ đều tận tâm, tận lực.

Cuộc sống là của bạn, nhưng nó là có giới 
hạn về thời gian, hãy trân trọng mỗi ngày qua đi và 
cố gắng đón nhận cả trái tim và sự nghiêm túc, sống 
mỗi ngày một cách trọn vẹn sao cho bạn và mọi 
người có thể hài l đó chính là một cách để òng, thì 
bạn xây dựng nên sự nghiệp sáng lạn cho m  ■ình.

Sáu việc không nên làm 
sau khi ăn no

Tranh thủ nằm ngủ khi vừa kết thúc 
bữa trưa ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến quá trình tiêu hóa, dễ gây tích tụ 

mỡ bụng.
Nằm ngủ
Nhiều nhân viên văn phòng có thói quen 

ngủ ngay sau khi ăn trưa để tranh thủ thời gian. Tuy 
nhiên, điều này không tốt cho sức khỏe. Nằm ngay 
sau khi ăn làm gián đoạn quá trình tiêu hóa, khiến 

bạn dễ bị đầy hơi, khó tiêu, ợ chua, thậm chí là 
buồn nôn. Thói quen này còn khiến bạn dễ bị tích 
mỡ bụng.

Nếu không có nhiều thời gian, bạn vẫn nên 
cố gắng ngồi nghỉ 15 phút sau ăn rồi mới ngủ trưa. 
Với bữa tối, bạn nên đi nằm sau 2-3 tiếng. Những 
người mắc hội chứng trào ngược dạ dày thực quản 
chỉ nên nằm sau ăn tối thiểu ba tiếng. Những người 
dễ bị hạ huyết áp nên nằm sau ăn ít nhất một tiếng.

Tập thể dục
Nếu nghĩ rằng tập thể dục sau khi ăn giúp 

tiêu hóa thức ăn tốt hơn thì bạn ã nhầm. Khi vận đ
động mạnh, lượng máu trong cơ thể vốn cần tập 
trung điều khiển các cơ quan tiêu hóa làm việc lại 
phải chuyển đến các cơ bắp để đảm bảo cung cấp 
đủ lượng oxy cho các hoạt động. Điều này làm ảnh 
hưởng đến quá tr ăng hấp ình tiêu hóa, giảm khả n
thu dinh dưỡng, gây đau bụng, tăng nguy cơ chấn 
thương. Nếu muốn tập thể dục cường độ cao, nên 
chờ sau ăn 2-3 tiế đi bộ, bạn có ng, còn với bài tập 
thể thực hiện sau ăn một tiếng.

Ăn hoa quả
Ăn hoa quả tráng miệng sau bữa chính là 

thói quen của nhiều gia đình bởi nghĩ rằng, axit 
trong trái cây giúp tiêu hóa thức ăn nhanh hơn. 
Thực chất, việc này khiến dạ dày phải hoạt động 
vất vả hơn bởi đường, axit và tinh bột trong trái cây 
làm thức ăn khó tiêu hóa hơn. Bạn nên chờ từ 30 
phút đến một tiếng sau bữa chính rồi mới thưởng 
thức loại trái cây yêu thích.

Uống trà
Uống trà sau bữa ăn cũng là thói quen của 

nhiều người. Nghiên cứu đã chỉ ra, chất polyphenol 
và tannin trong trà ảnh hưởng đến quá trình tiêu 
hóa, ng ; axit trong trà cản ăn chặn cơ thể hấp thu sắt
trở việc hấp thu protein từ thức ăn. Thời điểm có 
thể uống trà là sau bữa ăn một tiếng.

Đánh răng
Đánh răng sau ăn là một thói quen tốt 

nhưng đánh răng ngay khi vừa ăn no thì ngược lại. 
Khi bạn ăn, men răng không hoạt động mạnh, là 
thời điểm răng yếu nhất. Đánh răng ngay sau khi ăn 
dễ gây tổn thương men răng. Bạn nên chờ 45-60 
phút sau bữa ăn để men răng hoạt động bình 
thường trở lại rồi mới đánh răng.

Tắm
Thời tiết nóng bức khiến nhiều người muốn 

đi tắm sau khi ăn xong để cơ thể thoải mái, dễ chịu 
hơn. Thói quen này không tốt cho sức khỏe. Khi 
tắm, nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn, tăng lượng máu 
lưu thông đến toàn bộ cơ thể. Do đó, lượng máu ở 
cơ quan tiêu hóa sẽ bị giảm mạnh, khiến quá trình 
phân hủy thức ăn bị ảnh hưởng, cơ thể khó hấp thu 
dưỡng chất cần thiết. Thói quen tắm sau ăn lâu dài 
gây đau dạ dày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe. Bạn nên tắm trước khi ăn hoặc sau ăn khoảng 
ba tiếng. ■ 
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863-2023/1591

CAÀN NHIEÀU THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc ôû Richmond gaàn tröôøng hoïc 

raát ñoâng khaùch, caàn nhieàu thôï toùc bieát 

laøm Nails caøng toát. Bao löông töø $650-

$800 moät tuaàn, hôn aên chia.

Xin lieân laïc: 

832-973-9690 * 832-973-2786
__________________________________________

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
__________________________________________

799-2016/1584

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail vuøng 45 North gaàn Phi 

Tröôøng Bush. Caàn hai ngöôøi laøm boät 

vaø hai ngöôøi laøm tay chaân nöôùc.

Xin lieân laïc: 

936-207-3123
__________________________________________

820-2019/1587

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm. Laøm vieäc ôû khu North West 

Freeway 290. Löông haäu.

Xin lieân laïc: 

832-653-6952
__________________________________________

867-2024/1592

CAÀN NGÖÔØI CHAÊM EM BEÙ - KATY

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông 2 em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn HMART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân laïc: 

337-849-6122
__________________________________________

848-2022/1590

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC 

Caàn Caregiver, chaêm soùc ngöôøi giaø, 

doïn deïp, lau chuøi, naáu aên, giaët ñoà, taém 

röûa. Ñi veà hoaëc ôû laïi qua ñeâm. Khoûe 

maïnh, thaät thaø, kyõ löôõng, caån thaän. Coù 

kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh.

Xin lieân laïc: 

832-971-3344

(Thaønh phoá Richmond & Houston)
__________________________________________

849-2022/1590

CAÀN NGÖÔØI TROÂNG TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù (2 tuoåi vaø 5 thaùng) 

ñeán ôû cuøng nhaø vuøng Houston/ 

Pearland, 6 ñeán 7 ngaøy moät tuaàn ôû laïi 

nhaø.

Xin goïi Coâ Chaâu: 

714-310-5936

878-2025/1593

NEW

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät, bieát laøm design part 

time/full time. Bao löông $1,200 ñeán 

$1,500. Vaø caàn thôï tay chaân nöôùc. Môùi 

ra tröôøng Ok.

Xin lieân laïc: 

832-983-4030
__________________________________________

841-2021/1589

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï tay chaân nöôùc, aên chia. Khu 

traéng, tip cao, gaàn Memorial Mall.

Xin lieân laïc: 

713-468-9999
__________________________________________

840-2021/1589

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. 

Fu l l  t ime ,  va ø  Pa r t  t ime .  Khu 

Westheimer. Tieäm ñoùng cöûa Chuû 

Nhaät.

Xin lieân laïc: 

Tel: 713-528-0882

Cell: 713-894-1983
__________________________________________

856-2022/1590

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
__________________________________________

829-2020/1588

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï Nails bieát laøm moïi thöù, coù 

baèng Wax, bao löông tuøy theo khaû 

naêng. Tieäm caùch chôï Höng Ñoâng 10 

phuùt, Hong Kong III 12 phuùt.

Xin lieân laïc Haân: 

832-614-5612 * 281-736-6091
__________________________________________

808-2017/1585

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS - 

SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay 

chaân nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng 

toát. Bao löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803 * 

C. Phöôïng: 832-503-0096

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

818-2019/1587

CAÀN NGÖÔØI TROÂNG TREÛ

Caàn moät phuï nöõ giuùp ñöa ñoùn treû ñi 

hoïc vaø chaêm soùc sau giôø hoïc. Coù 

baèng laùi xe vaø kinh nghieäm giöõ treû. 

Nhaø khu Beltway 8 & I.10.

Xin lieân laïc: 

713-502-4193
__________________________________________

786-2015/1583

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 65), Ñaïo 

Phaät, khoûe maïnh, saïch seõ, thích naáu 

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

öu tieân cho ngöôøi khoâng coù gia ñình.

Xin lieân laïc coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

843-2021/1589

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50. chaêm soùc baø 87 

tuoåi ôû Bellaire. Bao aên ôû (ñoâi khi caàn ñi 

tieåu bang), löông $5,000/thaùng, laøm 

toát ñöôïc taêng löông.

Xin lieân laïc: 

720-304-3252
__________________________________________

836-2021/1589

CAÀN NGÖÔØI 

GAÀN KHU BELLAIRE

Caàn ngöôøi phuï nöõ bieát naáu aên, doïn 

deïp, laùi xe ñoùn vaø giöõ em. Gaàn khu 

Bellaire. $2,000/thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-560-6895

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

880-2025/1593

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
__________________________________________

879-2025/1593

CHO THUEÂ PHOØNG 10.5.22

Coù 2 phoøng lôùn cho thueâ. Bao ñieän, 

nöôùc, giaët saáy + internet + naáu aên. 

Gaàn chôï Myõ Hoa. 

Xin lieân laïc: 

832-289-7619 * 832-247-6959
__________________________________________

875-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu Hw6 & 529, 2 phoøng cho 

share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet, khu an ninh, $350/thaùng, 

Northwest. 

Xin lieân laïc: 713-314-7091
__________________________________________

873-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW, gaàn chôï HK4, Vieät Hoa, 

$350/thaùng, bao ñieän nöôùc. Xin lieân 

laïc sau 9h toái: 

832-964-6168 * 832-561-0618

(Hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)
__________________________________________

874-2025/1593

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø môùi roäng raõi, ít ngöôøi. Dö moät 

phoøng cho thueâ, khu Aliana, West 

Belfort vaø FM 1464, $400/thaùng, moät 

ngöôøi. Bao ñieän nöôùc, naáu aên, giaët 

saáy, internet. Öu tieân cho phaùi nöõ ñoäc 

thaân. 

Xin lieân laïc: 

669-400-9343 * 408-759-1752
__________________________________________

869-2024/1592

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu West Park and Hwy 6 nhaø coù 

phoøng cho thueâ. An ninh, ñaày ñuû tieän 

nghi, bao ñieän nöôùc vaø Internet 

Access. Giaù $400/thaùng. 

Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc: 

832-335-5932 * 832-273-9783
__________________________________________

857-2022/1590

CHO SHARE PHOØNG

Khu Bellaire, dö hai phoøng ñeïp, roäng 

raõi, saïch seõ. Khu sang, yeân tónh, ñaày 

ñuû tieän nghi. Ñöôøng Neff & Redding. Ít 

naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688  * 669-285-8701

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH
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
__________________________________________

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
__________________________________________

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 anh Hai:

832-526-3566

Nghóa: 571-355-6669
__________________________________________

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
__________________________________________

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 thoaûi maùi. 

Nam Nöõ Ok.

Xin lieân laïc Hoa:

832-289-9273
__________________________________________

834-2021/1589

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. 

$380 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
__________________________________________

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

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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 

Minh 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
__________________________________________

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
__________________________________________

804-2017/1585

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc 

P/U Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

TStress gây hại da và 

cách giảm căng thẳng 

đơn giản, hiệu quả

ông việc, các vấn đề gia 

Cđình, áp lực tài chính… 

khiến bạn căng thẳng. 

Dành thời gian thư giãn có thể giúp 

bạn khỏe mạnh về cả thể chất, tinh thần 

và phục hồi năng lượng sau một ngày 

dài mệt mỏi.
1 . Stress ảnh hưởng đến làn da 

như thế nào?  
Theo Healthline, khi căng thẳng 

cao độ, cơ thể sẽ sản xuất nhiều 

cortisol khiến vùng dưới đồi trong não 

bộ tiết ra hormone giải phóng 

corticotrophin (CRH). Chính loại 

hormone này kích thích tuyến bã nhờn 

tiết dầu hơn làm tắc nghẽn lỗ chân lông 

và dẫn đến mụn trứng cá .  
K hông những thế, nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng căng thẳng do thiếu ngủ có 

thể làm tăng khả năng xuất hiện các 

dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, 

giảm độ đàn hồi, quầng thâm, nám 

da… Mặt khác các vấn đề về da như 

bệnh vẩy nến, chàm da, viêm da… có 

thể trầm trọng hơn nếu căng thẳng kéo 

dài.  
2 . Một số mẹo xả stress đơn giản 

và hiệu quả  
Giảm thiểu căng thẳng là điều 

quan trọng đối với sức khỏe tổng thể 

nói chung và nhan sắc nói riêng. Dưới 

đây là 5 mẹo đơn giản giúp giải tỏa tâm 

trí hiệu quả.  
H ít thở sâu giúp giảm căng 

thẳng  
Hít thở sâu đưa không khí lấp đầy 

phổi. Điều này có nghĩa là phần thấp 

nhất của phổi nhận được đầy đủ khí 

oxy và khí carbon dioxide cũng được 

đẩy ra ngoài tối đa. Do đó làm chậm 

nhịp tim và làm giảm hoặc ổn định 

huyết áp.  
M ỗi ngày nên dành 15 - 30 phút để 

thực hành thói quen hít thở sâu, chậm 

để nhận được những lợi ích tuyệt vời từ 

phương pháp hít thở.  
T ập thể dục thường xuyên  
Tập thể dục có thể giúp bạn giảm 

mức hormone căng thẳng, cải thiện 

tâm trạng, tốt cho cơ thể và tốt cho làn 

da của bạn.
Để nhận được những lợi ích từ 

việc vận động, hãy lựa chọn một môn 

thể thao phù hợp và gắn bó lâu dài với 

nó. Bạn có thể lựa chọn các hoạt động 

nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, yoga…  
H òa mình vào thiên nhiên  
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 

dành thời gian trong những không gian 

xanh là cách lành mạnh để quản lý 

căng thẳng. Khi bạn cảm thấy căng 

thẳng, chỉ cần vài phút đi bộ, hít thở 

không khí trong lành cũng có thể giúp 

bạn thư giãn.  
K  hi đi dạo ngoài trời, cơ thể sẽ tiết 

ra hormone endorphin,  là một 

hormone giảm đau nội sinh tác động 

lên các thụ thể opioid trong não bộ, 

giúp giảm cảm giác đau và tăng khoái 

cảm dẫn đến tăng cảm giác hạnh phúc.  
N ghe nhạc để tâm trí thư giãn  
Nghe nhạc hoặc chơi nhạc là 

những cách giảm căng thẳng hiệu quả. 

Đặc biệt, những bài nhạc có nhịp điệu 

chậm có thể làm nhịp tim chậm lại, góp 

phần xoa dịu tâm trí và thư giãn. Bạn 

có thể tăng âm lượng để tâm trí đắm 

chìm trong âm nhạc.  
N goài ra, các hoạt động khác như 

làm vườn, thêu thùa, vẽ tranh… cũng 

là những cách đơn giản giúp giải tỏa 

tâm trí hiệu quả.  
N gủ một giấc thật sâu  
Ngủ ngon giấc là một trong những 

cách tốt nhất giúp phục hồi năng 

lượng. Một giấc ngủ sâu giúp não bộ 

nghỉ ngơi và tăng chuyển hóa glucose 

trong não, giúp bổ sung năng lượng 

cho bạn vào ngày hôm sau.  
D ưới đây là một số mẹo giúp bạn 

dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ sâu 

hơn:  
Đ ảm bảo phòng ngủ tối, mát mẻ 

và yên tĩnh.  G iảm tiếp xúc với ánh 

sáng xanh trong vòng 1-2 giờ trước khi 

đi ngủ. T  ập thể dục điều độ ít nhất 3 giờ 

trước khi đi ngủ.  T ạo thói quen trước 

khi đi ngủ như đọc sách, hít thở, nghe 

nhạc, tập yoga… giúp thoải mái và dễ 

dàng chìm vào giấc ngủ. T  ránh những 

đồ uống chứa caffein vì đây có thể là 

tác nhân khiến bạn mất ngủ. ■  
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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

842-2021/1589

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät Nam ôû Katy 77449 
caàn phuï beáp, chaïy baøn, server. 
Moâi tröôøng thaân thieän, vui veû.

Katy 77449

281-717-4230Xin 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

809-2018/1586

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm vaø 
t a y  c h a â n  n ö ô ù c .  B a o  l ö ô n g 
$1,500/tuaàn. Tieäm lôùn, khu traéng, tip 
cao $$$$!!!!.

Lubbock, TX

Xin lieân laïc: 806-787-7997

788-2016/1583

Caàn Nhieàu Thôï Nails
Caùch Vieät Hoa 15”

hoaëc:
Xin lieân laïc: 713-885-8769

713-979-6848

NEW
7/22-9/22

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.

NEW

796-2016/1584

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc lôùn tuoåi cuõng ñöôïc. Tieäm 

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

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

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

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

Caùch Bellaire 1h laùi xe

Xin lieân laïc Lynn: 832-964-7313

NEW

859-2023/1591

Caàn Gaáp Thôï Toùc Nöõ 

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

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

806-2017/1585

Caàn Ngöôøi

HEB Super Market Sushi Bar tuyeån nhaân vieân 

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

South Freeway, Houston TX (Hwy 288 & Hwy 

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

phuùt.

Hwy 288 & Hwy 59

832-808-0206Xin Lieân laïc:

NEW

801-2016/1584

Caàn Ngöôøi

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

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

NEW

861-2023/1581

Caàn Thôï Hair, Nail, Massage

Caàn thôï Hair, Nail, Massage, Full time or Part 

time. Tieäm khu HWY 6 & FM 529. Tieäm lôùn, 

roäng ñeïp, khu Mix, good tips, laøm vieäc gia 

ñình, bao löông up to $120

HWY 6 & Fm 529

Anh Trí:
Xin lieân laïc Mai:281-673-0454

832-782-4690

NEW

864-2023/1591

Traïi Gaø Caàn Ngöôøi

Traïi gaø caàn tuyeån ngöôøi laáy tröùng gaø, caùch 

Houston 1h45’ laùi xe. Bao aên ôû. Löông 

$1,300 - $1,500/thaùng (tuøy theo kinh 

nghieäm)

Caùch Houston 1h45’

Xin lieân laïc Mai:281-348-6392
714-746-2097 * 714-478-8994

NEW

868-2024/1592

Caàn Thôï Toùc Nöõ 

Caàn thôï toùc nöõ kinh nghieäm. Tieäm naèm 

gaàn Sugarland South 59/99. Khaùch 99% 

Myõ Traéng. Löông cao, tip haäu. Tieäm ñoùng 

cöûa Chuû Nhaät. Full time or Part time

Sugarland - South 59/99

Xin lieân laïc Quyønh:346-857-4748

NEW

881-2025/1593

Caàn Thôï Toùc 

Caàn thôï toùc Nöõ hay Nam, bieát lanm2 

Bald Fade vaø Taper Fade. Bao löông 

tuøy theo khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, 

tip cao, choã laøm thoûa maùi.

new! New! New!

Xin lieân laïc Oanh:713-382-1071
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New

870-2024/1592

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: 

Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, CAÀN NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE 

PHOØNG, BAÙN 1 CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business Classified (BAÙN 1 CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) 
ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø ñöôïc ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 tuaàn leã- 2 thaùng röôõi  (60 soá 
baùo); * Rao Vaët cuûa Quùy vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø baùo) - NEÁU QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem 
nhö rao vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHÂ ̣N SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI

NEW

846-2019/1587

Caàn Ngöôøi

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 50 tuoåi, naáu aên gia ñình 

vaø chaêm soùc 1 cuï baø khoâng beänh taät. Caàn ôû 

laïi nhaø. Löông $5,200/thaùng. Nhaø gaàn 

Galleria, zip code 77056.

Galeria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319

838-2021/1589

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.
                                                              QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

850-2022/1590

Now Hiring
Manufacturer of surgical instruments is looking for a surgical instruments 

repair and maintenance specialist. Metail Smith/Metal Worker. Required 

Skills:

  - High attention to details in handling, measuring, shaping, cutting, sharpening

  - Ability to read and follow product specification and drawings

  - Good understanding of metal finishes, ability to refurbish small instruments

  - Ability to use Tungsten Carbide coating/inserting equipment

No less than 2 years experience in assembly, repair or precision metal working 

Contractor with a possibility of employment

Compensation Depends on experience

Please email HR2@wexlersurgical.com

or call 832-260-0967 (leave message)

NEW

852-2022/1590

Caàn Thôï Maùy

Caàn thôï maùy, bieát laøm thaéng + 
thay nhôùt + alignment. Neáu caàn seõ 
training theâm.

New! New! New!

Xin lieân laïc:

713-433-0250 * 713-505-9169

NEW

854-2022/1590

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ (Bellaire, gaàn chôï Myõ Hoa) nhaø ôû 

Bellaire vaø Howell Sugarland. Ñoái dieän chuøa 

Lieân Hoa, coù tröôøng hoïc ngay ñaàu ñöôøng, nhaø coù 5 

phoøng nguû, 3 phoøng taém, nhaø loùt gaïch, môùi sôn laïi.

Bellaire, Gaàn Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: 832-289-9273

Hiring

853-2016/1584

Electronics Manufacturer 

Looking for:

       - Assembler, QC, Technician. 

       - Supervisor, PCB process/soldering.

Experience a plus. 

TEL: 713-349-4559
Email GI-HR@gicircuits.com

Address: 12701 Royal Dr., Stafford, TX 77477

NEW

865-2040/1608

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

Caàn nhieàu thôï nöõ söûa quaàn aùo coù chuùt hoaëc nhieàu kinh nghieäm caøng toát. Coøm 

theå laøm luoân ngaøy Chuû Nhaät. Löông tuøy theo khaû naêng vaø vöøa laøm ôû tieäm vöøa 

laøm ôû nhaø caøng toát. Caàn moät ngöôøi bieát chuùt Anh ngöõ laøm part time ñeå nhaän vaø 

giao ñoà. Khoâng khí laøm vieäc vui veû, thoaûi maùi, coù vacation vaø 5 ngaøy leã chính 

trong naêm neáu laøm toaøn thôøi gian. 

Tieäm ôû Ñoâng Houston, Beltway 8 East, gaàn phi tröôøng lôùn vaø Lonestar College.

Houston, Beltway 8 East

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * text: 832-656-2372

NEW

866-2024/1592

Caàn Ngöôøi Laùi Xe

Caàn ngöôøi laùi xe giao haøng cho Coâng Ty 

Jasmine Foods.

Vui loøng noäp ñôn tröïc tieáp taïi: 2401 Mckinney 

St, Houston TX, 77003

Houston, TX

713-228-1909Xin lieân laïc: 

NEW

872-2025/1593

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån nhaân vieân laøm haõng 
thöïc phaåm daây chuyeàn saûn xuaát 
vaø caàn ngöôøi laùi xe giao haøng.

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Kieán: 281-908-6800

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

877-2025/1593

Townhouse Cho Thueâ

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, 

coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty 

(giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. 

Khu yeân tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng. 

Deposit: $800

Khu Southwest

Xin lieân laïc:

281-933-1647 * 832-419-9118
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Ngủ không giống như nghỉ 
ngơi, những gì cơ thể bạn thực 
sự cần là “sự vận động” 

Thực tế, chúng ta cũng không ược đ
nghỉ ngơi hợp lý. ể cải thiện cuộc Đ
sống của bạn bằng cách tập thể dục, 

cơ thể của bạn cần có sự cân bằng giữa vận ộng và đ
nghỉ ngơi, vì vậy chúng ta hãy dành một chút thời 
gian ì cấu thành nên một chế để hiểu những g độ 
nghỉ ngơi phù hợp. 

Trong khi hầu hết mọi người ều cảm thấy đ
kiệt sức, rất ít nghiên cứu ược thực hiện về nghỉ đ
ngơi thực sự là gì, òn lại trong ngày khi đó là phần c
bạn thức dậy, không phải là loại nghỉ ngơi bạn i đ
ngủ vào ban êm. Mặc dù chắc chắn ngủ là một sự đ
nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi và ngủ là hai iều rất đ
khác nhau. Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hai điều 
này là nếu không ngủ, chúng ta sẽ chết. Chuột chết 
sau khi bị thiếu ngủ trong vài tuần, và những người 
mắc các bệnh di truyền hiếm gặp dần dần bị mất 
ngủ sẽ chết trong v đến 18 tòng 12 háng sau khi 
đ được chẩn oán.

Giấc ngủ sóng chậm (giai oạn ngủ sâu khó đ
thức dậy) ặc biệt quan trọng ối với sức khỏe của đ đ
chúng ta. Nó quan trọng ối với quá trình xử lý và đ
lưu trữ ký ức. Bởi vì não thực hiện tổng vệ sinh vào 
ban ão và và các chất lỏng của đêm để làm sạch n
tủy sống trong cơ thể chịu trách nhiệm làm sạch 
toàn bộ não, loại bỏ các chất thải tích tụ vào ban 
ngày trong não, bao gồm cả các protein xấu liên 
quan đến bệnh Alzheimer. Mặc dù những giấc mơ 
(hầu hết xảy ra khi mắt chuyển động nhanh) dường 
như liên quan đến việc xử lý cảm xúc, không có gì 
lạ khi thiếu ngủ có thể khiến chúng ta không chỉ 
cảm thấy chóng mặt mà còn có tính khí tồi tệ.  

Ngủ cũng là thời gian ể cơ thể hồi phục lại đ
và ược iều chỉnh. Các hormone t ng trưởng do đ đ ă
tuyến yên tiết ra thúc ẩy việc t ng trưởng và iều đ ă đ
chỉnh, trong khi hệ thống miễn dịch sử dụng thời 
gian nghỉ này ể ánh giá tình trạng thể chất, đ đ điều 
chỉnh số lượng tế bào miễn dịch lưu thông và ngăn 
chặn tình trạng viêm không cần thiết.

Ảnh minh họa
Nói chung, giấc ngủ là chìa khóa ể giữ cho đ

chúng ta sinh khí dồi dào, giữ cho cơ thể và tâm trí 
của chúng ta ở trạng thái tốt nhất. Khuyến nghị 
hiện tại của các chuyên gia là ngủ ít nhất 7 tiếng 
mỗi êm, duy trì giờ đ đi ngủ và thức dậy đều đặn, 

tránh ăn quá no, nh điện thoại và uống ìn vào 
caffein trước khi đi ngủ. Bằng cách này, cơ thể và 
tâm của bạn tự nhiên sẽ thu được lợi ích.

Thời gian nghỉ ngơi trong ngày cũng quan 
trọng như giấc ngủ, nhưng không giống như giấc 
ngủ, nó là tự nguyện. Tuy nhiên, nền v n hóa bận ă
rộn của phương Tây ã đ đánh giá thấp tầm quan 
trọng của việc nghỉ ngơi, và thậm chí còn coi nghỉ 
ngơi như một hành vi buông thả ích kỷ. Các báo 
cáo về tình trạng làm việc quá sức tiếp tục lan 
truyền từ mọi nơi trong xã hội, mà nạn nhân bao 
gồm sinh viên, bác sĩ y khoa và các bậc cha mẹ theo 
chủ nghĩa hoàn hảo. 

Với sự gia t ng của lối sống ít vận ộng, ă đ
thời gian ngồi trên ghế của chúng ta có thể mất 
hàng giờ ồng hồ. Nhưng dù chúng ta ngồi bao lâu, đ
nó rõ ràng không khiến chúng ta cảm thấy được sự 
cảm giác an tĩnh tường h .òa

Có lẽ cũng bởi vì việc nghỉ ngơi không 
được coi trọng, cho nên hầu như chưa nó bao giờ 
đ đ được coi là con ường dẫn ến sự khỏe mạnh về thể 
chất và tinh thần. May mắn thay, giữa n m 2014 và ă
2016, một nhóm các nhà khoa học, nghệ sĩ và nhà 
v n, phối hợp với tổ chức Wellcome Trust ở Anh, ă
đã thực hiện một cuộc khảo sát, nghiên cứu lớn 
nhất cho  đến nay về chủ đề này.

Họ ã hỏi 18.000 người từ 135 quốc gia đ
trên thế giới xem họ cho rằng như thế nào là sự nghỉ 
ngơi, họ cảm thấy cần nghỉ ngơi bao lâu và trên 
thực tế họ ã nghỉ ngơi trong bao lâu. Cũng vào đ
n m 2016, bài phát biểu về “trắc nghiệm nghỉ ă
ngơi” cho thấy rằng 60% số người ược hỏi cho đ
biết họ không cảm thấy mình được nghỉ ngơi đầy 
đủ. Và như để nhấn mạnh một thực tế rằng xã hội 
thường coi sự nghỉ ngơi là trái ạo ức, hơn 30% đ đ
người tự coi mình là kẻ khác thường, vì họ dường 
như cần thời gian nghỉ ngơi lâu hơn những người 
khác.

Điều này thực sự đáng lo ngại, bởi vì thiếu 
sự nghỉ ngơi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm 
thần và điều tiết cảm xúc của chúng ta, gặm nhấm 
sự tập trung của chúng ta, và khiến chúng ta cảm 
thấy kiệt sức và dễ xúc động. “Trắc nghiệm nghỉ 
ngơi” cho thấy những người cảm thấy được nghỉ 
ngơi đầy đủ cũng đạt điểm số hạnh phúc cao nhất.

Làm thế nào ể chúng ta cân bằng nhu cầu đ
nghỉ ngơi với nguy cơ ngồi lâu ít vận ộng? Câu trả đ
lời là học cách nghỉ ngơi một cách trí tuệ ể ảm đ đ
bảo rằng cả tinh thần và thể chất ều ược xoa dịu đ đ
và khỏe mạnh, giúp chúng ta có thêm sức mạnh ể đ
tiếp tục tiến về phía trước.

Nhà v n nổi tiếng Claudia Hammond ã ă đ
xuất bản sách The Art of Rest, dựa trên cuộc iều đ
tra của Wellcome Trust và các nghiên cứu khoa học 
liên quan khác. Trong sách ã “công đ đề xuất nhiều 
thức” cơ bản cho việc nghỉ ngơi. Cô ấy phát hiện ra 
rằng mặc dù không có một bộ tuyệt chiêu nghỉ ngơi 
nào phù hợp với tất cả mọi người, nhưng có một số 
quy tắc cơ bản ể có ược sự nghỉ ngơi tốt hơn.đ đ

Một trong những iều rất quan trọng và đ
cũng là sự khác biệt chủ yếu giữa nghỉ ngơi và ngủ, 
đó là nghỉ ngơi không có nghĩa là bạn không vận 

động cơ thể, miễn là nó khiến tâm trí bạn thư thái 
ngay lúc ó, và sau ó tạo ra một loại cảm giác kiệt đ đ
sức nhưng thỏa mãn. Như vậy, ngay cả leo núi cũng 
đ được coi là một cách ể nghỉ ngơi. Bạn có thể nghỉ 
ngơi thông qua làm vườn, tập thể dục hoặc chơi 
nhạc cụ. Nó có thể ược thực hiện theo bất kỳ cách đ
nào bạn muốn, miễn là nó giúp tâm trí bạn không 
còn lo lắng, muộn phiền trong một thời gian và 
khiến bạn cảm thấy thư thái, lấy lại tinh thần.

Như vậy, nghỉ ngơi bao lâu một ngày là tốt 
nhất? Từ nghiên cứu cho biết, nó phụ thuộc vào 
nhu cầu cá nhân của từng người. Những người nghĩ 
rằng họ ang hạnh phúc thường dành trung bình 5 đ
hoặc 6 giờ nghỉ ngơi mỗi ngày (nhưng không quá 
lâu trong một lần). Nhưng nếu vượt quá mức ó, họ đ
sẽ bắt ầu cảm thấy buồn chán và cảm thấy tội lỗi, đ
và trở nên c ng thẳng. Ngoài ra, việc nghỉ ngơi ă
phải ược thực hiện một cách chủ ộng, nếu ai ó đ đ đ
yêu cầu bạn nghỉ ngơi, nó sẽ không hiệu quả. 

Một phát hiện ặc biệt thú vị là các hoạt đ
đ động ược công nhận là có tác dụng nghỉ ngơi hầu 
như chỉ ược thực hiện một mình, chẳng hạn như đ
đ đ Đọc sách, i bộ và nghe nhạc. iều này không có gì 
đáng ngạc nhiên đối với một người hướng nội 
nhưng không ngờ những người hướng ngoại sôi 
nổi cũng cảm thấy như vậy. Nhà tâm lý học Felicity 
Felicity, một thành viên của nhóm “trắc nghiệm 
nghỉ ngơi” suy ười thấy việc  đoán rằng lý do mọi ng
nghỉ ngơi trong cô ơn rất hiệu quả là vì họ có thể đ
tương tác với cảm giác của họ trong thời iểm này. đ

Đây là điểm rất quan trọng v đưa chúng ì nó 
ta trở lại mục đích ban đầu của việc tăng cường vận 
động thân thể sau mộ để cho bạn t hành trình dài - 
h đang thực sự ình dung rõ ràng hơn về những gì 
diễn ra phần cơ thể bên dưới và đưa tâm trí trở lại 
nơi nó thuộc về cơ thể. Khi tâm trí và cơ thể của bạn 
hoạt động cùng nhau, bạn sẽ có thể nhận ra các tín 
hiệu của cơ thể tốt hơn rằng nó cần được nghỉ ngơi 
và hành động ngay lập tức để đáp ứng những nhu 
cầu đó.

Bạn thực sự mệt mỏi, hay bạn thực sự 
nên thử vận động? 

Thành thật mà nói, không dễ ể biết cơ thể đ
bạn ang mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, hay tinh thần đ
uể oải thiếu phấn chấn và cần vận ộng. Hơn nữa, đ
bởi vì nhiều người trong chúng ta thường thiếu 
ngủ, nên cả hai tình huống đều có thể khiến chúng 
ta buồn ngủ và khó mà phân biệt được. Vì các dấu 
hiệu thể chất của sự mệt mỏi giống như trạng thái 
lờ ờ và buồn ngủ, và thường xảy ra cùng lúc, nên đ
cần phải thêm một chút kiểm tra bên trong ể phân đ
biệt chính xác giữa hai dấu hiệu này. 

Đó là lý do thông thường xuất hiện, và nếu 
bạn đã ngồi trong một thời gian dài, thậm chí hao 
phí rất nhiều tâm sức, có nhiều khả năng bạn trở 
nên uể oải. Tinh thần uể oải thiên về các vấn đề 
động lực, trong khi uể oải về thể chất liên quan đến 
việc di chuyển quá mức và cần bổ sung thêm năng 
lượng. V để quyết định xem bạn cần tập thể ì vậy, 
dục một chút để thoát khỏi cơn buồn ngủ hay thực 
sự cần phải dừng lại nghỉ ngơi. Hãy tìm thời gian ở 
một mình và cho tâm trí của bạn có không gian cần 
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thiết ì bạn thực sự cảm để kiểm tra những g
thấy. 

Khi nói ến việc thấu hiểu các tín hiệu của đ
cơ thể, nghe có vẻ rất ơn giản, nhưng trong ó có đ đ
một yếu tố liên quan ến tình trạng viêm. Viêm là đ
một tín hiệu nghỉ ngơi quan trọng, cho chúng ta 
biết rằng cơ thể ã bị tổn thương hoặc nhiễm trùng đ
và trước tiên cần phải sử dụng n ng lượng sẵn có ể ă đ
phục hồi. Nhưng như ã thảo luận trước ó, cơ thể đ đ
rõ ràng là không có bệnh, nhưng lo lắng vô cớ về nó 
có thể tạo ra c ng thẳng và thúc ẩy viêm nhiễm. ă đ
Đó là lý do tại sao áp lực tâm lý có thể khiến cơ thể 
mệt mỏi và khiến chúng ta không có tâm trạng ể đ
nhảy múa, chạy hoặc làm bất kỳ hoạt ộng thể chất đ
nào -   để vận động.

Có 2 lựa chọn ể giải quyết tình trạng mệt đ
mỏi do c  ăng thẳng, cả 2 đều liên quan đến vận động

1. Tập một số bài thể dục cường độ cao 
Hoạt ộng thể chất cường ộ cao làm t ng đ đ ă

nhanh mức ộ các dấu hiệu viêm trong máu. Mặc đ
dù nghe có vẻ là một iều tồi tệ, nhưng ừng quên đ đ
rằng tình trạng viêm chỉ có thể là vấn đề nếu nó 
không được kiểm soát. 

Dấu hiệu viêm t ng ột biến trong thời gian ă đ
ngắn sẽ cho cơ thể một tín hiệu rất rõ ràng rằng cơ 
thể cần phải “dập lửa” ngay bây giờ ể ng n tình đ ă
hình leo thang, vì vậy bạn cũng có thể nghĩ rằng nó 
như thúc giục hệ thống miễn dịch của cơ thể làm 
sạch. 

2. Tham gia vào các hoạt động nhẹ 
nhàng 

Đi bộ, tập thái cực quyền, yoga hoặc thiền 
định để đi sâu vào phản ứng căng thẳng nhằm giảm 
viêm và truyền tất cả các thông điệp về khỏe mạnh 
thông qua dây thần kinh phế vị. Bất kể bạn thích bài 
tập giảm căng thẳng nào, nó sẽ giúp cơ thể của bạn 
trở lại khỏe mạnh và bình tĩnh nhanh hơn, sớm hơn. 
Lúc này, đã quá muộn để thuyết phục bản thân rằng 
bạn quá mệt để vận động. 

Tất cả những iều trên cho thấy một phần đ
của “rối loạn mệt mỏi” hiện ại là do thiếu vận đ
động và một phần khác là do thiếu nghỉ ngơi hợp 
lý. Vì vậy, đó phải là một phương pháp tiếp cận 
được cả hai phương diện. Nếu bạn chỉ cố gắng chỉ 
giải quyết một vấn đề trong khi xem nhẹ vấn đề còn 
lại thì sức khỏe tổng thể của bạn sẽ chỉ cải thiện 
được một nửa. Chúng ta cần phải thông qua sự vận 
đ đ đ động ể ạt ược bình tĩnh và chỉ từ sự bình tĩnh 
này chúng ta mới có thể đi đúng hướng. ■

Tám thói quen hàng ngày 
gây hại cho sức khỏe

ác thói quen phổ biến như i dép xỏ C đ
ngón, súc miệng sau khi ánh r ng, đ ă
đọc sách trên giường… hóa ra lại 

có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức 
khỏe của chúng ta. 

1. Đi dép xỏ ngón
Đi dép xỏ ngón khiến ngón chân của bạn bị 

uốn cong quá mức (để giữ dép) và các kẽ chân dễ bị 
nhiễm nấm. Những người thường xuyên đi dép có 

nguy cơ bị đau cơ, đau gót chân, đau lưng, đau đầu 
gối rất cao. Nếu bạn đang bị bunion (tình trạng lồi 
ra vùng giữa của ì đầu xương bàn chân thứ nhất) th
việc khớp ngón ngân bị quặp chặt có thể làm tình 
trạng trở nên trầm trọng hơn. 

2. Sử dụng nước súc miệng sau khi đánh 
răng

Sử dụng nước súc miệng sau khi ánh r ng đ ă
sẽ khiến florua nồng ộ cao bị loại bỏ, thay vào ó đ đ
là tạo ra florua nồng ộ thấp thu hút vi khuẩn. Về đ
lâu dài, thói quen này sẽ khiến bạn bị sâu r ng. Lời ă
khuyên cho bạn là sử dụng nước súc miệng sau khi 
ă đ ăn hoặc trước khi ánh r ng. 

3. Mặc quần bò skinny 
Khi bạn mặc quần skinny bó chặt, lưu 

lượng máu sẽ giảm xuống, khiến cơ thể 'gào thét' 
tìm cách lấy thêm oxy. Mặc quần bó cũng có thể 
khiến bạn bị các bệnh nhiễm nấm (như tưa miệng - 
Nhiễm Nấm Candida), i tiểu thường xuyên hoặc đ
suy nhược bàng quang.

4. In tại nhà
Máy in laser và các loại máy in sử dụng 

mực nói chung khi hoạt ộng ều giải phóng các đ đ
hạt cực nhỏ có thể gây tổn thương tim mạch hoặc 
hô hấp khi bạn ứng gần chúng. Một nghiên cứu đ
được thực hiện trên chuột cho thấy việc tiếp xúc 
với các hạt mực trong 21 ngày ã làm xáo trộn quá đ
trình trao  đổi chất, phản ứng miễn dịch và các quá
trình sinh học khác của chúng.

5. Đọc sách khi nằm trên giường
Đọc sách trước khi đi ngủ nghe có vẻ như 

một thói quen thư giãn vô hại nhưng trên thực tế, 
hành động này khiến mắt của chúng ta mệt mỏi. 
Khoảng cách hợp lý để đọc sách là cách mắt 15 
inch (38,1 cm) với góc 60 độ. Khi bạn nằm, mắt sẽ 
phải tập trung hướng lên trên và duy trì một góc 
không thoải mái trong thời gian dài. Điều này gây 
ra cảm giác khó chịu, mờ mắt và đau đầu cho bạn.

6. Sử dụng chất khử mùi không khí
Hầu hết các chất khử mùi không khí ều đ

chứa hóa chất ộc hại có khả n ng trung hòa mùi. đ ă
Có thể nói chúng là chất gây dị ứng tiềm ẩn và là 
độc tố đối với môi trường. Việc sử dụng nước hoa 
nhân tạo thường xuyên có thể gây tổn thương phổi 
và hen suyễn của chúng ta. Lời khuyên cho bạn là 
nên tránh xa các loại sản phần này vì ngành công 
nghiệp khử mùi (làm mát) không khí hầu như 
không ược kiểm soát nên không ai có thể chắc đ
chắn chúng có an toàn cho bạn hay không.

7. Chống mặt lên bàn tay
Bạn không nên duy trì thói quen này vì hai 

lý do. Thứ nhất, lòng bàn tay không sạch sẽ gây ra 
mụn trứng cá và làm lây lan vi trùng trên mặt. Thứ 
hai, chống mặt vào tay là một tư thế rất tệ. Vì đầu 
được tay nâng đỡ hoàn toàn nên bạn sẽ thấy dáng 
ngồi này rất thoải mái, dù phải ngồi liên tục trong 
thời gian dài. Nhưng một khi cột sống đã quen với 
dáng ngồi này, tư thế của bạn chắc chắn sẽ xấu i.đ

8. Đi giày mũi nhọn
Những ôi giày mũi nhọn trông rất ẹp bên đ đ

ngoài nhưng lại âm thầm gây hại cho ôi chân của đ
bạn ở bên trong. Vì mũi giày rất nhọn nên chúng sẽ 

gây ảnh hưởng lên hình dáng tự nhiên của ngón 
chân.  thể làm biến dạng ngón Đi giày mũi nhọn có
chân cái, hình thành bắp thịt, mụn thịt và vết chai 
trên chân của bạn. Loại giày này cũng gây viêm 
dây thần kinh, đặc biệt là ở khu vực ngón chân thứ 
ba và thứ tư. Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn 
sẽ phải t đến bác sĩ để được phẫu thuật, tiêm ìm 
thuốc hoặc áp dụng các liệu pháp điều trị phù 
hợp.■ 

Bệnh nhân lớn tuổi nhất 
được chữa khỏi HIV

gười đàn ông 66 tuổi, sống tại NCalifornia, Mỹ, đã được chữa khỏi 
hoàn toàn HIV nhờ liệu pháp cấy 

ghép tế bào gốc.
Các bác sĩ đã trình bày dữ liệu về trường 

hợp này trước cuộc họp của Hiệp hội AIDS Quốc 
tế (IAS) 2022, khai mạc hôm nay.

Tế bào gốc được lấy từ người hiến tặng có 
khả năng kháng virus tự nhiên. Timothy Ray 
Brown, người đầu tiên khỏi bệnh HIV trên thế 
giới, còn gọi là “bệnh nhân Berlin”, cũng được 
điều trị bằng phương pháp này.

Bệnh nhân mới nhất là người thứ 4, cũng là 
người lớn tuổi nhất được chữa khỏi HIV. Ông 
được chẩn đoán dương tính với virus vào năm 
1988, từng cho rằng mình ã “lĩnh án tử”. Thời đ
gian sau đó, ông duy trì  thuốc kháng điều trị bằng
virus (ART) ình trạng của mình trong để kiểm soát t
hơn 30 năm. Theo các nhà khoa học, phương pháp 
này hiệu quả bởi tế bào gốc của người hiến tặng có 
đột biến gene đặc biệt, hiếm gặp. Chúng thiếu các 
thụ thể mà HIV có thể sử dụng để lây nhiễm tế bào. 
Người mang gene có khả năng kháng virus tự 
nhiên. Sau ca cấy ghép ba năm trước và thời gian 
hóa trị, bệnh nhân đã ngừng điều trị ARV vào tháng 
3 năm 2021. Hiện ông thuyên giảm cả HIV và bệnh 
bạch cầu trong hơn một năm.

Các chuyên gia cho rằng trường hợp của 
nam bệnh nhân trên mở ra khả năng điều trị dứt 
điểm cho những người lớn tuổi bị HIV và ung thư 
máu, đặc biệt khi người hiến tế bào gốc không phải 
thành viên trong gia đình.

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha cũng 
trình bày dữ liệu về một phụ nữ 59 tuổi, thuộc 
nhóm hiếm hoi được gọi là ”người kiểm soát sau 
điều trị”. Các bệnh nhân nhóm này duy trì lượng 
virus không thể phát hiện được sau khi ngừng dùng 
thuốc ARV, đồng thời cùng cấp bằng chứng cho 
phương pháp điều trị tiềm năng.

Đến nay, thế giới ghi nhận ba trường hợp 
chữa khỏi HIV. Người đầu tiên là “Bệnh nhân 
Berlin” Timothy Ray Brown. Ông loại bỏ hoàn 
toàn virus khỏi cơ thể trong 12 năm. Đến năm 
2020, ông qua đời vì bệnh ung thư. Bệnh nhân thứ 
hai là Adam Castillejo, xác nhận khỏi HIV năm 
2019. Cả hai đều được cấy ghép tủy xương từ 
những người hiến tặng mang đột biến ngăn chặn sự 
lây nhiễm của HIV. Người thứ ba là một phụ nữ, 
khỏi HIV bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc 
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Tám mẹo tránh tăng cân lại 
sau khi giảm

Sau khi đạt được mốc cân nặng lý 
tưởng, duy trì thực đơn lành mạnh, 
chia nhỏ bữa ăn và tập luyện đều đặn 

giúp bạn bảo vệ thành quả.
Giảm cân thành công đã khó, giữ cân nặng 

ổn ý chí và nỗ lực định sau khi giảm càng cần nhiều 
hơn bởi mỡ thừa có thể nhanh chóng quay trở lại 
chỉ bởi vài thói quen xấu. Để bảo toàn thành quả 
giảm cân, bạn hãy tham khảo những mẹo dưới đây.

Không kiêng khem quá nghiêm ngặt
Hành trình giảm cân dài và vất vả buộc bạn 

phải kìm nén cảm giác thèm ăn, loại bỏ rất nhiều 
món ngọt, đồ ăn vặt ngon miệng khỏi thực đơn. Khi 
đã ý tưởng, bạn có thể thả đạt được mốc cân nặng l
lỏng một chút, không cần kiêng khem nghiêm ngặt 
bởi gò ép bản thân quá mức có thể gây phản tác 
dụng. Bạn có thể ăn đồ ngọt hay những món ăn vặt 
bạn thèm nhưng ở mức vừa phải, trong tầm kiểm 
soát lượng calo nạp vào.

Kiểm soát lượng calo hàng ngày
Nguyên tắc vàng để giảm cân và giữ cân 

thành công là lượng calo nạp vào cơ thể phải thấp 
hơn lượng calo tiêu hao mỗi ngày. Tùy vào tần suất 
hoạt động, làm việc, tập luyện mà nhu cầu calo cần 
thiết mỗi ngày của mỗi người khác nhau. Vậy nên, 
khi thay đổi chế độ tập luyện, bạn cần cân đối 
lượng calo nạp vào cơ thể, điều chỉnh chế độ ăn 
uống sao cho phù hợp để bảo toàn cân nặng.

Chia nhỏ các bữa ăn
Chia ba bữa chính thành nhiều bữa ăn nhỏ 

trong ngày là cách giữ cân hiệu quả. Ăn bữa nhỏ 
giúp bạn hạn chế cảm giác đói, kích thích quá trình 
trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn. Các bữa ăn 
nhỏ trong ngày còn giúp ích rất nhiều trong việc 
kiểm soát lượng calo nạp vào.

Duy trì bữa ăn cân bằng dinh dưỡng
Bữa ăn cân bằng dinh dưỡng là yếu tố quan 

trọng hàng đầu trong hành trình giữ cân. Bữa ăn 
lành mạnh gồm có đủ các chất tinh bột tốt, chất 
đạm, chất xơ và chất béo tốt, trong đó 60-70% 
lượng calo đến từ carbohydrate phức hợp (tinh bột 
tốt và chất xơ từ rau củ quả), 10-12% từ nguồn chất 
đạm và 20-25% từ nguồn chất béo lành mạnh. Hạn 
chế các thực phẩm chứa calo rỗng như bánh ngọt, 
bánh rán, thịt chế biến sẵn, đồ uống có chứa 
đường... bởi chúng làm tăng tổng lượng calo nạp 
vào cơ thể nhưng không mang đến giá trị dinh 
dưỡng, lại khiến bạn nhanh đói, tăng cảm giác 
thèm ăn.

Không bỏ bữa sáng
Ăn bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng là bí 

quyết giúp bạn giữ cân nặng ổn định sau khi giảm. 
Bữa sáng cung cấp năng lượng cho cả ngày hoạt 
động, làm giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế ăn quá 
nhiều trong các bữa c đó, ăn sáng òn lại. Bên cạnh 
c đẩy nhanh quá tr đổi chất, giúp òn giúp ình trao 
tiêu hao năng lượng, ngăn ngừa hình thành mỡ 
thừa.

Dùng thức uống thanh lọc cơ thể
Sau khi giảm cân thành công, bạn vẫn nên 

duy trì uống các loại nước thanh lọc cơ thể để bổ 
sung dinh dưỡng, vitamin, tăng cường đào thải độc 
tố, cải thiện tình trạng da mụn hoặc chảy xệ khi 
giảm cân quá nhanh. Ngoài ra, uống đủ lượng nước 
cơ thể cần mỗi ngày cũng giúp bảo toàn thành quả 
giảm cân.

Duy trì thói quen tập luyện
Duy trì thói quen tập luyện ít nhất 30 phút 

mỗi ngày là cách giữ cân hiệu quả. Bạn không cần 
phải áp dụng lịch tập luyện nặng như thời điểm 
đang giảm cân mà nên chuyển đổi hình thức tập 
luyện sao cho phù hợp với mục tiêu mới. Các bài 
tập giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng sức đề 
kháng, gia tăng trao đổi chất nên được ưu tiên. Tập 
luyện đều đặn là chìa khóa quan trọng trong việc 
giữ cân nặng ổn định.

Giảm stress
Stress là một trong những nhân tố hàng đầu 

phá hỏng thành quả giảm cân. Khi bạn bị stress, 
hormone căng thẳng tăng cao khiến bạn thèm ăn 
nhiều hơn và tìm đến những loại thức ăn nhiều 
calo. Chống lại stress bằng cách tập yoga, thiền, 
nghe nhạc thư giãn, trò chuyện với người xung 
quanh nhiều hơn và ngủ đủ giấc mỗi ngày giúp bạn 
duy trì mức cân nặng lý tưởng. ■ 

Có nên uống nước chanh 
ấm khi bụng đói?

Chanh có tác dụng kháng khuẩn, 
chống viêm, thanh lọc cơ thể... Vì 
vậy nhiều người thích bắt ầu ngày đ

mới với một ly nước ấm vắt thêm một chút nước 
cốt chanh ể cải thiện sức khỏe, làm ẹp da và giảm đ đ
mỡ bụng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng uống 
nước chanh pha loãng lúc bụng ói không tốt cho đ
sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Laura Tajan ưa đ
ra lời giải áp cho thắc mắc này và hướng dẫn pha đ
nước chanh ấm úng cách.đ

Ảnh minh họa
Không nhất thiết phải uống khi bụng đói
Theo Laura Tajan, nước chanh sau khi 

được tiêu hóa sẽ có tình kiềm, giúp làm giảm nồng 
độ axit, tái cân bằng độ pH trong cơ thể. Do tính 
chất này, bạn có thể uống nước chanh vào bất cứ 
thời điểm nào trong ngày, không nhất thiết phải 
uống khi đ bụng ói.

Những đối tượng không nên uống nước 
chanh

Chuyên gia dinh dưỡng Laura Tajan 

khuyến cáo, những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, 
bị viêm loét dạ dày hay trào ngược dạ dày không 
nên uống nước chanh khi bụng ói. Chanh có thể đ
gây kích ứng thành dạ dày, gây ra chứng ợ chua. 
Những người bị c ng thẳng cũng không nên uống ă
đ ăng các triệu chứng ồ uống này vì có thể làm t
viêm dạ dày do căng thẳng.

Những người có lượng chất sắt cao trong 
máu nên hạn chế n chanh vì chanh có thể làm tă ăng 
khả năng hấp thụ sắt.

Những người mắc bệnh au ầu cũng nên đ đ
hạn chế dùng chanh và trái cây họ cam, quýt vì 
chúng chứa nhiều tyramine, có thể kích hoạt chứng 
đau nửa đầu.

Một số nha sĩ khuyến cáo axit citric trong 
chanh có thể n mòn men ră ăng nếu tiêu thụ quá 
nhiều nước chanh. Nếu có hàm răng nhạy cảm, bạn 
chỉ nên uống nước chanh 2 - 3 lần mỗi tuần và nên 
sử dụng ống hút.

Thời điểm tốt nhất để uống nước chanh
Chanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. 

100 g chanh chứa tới 45 mg vitamin C, trong khi 
nhu cầu vitamin C hàng ngày theo khuyến nghị cho 
người trưởng thành là 110 mg. Nhờ giàu vitamin C 
mà uống nước chanh giúp chống viêm, kháng 
khuẩn, t ng sức ề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, ă đ
chanh còn giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ 
thể khỏi tác hại của gốc tự do, làm chậm quá trình 
lão hóa.

Để tận dụng tối đa lợi ích của chanh, hãy 
uống nước chanh ấm pha loãng khi cơ thể thấy 
thiếu nước. Đó là khi bạn thức dậy, sau khi tham gia 
hoạt động ngoài trời hoặc sau khi tập luyện. Lúc 
này, cơ thể sẽ dễ dàng hấp thu hết các chất dinh 
dưỡng trong chanh, giúp bổ sung năng lượng, cải 
thiện sức khỏe tổng thể.

Cách pha nước chanh để tận dụng tối đa 
lợi ích

Do lượng chất dinh dưỡng trong chanh tiết 
ra trong nước lạnh khác với nước ấm và nước nóng 
nên ể tận dụng tối a lợi ích của nước chanh, bạn đ đ
cần lưu ý:

- Sử dụng nước ấm ể pha nước chanh. đ
Nhiệt ộ ấm có thể giúp chiết xuất tối a lượng đ đ
flavonoid trong chanh. Nước lạnh không thể giúp 
chanh chiết xuất hết dinh dưỡng thiết yếu, ặc biệt đ
là từ vỏ chanh, còn nước sôi sẽ phân hủy vitamin C 
và các chất dinh dưỡng.

- Vỏ chanh cũng chứa nhiều vitamin và 
polyphenol, giúp cải thiện trao ổi chất nên có thể đ
ngâm rửa sạch vỏ chanh, thái nhỏ rồi bỏ cùng vào 
ly nước.

- Công thức pha nước chanh ấm lý tưởng: 
Lấy một ly nước ấm khoảng 240 ml, gồm 6 phần 
nước sôi và 4 phần nước lạnh, hoặc cho ly nước 
nguội vào lò vi sóng trong 5 - 10 giây. Thêm nước 
cốt 1/2 quả chanh vào ly, khuấy ều. Thả vỏ chanh đ
vào ly. Có thể thêm một chút mật ong hoặc vài lát 
gừng tùy sở thích.

- Không nên uống quá 2 ly nước chanh mỗi 
ngày. ■ 
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Giữ 4 thói quen sau khi ăn 
uống, mẹ bầu dễ béo phì - thai 
nhi kém thông minh

Chị em cần bỏ ngay 4 thói quen ăn 
uống xấu này lúc mang thai, nếu 
không sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến 

sức khỏe của mẹ và bé.
Trong thời gian mang bầu, mọi hoạt động 

của mẹ đều ảnh hưởng đến thai nhi. Trong đó có 
việc ăn uống. Mẹ không thể “ ” những ăn thả phanh
món mình thích, tùy ý nhịn đặc biệt là ăn. Ngược 
lại, thai phụ cần có chế độ ăn khoa học, lành mạnh.

Dưới đây là 3 sai lầm trong ăn uống của mẹ 
bầu có thể khiến cơ thể mẹ bị béo phì và thai nhi 
sinh ra kém thông minh, dễ mắc bệnh.

1. Thức ăn có nhiều gia vị
Thức ăn được nêm quá nhiều gia vị như 

đường, muối, bột ngọt... sẽ chứa nhiều nitrat, 
benzopyren, natri glutamat... Những chất này khi 
vào cơ thể mẹ bầu sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp 
thụ các nguyên tố vi lượng khác như canxi, 
magie... khiến thai nhi không có đủ dưỡng chất để 
phát triển trí tuệ lẫn thể chất.

Chưa kể những món quá chua, quá cay còn 
làm cho độ pH trong máu xuống thấp, ảnh hưởng 
đến quá trình hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể mẹ và 
bé.

2. Mẹ bầu thích ăn đồ nhiều dầu mỡ
Những thực phẩm nhiều dầu mỡ như đồ 

chiên rán rất có hại cho sức khỏe của mẹ bầu và thai 
nhi, thậm chí có nguy cơ gây ung thư cho thai nhi.

Nguyên nhân là do mỡ, nhất là các loại mỡ 
động vật bị tác động bởi nhiệt độ cao có thể gây ra 
phản ứng hóa học biến đổi chất có thể trở thành tác 
nhân gây ung thư, nhất là ăn quá nhiều hoặc ăn đồ 
bị chiên đi chiên lại nhiều lần.

3. Mẹ bầu hay uống rượu, bia, đồ uống 
có chứa chất kích thích

Mẹ bầu không nên sử dụng các loại đồ 
uống có chứa chất kích thích như cà phê, bia, 
rượu…. Những đồ uống này đều gây ra những ảnh 
hưởng không tốt tới sức khỏe và sự phát triển của 
thai nhi.

Một lượng cồn lớn tích tụ trong cơ thể thai 
nhi sẽ ngăn cản thai nhi hấp thụ đủ dinh dưỡng và 
lượng oxy cần thiết để hình thành nên các cơ quan 
trong cơ thể. Vì vậy, nếu phụ nữ uống rượu, bia khi 
mang thai thì thai nhi có thể bị tổn thương và ảnh 
hưởng xấu tới sự hình thành, phát triển, nhất là 
trong 3 tháng đầu.

Ngoài ra, một hậu quả nghiêm trọng của 
việc uống rượu, bia khi mang thai là gây ra hội 
chứng rối loạn do nhiễm độc rượu bào thai (Fetal 
alcohol spectrum disorders - FASD). Đây là căn 
bệnh gây hệ lụy suốt đời, khiến thai nhi kém phát 
triển (ngay từ trong tử cung, sau khi sinh, hoặc cả 
hai), các đặc điểm trên khuôn mặt bất thường, dị tật 
tim và tổn thương hệ thần kinh trung ương. Những 
em bé bị mắc hội chứng FASD cũng có thể có đầu 
và não nhỏ bất thường, các khuyết tật bẩm sinh 

khác, đặc biệt là tim và cột sống.
Ngoài ra, dù không uống nhiều, nhưng phụ 

nữ mang thai uống thường xuyên có thể làm tăng 
nguy cơ sảy thai, thai chết lưu trong bụng mẹ.

4. Mẹ bầu ăn nhiều đồ ngọt
Những loại đồ ăn vặt, bánh kẹo, socola... là 

thức ăn hấp dẫn mẹ bầu. Việc ham thích và ăn nhiều 
đồ ngọt sẽ khiến lượng calorie tăng nhiều nhưng lại 
không cung cấp đủ dinh dưỡng mà mẹ bầu cần khi 
mang thai. Vả lại, tiêu thụ quá nhiều đường sẽ dẫn 
đến những vấn đề sau:

- : Triệu chứng thai kỳ nghiêm trọng hơn
Những triệu chứng như nôn ói, ợ nóng hay tính tình 
thất thường sẽ càng nghiêm trọng hơn khi bạn bị dư 
đường trong cơ thể.

- Gây mệt mỏi: Thức ăn nhiều đường sẽ 
chỉ cung cấp năng lượng rỗng cho cơ thể. Chúng có 
nhiều sucrose có thể khiến bạn bị hạ đường đột 
ngột, khiến bạn mệt mỏi và ngủ gật.

-  Bà bầu thèm ngọt là  Thiếu dinh dưỡng:
hiện tượng bình thường trong thai kỳ nhưng nếu 
thèm ngọt nhiều hơn những thức ăn khác, bạn sẽ ăn 
mất cân bằng dinh dưỡng, thiếu nhiều dưỡng chất 
nhưng lại tăng cân và béo phì vì dư năng lượng.

- Gây tăng cân: Dư đường sẽ gây tăng cân, 
đồng thời khi mang thai, cơ thể mẹ bầu cũng tăng 
dần trọng lượng, cuối cùng là béo phì và gây nhiều 
biến chứng trong quá trình sinh nở.

- Em bé thèm ngọt nhiều hơn: Khi bà bầu 
ăn nhiều đồ ngọt trong thai kỳ sẽ ảnh hưởng đến 
khẩu vị của em bé sau này. Con bạn có thể thèm 
ngọt khi lớn lên, gây béo phì ở trẻ và nguy cơ cho 
nhiều tình trạng sức khỏe khác.

- Gan nhiễm mỡ cấp thai kỳ: Chế độ ăn 
nhiều đường fructose của mẹ bầu có thể gây nên 
hội chứng gan nhiễm mỡ. Điều này có thể ảnh 
hưởng đến sự trao đổi chất ở thai nhi và dẫn đến 
béo phì hay đái tháo đường tuyp 2 sau này ở trẻ.

- Tăng nguy cơ tiền sản giật: Ăn nhiều 
đường sẽ làm tăng nguy cơ tiền sản giật. ■ 

Bạn có đang quá phụ 
thuộc vào điện thoại? Chuyên 
gia gợi ý 7 cách cải thiện

Thử tưởng tượng nếu như một ngày 
trong tay bạn không có điện thoại, 
cuộc sống của bạn sẽ ra sao? Nếu 

bạn thực sự phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại di 
động thì dưới đây là một số biện pháp để cải thiện 
mà chuyên gia mách nước cho bạn.

Trong một bài báo trên trên trang web 
Psychology Today, nhà tâm lý học người Mỹ Ilisa 
Kaufman cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào 
điện thoại di động có thể dẫn đến những hậu quả 
tiêu cực, chẳng hạn như xa lánh gia đình và bạn bè. 

Thêm vào đó, nhìn chằm chằm vào điện 
thoại của bạn cả ngày sẽ gây lãng phí thời gian và 
khiến bạn mất tập trung trong công việc. Một số 
người thậm chí còn bỏ bê các công việc gia đình 
như giặt giũ, rửa bát đĩa v.v… vì dành quá nhiều 
thời gian cho điện thoại. 

Làm thế nào để biết liệu bạn có đang phụ 
thuộc quá nhiều vào điện thoại hay không? Cô Ilisa 
Kaufman nói rằng: Một cách quan trọng để nhận 
biết là xem việc sử dụng điện thoại có ảnh hưởng 
đến cuộc sống xã hội và công việc của bạn hay 
không.

Cô Ilisa Kaufman đã chia sẻ 7 mẹo giúp 
giảm thiểu việc sử dụng điện thoại di động: 

1. Khi bạn đi ngủ vào ban đêm, hãy đặt điện 
thoại của bạn vào một phòng khác và sử dụng đồng 
hồ báo thức truyền thống. Như vậy, nếu bạn thức 
dậy lúc 2 giờ sáng, điều đầu tiên bạn muốn làm 
không phải là lấy điện thoại của mình.

2. Giữ khoảng cách với điện thoại di động 
và cố gắng không mang theo điện thoại di động khi 
ra ngoài. Ban đầu bạn có thể cảm thấy khó chịu, 
nhưng bạn cần nhận ra cảm giác này và giải quyết 
nó một cách lành mạnh. 

3. Khi đang làm việc, hãy bật chế độ trên 
máy bay của điện thoại, sau đó để điện thoại ở chế 
độ chờ vài giờ, trừ khi bạn cần sử dụng điện thoại 
khi đang làm việc. 

4. Nếu bạn có bạn bè xung quanh, hãy tắt 
tiếng điện thoại của bạn và cất nó đi. Điều này cũng 
tốt hơn khi bạn đang hẹn hò. 

5. Phát triển các đam mê thông qua sử dụng 
tay, chẳng hạn như may vá, nấu ăn, hát karaoke, 
nâng tạ, vẽ và viết, những sở thích này có thể làm 
gián đoạn việc sử dụng điện thoại di động. 

6. Một số nhóm hỗ trợ lẫn nhau giúp những 
người muốn chống lại “hành vi cưỡng chế” 
(compulsive behavior: Suy nghĩ, sự thôi thúc hoặc 
hành vi vẫn tồn tại bất chấp ảnh hưởng tiêu cực đến 
sức khỏe, công việc hoặc các mối quan hệ). Bạn có 
thể tham gia các nhóm thế này để được giúp đỡ. 

7. Hãy thử thiền định. Thiền định có thể 
giúp mọi người bình tĩnh và thư giãn hệ thống thần 
kinh một cách tự nhiên, làm cho họ bình tĩnh hơn 
và ít bị khống chế hơn. 

Ảnh minh họa
Cô Ilisa Kaufman kết luận rằng: Cho dù 

điện thoại di động đã trở thành một phần của xã hội 
và mọi người đều sử dụng chúng, giống như những 
thứ khác trong xã hội. Nhưng chúng ta cần phải tìm 
thấy sự cân bằng lành mạnh và học cách sử dụng 
các thiết bị này một cách có trách nhiệm. 

Nó có thể chỉ là một chiếc điện thoại di 
động, nhưng nếu nó không được kiểm soát thì có 
thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cuộc 
sống của bạn. ■ 
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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

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail
Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

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

802-2017/1585

Baùn Tieäm Laøm Ñeïp

Saép veà höu (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 $150k. 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

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

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

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

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

845-2022/1590

Tieäm Nail Caàn Baùn

Caàn baùn tieäm Nails khu Memorial + Wilcrest + I10 + 

Beltway 8. Khaùch traéng, tip cao, 7 gheá, 4 baøn ... 

1,000 sqft. Giaù thueâ $2,000, supply ñaày ñuû.

Mua laïi thì vaøo laøm thoâi, giaù baùn höõu nghò, thöông 

löôïng. Chuû muoán nghó höu.

Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8

Caàn xin lieân laïc Haø: 713-382-9254

NEW

847-2022/1590

Sang Tieäm May

Vì ñeán tuoåi veà höu, caàn sang tieäm may 

Alteration, tieäm ñang ñoâng khaùch, khu 

Woodland (North 45).

Khu Woodland - North 45

Moïi chi tieát xin lieân laïc Denny

832-853-4823

NEW

862-2023/1591

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail khu daân cö, khaùch meã vaø traéng deã 

thöông cho tip haäu. Tieäm roäng 1,100 sqft, 5 gheá 4 

baøn, tieàn rent reû. Supply vaø trang thieát bò môùi. Ñaày 

ñuû vaøo laøm ngay. 

Giaù baùn $38K.

Katy - 77449

Thaät loøng mua xin vui loøng goïi:301-467-5525
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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

NEW

837-2021/1589

Baùn Tieäm Baùnh Mì

Tieäm baùnh mì vuøng Northwest Houston, 

caàn baùn. Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Tieäm income cao, giaù baùn $350k. 

Northwest - Houston

(Ñeå laïi message neáu khoâng baét kòp maùy)
Xin lieân laïc Ñaïi: 832-367-4644

NEW

835-2021/1589

Caàn Baùn Xe

Caàn tieàn veà Vietnam, baùn xe Mercedes 

Benz GLE 350 4Matic, 2017, chaïy ñöôïc 

36K miles. Saïch, giöõ kyõ, maøu ñen, giaù 

môùi $65K, baùn gaáp $35K

77072

Xin lieân laïc Khaùnh: 713-885-1777

PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

t.m

Năm điều cần dạy để trẻ 
không trở thành kẻ khờ

ột đặc điểm của đứa trẻ trung Mthực là nhẫn nhịn và dễ thỏa 
hiệp nhưng khi lớn lên chúng sẽ 

không có chủ kiến riêng, nhút nhát và luôn ẩn nấp 
giữa đám đông.

Hãy dũng cảm nói “không”
Đại học Harvard từng tiến hành một nghiên 

cứu với 1.000 người trong v ăm và kết luận: òng 3 n
Nếu có thể học cách từ chối hợp lý, có thể giảm 
90% rắc rối không cần thiết.

Gần đây, một bà mẹ tại Pháp đã chia sẻ câu 
chuyện của mình lên mạng xã hội. Theo người mẹ 
này, cô đưa con trai đến công viên chơi. Đột nhiên 
có 6 cậu bé vây quanh và yêu cầu con trai cô chia đồ 
chơi. Cậu con trai sợ sệt ôm chặt món đồ chơi trước 
ngực, nép phía sau lưng mẹ. Người mẹ khi đó bình 
tĩnh nói: “Con không có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu 
cầu của người khác. Nếu con không muốn, chỉ cần 
nói không, và cần dứt khoát”.

Chia sẻ này của người mẹ nhận được hàng 
trăm lượt ngàn yêu thích. Trẻ rất dễ bị dụ khi người 
khác năn nỉ hoặc được hứa được tặng món quà hấp 
dẫn. Để con không dễ bị lung lay trước mọi lời mời 
gọi, ở nhà bố mẹ nên lập ra một số tình huống cho 
con ình huống con cần biết nên giải đối phó. Mỗi t
quyết ra sao, từ chối thế nào.

Nếu con từ chối một cách nửa vời, điều này 
sẽ gây hại cho trẻ. Thứ nhất dễ lâm vào tình trạng 
nguy hiểm khi gặp những đối tượng xấu. Thứ hai, 
con sinh ra tính cả nể, câu trước từ chối nhưng câu 
sau lại gật đầu. Tính cả nể sẽ khiến con bị mọi 

người lợi dụng vì họ biết con không thể từ chối.
Học cách “tấn công để phòng thủ”
Trong tâm lý học có một hiệu ứng gọi là 

“Hiệu ứng buột miệng”. Khi một người đáp lại một 
số câu hỏi bình thường (như Bạn có khỏe không?) 
với một câu trả lời bình thường (như Tôi khỏe) thì 
sau ược nhờ việc gì. đó sẽ có khả năng đồng ý nếu đ
Đặc biệt nếu người hỏi nói rằng “Tôi rất vui khi 
nghe điều đó” thì người được hỏi sẽ càng chịu áp 
lực lớn hơn. Hiện tượng này được sử dụng để thao 
túng tâm lý con người.

Trên Zhihu, trang hỏi đáp lớn nhất Trung 
Quốc, có một bà mẹ kể liên tục phải mua bút và tẩy 
mới cho cô con gái tên Đồng Đồng. Khi hỏi nguyên 
nhân, bé nói bạn ngồi cùng bàn mượn nhưng không 
trả lại. “Bạn ấy nói, nếu không cho mượn, bạn sẽ 
không chơi với con” ìn , đứa trẻ ngập ngừng. Nh
thấy vẻ ngoan ngoãn của con gái, người mẹ cảm 
thấy đau lòng. Cô đặt câu hỏi: “Tôi phải làm gì để 
con mình không bị bắt nạt?”.

Trên thực tế, trước yêu cầu của người khác, 
cha mẹ nên dạy trẻ về cách “tấn công như phòng 
thủ”. Cách thức này nên hiểu là: Nếu muốn nhận 
được thứ gì ì là đó, phải có sự trao đổi. Không có g
miễn phí trên thế giới này. Nếu tình bạn mà bên kia 
chỉ muốn lợi dụng, nên chấm dứt càng sớm càng 
tốt.

Học cách ứng xử khi bị từ chối
Hãy giúp trẻ hiểu rằng bị từ chối là chuyện 

bình thường và không thể tránh khỏi. Bố mẹ có thể 
cho trẻ xem các chương trình như cuộc thi ca hát 
trên truyền hình, nơi nhiều người bị từ chối, để từ 
đó con thấy được những người khác đã vượt qua 
thất bại như thế nào. Cha mẹ cũng nên lấy ví dụ từ 
chính cuộc sống của mình khi bị từ chối nhưng đã 

xử lý tốt. Đôi khi, sự từ chối giúp trẻ được trải 
nghiệm nhiều thứ, thậm chí còn thú vị hơn những 
thứ mà chúng không đạt được. Khi buồn, con 
người không thể nhìn thấy những mặt tươi sáng và 
không thể nghĩ ra những chọn lựa tốt hơn. Hãy chia 
sẻ về lựa chọn khác cùng mặt tích cực của mọi vấn 
đề với trẻ.

Tạo dũng khí để đối mặt với sự bắt nạt
Một nghiên cứu ở Trung Quốc cho thấy, 

64% trẻ em chọn im lặng sau khi bị bắt nạt. Chúng 
không chống trả và không nhờ người lớn giúp đỡ. 
Tuy nhiên, làm như thế không khiến kẻ bắt nạt 
dừng lại, thậm chí còn khiến tinh thần trẻ tồi tệ hơn.

Khi trẻ bị bắt nạt, cha mẹ đừng nói “không 
sao”, mà sẽ trấn an cảm xúc, hiểu và thông cảm với 
trẻ. Những cuộc nói chuyện sau đó hãy để trẻ hiểu 
rằng bị bắt nạt không phải là lỗi của chúng, cho trẻ 
sự khẳng định và hỗ trợ đầy đủ, sau đó tiếp tục 
truyền cảm hứng cho trẻ tự giải quyết vấn đề, dạy 
chúng cách “không gây rắc rối, cũng không sợ 
đụng chạm”.

Không thể ép ai đó thích mình
Khi lớn lên, trẻ sẽ gặp gỡ nhiều người. Với 

người này, trẻ sẽ nhận được sự đồng tình và yêu 
mến, nhưng cũng không tránh khỏi những nghi 
ngờ và phủ nhận của người khác.

Cha mẹ nên dạy con, người bạn tốt rất đáng 
trân trọng và duy trì quan hệ, nhưng với người ở 
khác tần số, mất đi mối quan hệ cũng không quá 
quan trọng. Đừng mong làm hài lòng tất cả mọi 
người. Quá chiều chuộng cảm xúc của người khác 
chỉ khiến trẻ thêm mệt mỏi. Sống đúng với con 
người thật của mình, trẻ sẽ hạnh phúc hơn. ■

NEW

871-2025/1593

Baùn Piano & Baøn AÊn

Caàn baùn Piano hieäu Weber 46” $1,000 

vaø moät baøn aên cao 37”, maët baøn ñaù 

vuoâng xanh 50” vôùi 6 gheá cao $400.

New! New! New!

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Mỗi ngày làm 3 động tác 
siêu đơn giản này não sẽ không 
bị teo lại, chứng sa sút trí tuệ sẽ 
tránh xa!

Theo các chuyên gia, hầu hết người 
trung niên và cao tuổi thường có các 
biểu hiện như suy giảm trí nhớ, tay 

chân kém linh hoạt, ù tai, mất ngủ,… có thể liên 
quan đến bệnh teo não.

Khi ăn nho, nhiều người thường bóc, nhổ 
cả vỏ nho mà không biết được công dụng tuyệt vời 
của nó.

Khi về già da bạn sẽ hình thành các nếp 
nhăn và các đốm đồi mồi, tóc cũng bạc trắng dần. 
Những biểu hiện đó chúng ta đều có thể nhìn thấy 
được bằng mắt. Tuy nhiên, não bộ già và teo đi thì 
chúng ta thấy rõ được nếu không đến bệnh viện 
khám. Khi bắt đầu tuổi trung niên và về già, bạn 
không tránh khỏi việc trí nhớ bị suy giảm mà bệnh 
teo não chính là nguyên nhân sâu xa.

Theo các chuyên gia, hầu hết người trung 
niên và cao tuổi thường có các biểu hiện như suy 
giảm trí nhớ, hay quên, tay chân không linh hoạt, 
mất ngủ, chóng mặt, loạng choạng, phản ứng 
chậm... Những điều này có thể liên quan đến bệnh 
teo não sinh lý!

Theo đó, có một bài tập rất dễ, không mất 
thời gian mà bạn có thể thực hiện hàng ngày để hỗ 
trợ phòng chống bệnh teo não. 

Bài tập: Di chuyển lưỡi để kích hoạt các 
tế bào não

Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân 
lớn nhất khiến cơ thể con người bị lão hóa là do teo 
não, triệu chứng nổi bật nhất là lưỡi cứng và biểu 
hiện đờ  đẫn.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát 
hiện ra rằng tập luyện lưỡi hàng ngày có thể gián 
tiếp kích thích các dây thần kinh não và mặt. Từ đó 
làm chậm quá trình teo não và ng ão hóa ăn ngừa sự l
của dây thần kinh và cơ mặt.

Vì vậy, người trung niên và người cao tuổi 
có thể cử động lưỡi vào mỗi buổi sáng và tối để 
kích hoạt tế bào não và giúp ng ão hóa não ăn ngừa l
và teo não!

1. Cuộn lưỡi
Mở rộng đầu lưỡi về phía trước hết mức có 

thể để tạo cảm giác gốc lưỡi được kéo căng, sau đó 
thu lại và cuộn lại, lặp lại 10 lần.

2. Xoay lưỡi

Giữ lưỡi của bạn trong miệng, từ từ thực 
hiện 10 vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó 10 
vòng ngược chiều kim đồng hồ.

3. Lưỡi liếm răng
Nhẹ nhàng ấn đầu lưỡi vào hàm trên trong 

10 giây, sau đó ấn mặt ngoài của răng trên trong 10 
giây, mặt ngoài của răng dưới trong 10 giây và mặt 
trong của răng dưới trong 10 giây.

Bài tập này có thể tập bất cứ lúc nào, có thể 
tập sáng, trưa, tối, thường nên tập một lần vào buổi 
sáng và một lần vào buổi tối, mỗi lần từ 3-5 phút. .

Bên cạnh bài tập này, để giữ cho não bộ 
thông suốt, không bị suy giảm chúng ta cũng cần 
chú ý bổ sung thực phẩm tốt cho não và tránh 
những thực phẩm có hại cho não.

Bổ sung protein từ cá và đậu nành
Bộ não con người cấu tạo rất phức tạp và 

tinh tế, dễ bị tổn thương, hơn nữa lại có quá trình 
trao đổi chất mạnh, hoạt động nhiều nên phải được 
cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. 

Protein chất lượng cao ò đóng một vai tr
quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của tế 
bào n ăn ngừa sự suy giảm tinh thần. Nên ão và ng
ăn một cách điều độ, chẳng hạn như thịt nạc, cá và 
các sản phẩm từ đậu nành.

Các loại hạt là món ăn nhẹ yêu thích của 
não bộ

Các loại hạt rất giàu axit béo omega-3 và 
omega-6, cũng như axit folic, vitamin E và vitamin 
B6, những chất dinh dưỡng giúp bạn suy nghĩ sáng 
suốt hơn. Một số loại hạt cũng rất giàu thiamine và 
magiê, có thể giúp cải thiện trí nhớ, chức năng nhận 
thức và dinh dưỡng cho não.

Lưu ý: Các loại hạt chứa nhiều chất béo 
không nên ăn quá nhiều, nếu chẳng may ăn nhiều 
thì nên giảm lượng dầu ăn và thức ăn trong 3 bữa 
hàng ngày của mình.

Cẩn thận với muối và đường 
Muối và đường không chỉ làm hỏng mạch 

máu mà còn ình thoái hóa não.đẩy nhanh quá tr
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ 

ăn nhiều muối sẽ đẩy nhanh quá trình suy giảm 
nhận thức của người cao tuổi, và việc tiêu thụ một 
lượng lớn đường trong thời gian dài sẽ dẫn đến các 
vấn đề như mất trí nhớ.

Vì vậy, cần kiểm soát chặt chẽ lượng muối 
và đường trong khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt 
đề phòng muối vô hình và ình. Ngoài ra, đường vô h
caffein, bột ngọt, chất bảo quản, axit béo chuyển 
hóa đều là những “sát thủ” của não, nên ăn càng ít 
thức ăn có các thành phần này càng tốt. 

Bộ não là cơ quan đầu não của cơ thể con 
người, bộ não linh hoạt, không già đi, không teo 
nhỏ sẽ giúp bạn có cuộc sống về già luôn minh mẫn 
và sáng suốt. ■ 

Tư thế ngủ này khiến 
khuôn mặt bạn nhiều nếp nhăn

Một số tư thế ngủ và kê gối dễ tạo 
thành nếp nhăn, ảnh hưởng đến 
ngoại hình và sự tự tin, vì vậy, 

bạn nên chú ý ình. đến thói quen ngủ của m
Bác sĩ da liễu người Mỹ Arash Akhavan 

cho biết trên  trang Huffington Post, làn da của con 
người dễ bị tổn thương nhất vào ban ngày vì bị ảnh 
hưởng bởi các yếu tố môi trường như chất ô nhiễm, 
chất oxy hóa, tia cực tím. Theo thời gian, da giảm 
collagen, có thể dẫn đến nếp nhăn và các   đốm đen.

Bác sĩ Akhavan nói rằng, khi ngủ, làn da 
được trẻ hóa và tươi trẻ bằng cách tăng lưu lượng 
máu và xây dựng lại collagen. Nhưng thiếu ngủ có 
thể gây lão hóa da và làm trầm trọng thêm các triệu 
chứng viêm da, chẳng hạn như chàm, vẩy nến và 
viêm da. 

Ảnh minh họa
Ngoài giấc ngủ, tư thế ngủ và chiếc gối bạn 

sử dụng khi ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến làn da 
của bạn. 

Ông Michael Jacobs, phó giáo sư lâm sàng 
về da liễu tại Đại học Y Weill Cornell Medical 
College, cho biết, nằm ngửa khi ngủ là tư thế ngủ 
tốt nhất, trong khi nằm nghiêng khi ngủ có thể làm 
cho khuôn mặt của bạn ít bị nhăn hơn, khiến da bị 
gấp nếp và hình thành nếp nh  ăn.

Còn bác sĩ da liễu Courtney Rubin nói thêm 
rằng việc nằm nghiêng hoặc nằm sấp khi ngủ sẽ 
làm c n nếp nhăn theo ăng và nhăn da, có thể dẫn đế
thời gian. 

Nếu đúng như vậy, bạn có thể giảm khả 
năng xuất hiện nếp nhăn bằng cách sử dụng gối 
giảm áp hoặc nằm ngửa khi ngủ. 

Bác sĩ Michael Jacobs khuyến cáo mọi 
người nên dùng gối lụa vì nó tốt hơn cho da. Ông 
nói: “Có ít ma sát hơn giữa da của bạn và gối, điều 
này làm giảm tác động tiêu cực của nó đối với da 
của bạn”.

Tương tự vậy, về việc đắp mặt nạ, ông cũng 
nói rằng: “Sử dụng mặt nạ lụa có thể bảo vệ vùng 
da mỏng manh nhất xung quanh mắt của bạn và 
làm giảm đáng kể sự hình thành của các nếp nh ”.ăn

Tại sao lụa lại tốt như vậy? Chuyên gia 
chăm sóc sắc đẹp Joie Tavernise cho biết: “Bởi vì 
lụa mềm hơn cotton nên nó không kéo  da của bạn 
lúc bạn trở mình trong khi ngủ. Vì vậy, nó sẽ không 
làm mất ”.độ ẩm hoặc kem trên da của bạn qua đêm

Cô Joie Tavernise chia sẻ: “Dù sử dụng loại 
gối nào, bạn cũng nên giặt thường xuyên để ngăn 
chặn sự lây lan của vi khuẩn gây mụn”. ■ 
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Làm thế nào để không bao 
giờ đến muộn?

Đến muộn kinh niên gây căng thẳng 
không đáng có cho chúng ta, đe dọa 
đến sự nghiệp và cả tình bạn. Dẫu biết 

vậy, nhiều người bất lực thay ổi thói quen này.đ
Tại sao một số người luôn ến muộn?đ
Chuyên gia tâm lý lâm sàng Linda Blair, thành 

viên Hiệp hội tâm lý Anh, cho biết đến muộn là sự 
kết hợp của nhiều nguyên nhân.

Một số người thiếu tự tin, không chắc chắn về 
bản thân. “Nếu luôn i làm muộn, bạn nên tự hỏi đ
bản thân có ang hài lòng với công việc hay cảm đ
thấy c ng thẳng? i muộn có phải chiến lược tránh ă Đ
né một cách vô thức cho cảm giác c ng thẳng ó?”, ă đ
Linda ặt vấn ề.đ đ

Đôi khi, bạn đi muộn đơn giản chỉ vì không 
phải là kiểu người đúng giờ. Một số người lại có 
bản tính lạc quan, nghĩ đến muộn thì vẫn làm tất cả 
mọi việc như đã kế hoạch. Những người thích làm 
hài lòng tất cả người khác cũng hay đến muộn. Họ 
không dám từ chối những lời mời nên bối rối vì quá 
nhiều lịch.

Nhiều người “mù thời gian”, gặp khó kh n ă
trong việc quản lý thời gian và công việc thường 
xuyên ến trễ.đ

Ảnh minh họa
Vì vậy, để thay đổi thói quen đi trễ, cần lưu ý:
Làm việc có tổ chức
Nhà trị liệu tâm lý Somia Zaman cho biết, để 

phá bỏ một thói quen xấu cần trung bình 66 ngày. 
Vì vậy, để thay đổi thói quen đến muộn cần sự kiên 
trì. Một số người gặp khó khi sắp xếp những việc 
cần làm để đến đúng giờ. Vì vậy, phải học cách suy 
nghĩ trước nên mặc gì cho buổi hẹn hoặc chắc chắn 
không có công việc gì chen chân vào kế hoạch đã 
lên lịch.

“Vô tổ chức dẫn ến vội vàng, khiến bạn ến đ đ
muộn. Tôi thường ặt iện thoại và chìa khóa ở đ đ
đúng vị trí của chúng”, Somia nói.

Thấy ngại với người đang chờ
Hãy nghĩ đến những ảnh hưởng tiêu cực của 

việc bạn đi muộn với người khác. Đó là động lực “
mạnh mẽ v đ đại dịch ì hầu hết chúng ta ã thoát khỏi 
nên nhận ra giá trị của các mối quan hệ và kết nối xã 
hội”, chuyên gia tâm lý Linda khuyên.

Học cách nói không
Linda cho rằng với những người thích làm hài 

lòng người khác, cần thiết lập những ranh giới mới. 
Nên học cách nói không ể tập trung vào những đ

việc bạn cần làm.
Khi có thời gian và lịch trình rõ ràng, khoa học 

cho những điều bạn thực sự muốn làm, bạn sẽ có 
động lực để không đến trễ.

Tập trung vào những mặt tích cực của việc 
đi sớm

Hầu hết những người thường xuyên i muộn đ
đều nhận thức rõ về ấn tượng xấu mà nó tạo ra. Vì 
vậy, ãy nghĩ về lợi ích của để có động lực đến sớm h
nó.

“Khi ưa con ến trường n m phút trước cổng đ đ ă
mở, tôi có thể tìm thấy một chỗ đậu xe tốt. Đó là 
động lực. Đến sớm cũng chứng tỏ bạn là người 
sống có kế hoạch, đáng tin, bạn coi trọng cuộc gặp 
hoặc  ■ trải nghiệm này”, Somia nói.

Đeo khẩu trang đầy đủ giảm 
20% ca nhiễm Omicron

Nghiên cứu do chính quyền bang 
Victoria phối hợp thực hiện, công bố 
hôm 12/8. Mô hình dịch tễ cho thấy 

việc sử dụng khẩu trang đầy đủ kể từ tháng 7 đến 
tháng 10 năm nay có thể giúp giảm 20% số ca 
nhiễm và nhập viện, 14% ca tử vong.

Các nhà khoa học không phân loại hiệu quả 
của các dòng khẩu trang khác nhau. Giám đốc Mô 
hình và Thống kê sinh học của Viện Burnet, tiến sĩ 
Nick Scott, cho biết mô hình hóa phản ánh rõ ràng 
lợi ích của việc đeo khẩu trang, đặc biệt ở trong 
không gian kín.

“Mô hình cho thấy càng nhiều khẩu trang càng 
có tác ì vậy, thông động đến số ca nhiễm. V điệp là 
khẩu trang có thể làm giảm thời gian dịch đạt đỉnh, 
tăng tốc độ dịch suy yếu”, ông nói.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết có thể số 
lượng lớn ca nhiễm biến chủng phụ BA.4 và BA.5 
chưa được chẩn đoán hoặc báo cáo tại Australia. 
Tuy nhiên, số ca nhập viện tăng mạnh hơn dự đoán. 
Lý do là có rất nhiều ca nhiễm trong cộng đồng 
chưa được xét nghiệm. Trước đây, số ca nhiễm và 
nhập viện có xu hướng tăng, giảm cùng nhau.

“Các biến chủng BA.4 và BA.5 có khả năng 
né tránh miễn dịch cao, chúng có thể làm giảm hiệu 
quả của vaccine hoặc miễn dịch tự nhiên, có thể tạo 
ra làn sóng dịch mới, dựa trên những gì quan sát ở 
nước ngoài”, tiến sĩ Scott nói.

Ngày 12/8, Bộ Y tế Victoria cho biết 550 
người đã phải nhập viện vì Covid-19, giảm so với 
mức cao nhất là 906 ca vào tháng trước.

Dù làn sóng lây nhiễm mùa đông dường như 
đang suy giảm, giới chức bang vẫn kêu gọi người 
dân cảnh giác và phân phát miễn phí hơn 3 triệu 
khẩu trang N95, KN95 cho công dân.

Hồi tháng 7, trước bối cảnh số ca nhập viện do 
Covid tại châu Âu tăng gấp đôi, WHO kêu gọi các 
nước đeo khẩu trang lại và đẩy nhanh tốc độ tiêm 
phòng.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu 
vực châu Âu Hans Kluge cho biết các quốc gia nên 
hành động ngay lập tức để tránh hệ thống y tế bị 
quá tải vào mùa thu đông, khi biến chủng phụ của 

Omicron là BA.5 lây lan nhanh chóng. ■ 

Một trong những thực phẩm 
tốt nhất giảm đến 25% nguy cơ 
mắc bệnh tiểu đường

Một phát hiện được đưa ra từ nghiên 
cứu kéo dài nhiều năm là ăn từ một 
khẩu phần cá trắng hoặc cá béo mỗi 

tuần trở lên, đã giảm 25% nguy cơ mắc bệnh tiểu 
đường.

Trong một nghiên cứu, do tiến sĩ Nita Forouhi, 
thuộc Bệnh viện Addenbrooke, Đại học 
Cambridge (Anh), dẫn đầu, được công bố trên tạp 
chí y khoa về chăm sóc bệnh tiểu đường Diabetes 
Care, cá trắng và cá béo có thể bảo vệ chống lại 
bệnh tiểu đường. Trong nghiên cứu, các nhà khoa 
học đã đánh giá lượng tiêu thụ hằng tuần hải sản và 
các loại cá hoặc cá béo như cá thu, cá trích, cá ngừ 
và cá hồi của 9.801 nam giới và 12.183 phụ nữ.

Những người tham gia nghiên cứu trong độ 
tuổi từ 40 đến 79 tuổi và không có tiền sử bệnh tiểu 
đường lúc bắt đầu nghiên cứu. Trung bình trong 10 
năm theo dõi, đã có 725 người phát bệnh tiểu 
đường. Kết quả cho thấy, cá trắng và cá béo có thể 
bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường.

Nhóm nghiên cứu ghi nhận, những nam giới 
và phụ nữ ăn từ một khẩu phần cá trắng hoặc cá béo 
mỗi tuần trở lên, đã giảm 25% nguy cơ mắc bệnh 
tiểu đường, theo .Express

Cũng cần lưu ý rằng cá là nguồn protein và 
omega 3 tốt có thể giúp tim khỏe mạnh.

Cá béo là nguồn omega 3 đặc biệt tốt, đó là lý 
do tại sao các hướng dẫn sức khỏe của Anh khuyên 
nên ăn ít nhất một phần cá béo mỗi tuần.

Ngược lại, điều đáng ngạc nhiên là kết quả 
cũng cho thấy những người ăn nhiều động vật có 
vỏ như là tôm, cua..., đã tăng 36% nguy cơ mắc 
bệnh tiểu đường, theo Express. 

Tuy nhiên, tiến sĩ Forouhi lưu ý rằng: Có thể 
không phải do bản thân động vật có vỏ làm tăng 
nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, mà do các phương 
pháp nấu ăn và chuẩn bị, ví dụ, dầu chiên hoặc 
nước sốt làm từ bơ và mayonnaise để ăn chung với 
hải sản, có thể làm tăng lượng cholesterol, do đó 
làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Chuyên gia dinh dưỡng người Anh Nataly 
Komova, lý giải rằng động vật có vỏ, như tôm, có 
hàm lượng cholesterol cao. Tiêu thụ quá mức, có 
thể đẩy mức cholesterol tăng vọt và ảnh hưởng trực 
tiếp đến lượng đường trong máu.

Như chuyên gia Komova đã chỉ ra, cholesterol 
cao có hại cho cơ thể. Nó có thể có nguy cơ phát 
triển các bệnh mạn tính khác, kể cả bệnh tim mạch. 
Vì vậy, nên giảm lượng tiêu thụ vì sẽ tốt hơn cho 
bệnh tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng mối liên 
quan giữa việc ăn hải sản và nguy cơ mắc bệnh tiểu 
đường cần phải nghiên cứu thêm. Tiến sĩ Forouhi 
nhận xét mối liên hệ này không nhất thiết là quan 
hệ nhân quả, theo Express. ■  
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Người phụ nữ giữ an toàn 
cho mỗi chuyến bay: Ngăn các 
loài động vật hoang dã 'đi lạc' và 
những chuyện thú vị trong nghề

Công việc của cô tưởng chừng như 
đơn giản nhưng trên thực tế nó đòi 
hỏi rất nhiều thứ, chứa đựng vô số 

rủi ro.
Bạn có biết rằng các cuộc tấn công của 

những con chim có thể gây nguy hiểm cho máy 
bay, nhất là trong quá trình cất cánh và hạ cánh hay 
không?

Chuyên gia về động vật hoang dã Yap Xinli 
đã có cuộc trò chuyện với CNA Women để chia sẻ 
công việc đặc thù của cô, giữ cho đường băng được 
an toàn, “sạch bong” không có bóng dáng của con 
vật nào.

Công việc đặc biệt ở sân bay
Yap Xinli, 37 tuổi, hiện đang là giám đốc 

lập kế hoạch hoạt động trên đường bay của Tập 
đoàn sân bay Changi. Đây là nơi cô giám sát việc 
quản lý các loài động vật hoang dã có nguy cơ đe 
dọa đến sự an toàn tại sân bay Changi, Singapore.

Nhóm của cô sẽ chịu trách nhiệm giữ cho 
khu vực sân bay, nơi diễn ra các hoạt động bay, 
không có bất kỳ loài động vật hoang dã nào. Chúng 
có thể là chim, chó, mèo, thằn lằn, rắn và thậm chí 
là cả con dơi.

Cô Yap Xinli cùng các đồng nghiệp hiểu rõ 
cách bố trí của sân bay, bao gồm cả những khe hở 
có thể khiến động vật hoang dã dễ dàng xâm nhập 
vào được.

Cô Yap Xinli đảm nhiệm vai trò loại bỏ các 
loài động vật ảnh hưởng đến sự an toàn của các 
sân bay

Công việc của nhóm cô diễn ra trong 12 
tiếng đồng hồ mỗi ngày, đều đặn từ 6h30 sáng. Họ 
sẽ đi tuần tra sân bay trong chiếc xe chuyên dụng, 
tìm kiếm bóng dáng các loài động vật như một số 
loài chim xuất hiện trên đường băng. Ngoài chim 
ra thì rắn, chó và mèo hoang hay thằn lằn cũng 
thường đi lạc vào khu vực này.

Sân bay Changi có hai đường băng đang 
được sử dụng, vì vậy họ sẽ chia thành 2 nhóm để 
mỗi một đội phụ trách đường băng riêng, tuần tra 
trên con đường dài 4km suốt cả ngày.

Cô Yap Xinli có bằng khoa học y sinh và 

thạc sĩ liên quan đến động vật hoang dã. Trước đây, 
cô từng là nhân viên bảo tồn tại Sở thú Singapore. 
Sau đó, cô tham gia nghiên cứu các bệnh lây truyền 
từ động vật sang người.

Giữ an toàn cho những chuyến bay
Cô gia nhập Tập đoàn Sân bay Changi vào 

tháng 4/2017. Yap Xinli là người duy nhất trong 
nhóm đồng nghiệp có nền tảng giáo dục và kinh 
nghiệm để làm việc với vai trò quản lý các nguy cơ 
về động vật hoang dã ở sân bay.

Yap đã huấn luyện nhóm của mình phương 
pháp xác định các loài động vật hoang dã đi lạc vào 
sân bay và cách sử dụng thiết bị chuyên dụng để 
xua đuổi chúng.

“Đối với các loài chim, chúng tôi dễ dàng 
để chúng tự bay đi nơi khác. Tuy nhiên, đối với các 
loài động vật hoang dã khác thì chúng tôi cố gắng 
hướng dẫn chúng ra khỏi sân bay.

Chúng tôi có hàng rào kép, rất an toàn để 
ngăn chó và mèo hoang đi lạc vào. Nhưng thi 
thoảng chúng tôi vẫn bắt gặp chúng trèo qua hàng 
rào”, cô Yap Xinli chia sẻ về công việc của mình.

Công việc này đòi hỏi sự phối hợp nhịp 
nhàng giữa các thành viên trong nhóm. Ví dụ: Một 
người cần mở cổng còn người khác hướng dẫn con 
vật đi theo hướng thoát hiểm.

“Đôi khi chúng tôi nhìn thấy những con 
thằn lằn và rắn di chuyển trên đường băng. Tuy 
nhiên chúng không gây nguy hiểm cho máy bay 
như những con chim”, cô Yap Xinli cho hay.

Mối đe dọa nguy hiểm cho an toàn bay
Khi một đàn chim va chạm với máy bay 

trên không chắc chắn sẽ gây ra nhiều nguy hiểm. 
Nhiệm vụ của nhóm cô Yap Xinli là không chho 
điều này xảy ra để đảm bảo an toàn cho phi công và 
các hành khách trên máy bay.

“Những con chim có thể bay vào động cơ, 
làm nứt kính chắn gió hay tác động đến radome 
(mái che máy rađa trên máy bay). Nhiều hành 
khách cũng không biết những rủi ro như vậy có thể 
xảy ra”, Yap Xinli nói về nguy cơ tiềm ẩn của máy 
bay khi gặp những đàn chim lạc lối.

Chiều 15/1/2009, chiếc máy bay Airbus 
A320, số hiệu Flight 1549 của hãng US Airways đã 
gặp phải sự cố gây chấn động lịch sử. Vài phút sau 
khi cất cánh, một đàn chim di chuyển ngang qua 
đường bay của chiếc máy bay.

Một vài con chim đã lao vào cả hai động cơ 
của chiếc máy bay, khiến chúng bắt lửa và dừng 
hoạt động ngay lập tức. Lúc này, chiếc máy bay 
đang ở độ cao khoảng 1.000m phía trên khu vực 
Bronx của thành phố New York.

Sau khi không thể khởi động lại hai động 
cơ, cơ trưởng Chesley “Sully” Sullenberger, phi 
công với hơn 40 năm kinh nghiệm quyết định bay 
về phía sông Hudson ở New York để chuẩn bị cho 
cú hạ cánh bắt buộc. Tất cả 155 hành khách đều 
sống sót và cú hạ cánh thần kỳ của cơ trưởng Sully 
đã khiến ông trở thành người hùng chỉ sau một 
đêm.

Cô Yap giải thích rằng những con chim 
thường bay ở độ cao mà chúng có thể dễ dàng va 

chạm với máy bay. Những loài chim có kích thước 
lớn như đại bàng bụng trắng có thể gây ra rủi ro cao 
bởi chúng dễ gây nên nhiều thiệt hại hơn cho máy 
bay.

Nhóm cô Yap cũng hết sức cẩn trọng trong 
mùa chim di cư khi các đàn chim bay đi với số 
lượng lớn. Ở Singapore, các loài chim di cư thường 
được phát hiện từ tháng 9 năm nay và tháng 3 năm 
sau.

Những điều đáng nhớ trong công việc 
đặc biệt

Trong quá trình tuần tra, các nhóm làm 
nhiệm vụ sẽ tìm cách phân tán các loài động vật 
hoang dã với sự trợ giúp của nhiều loại công cụ và 
thiết bị khác nhau. Một trong những thiết bị phổ 
biến nhất đó là Âm thanh tầm xa. Nó có hình dạng 
giống như một chiếc loa lớn, phát sóng âm xa tới 
2km để xua đuổi chim chóc.

Cô Yap Xinli đảm nhiệm vai trò loại bỏ các 
loài động vật ảnh hưởng đến sự an toàn của các sân 
bay.

“Những con chim thực sự rất thông minh. 
Vì vậy chúng tôi phải liên tục tìm kiếm những công 
cụ mới để nắm thế chủ động. Chúng tôi cần phải 
sáng tạo hơn”, cô Yap bật cười vui vẻ.

Thách thức lớn nhất mà Yap phải đối mặt 
khi bắt đầu là làm việc với các bên liên quan và các 
khu vực cộng đồng lân cận của sân bay. Mặc dù họ 
không phải là một phần của sân bay nhưng nhóm 
cô Yap cần giúp họ nâng cao nhận thức về những 
hành động dễ thu hút động vật hoang dã vào sân 
bay chẳng hạn như việc không đậy các thùng rác 
đúng cách.

“Phải mất khá nhiều thời gian để giải thích 
cho người dân hiểu. Chúng tôi thường xuyên gặp 
gỡ và trò chuyện để giúp họ hiểu rõ hơn về các mối 
nguy hiểm tiềm tàng”, cô Yap giải thích.

Áp lực là vậy như cô Yap cho rằng công 
việc này khá thú vị: “Nó không bao giờ nhàm chán. 
Luôn có những điều bất ngờ xảy ra mỗi ngày. Đôi 
khi bạn sẽ gặp những loài chim mà bạn chưa từng 
thấy trước đây xuất hiện trên đường băng”.

Cô Yap cũng cho hay cô cảm thấy rất may 
mắn khi các các cuộc tấn công động vật hoang dã 
tại sân bay đã giảm trong những năm qua. Cô ấy 
cũng tự hào khi thấy rằng nhóm của mình, những 
người tham gia công việc mà không có kiến thức 
nền trước đó, đã trở thành chuyên gia trong việc 
quản lý nguy cơ động vật hoang dã.

“Tôi bắt đầu công việc với suy nghĩ rằng 
chúng tôi sẽ đuổi tất cả những con vật này ra ngoài, 
và là một người Singapore điển hình, chúng tôi 
phải hạ số lượng (các cuộc tấn công động vật hoang 
dã) xuống mức 0.

Công việc của chúng tôi là ng n các loài ă
đ động việc hoang dã ảnh hưởng ến các chuyến bay. 
Chúng tôi cố gắng hết sức ể quản lý các rủi ro. đ
Ngày nay, bạn thấy ộng vật hoang dã ến các khu đ đ
vực ô thị nhiều hơn. Mọi người cách học cách đ
quản lý bản thân và ộng vật ể chúng ta có thể đ đ
chung sống hài hòa với nhau”, cô Yap cho hay. ■ 
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