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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
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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

December 10, 2022
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Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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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

Ngôi chùa nằm trên đỉnh 
núi tách đôi được ví như "tiên 
cảnh nhân gian" nhưng vẫn tồn 
tại bí ẩn khiến hậu nhân đau đầu

Đa số ngôi chùa nổi tiếng của Trung 
Quốc đều được xây dựng gắn liền 
với những ngọn núi cao. Cảm 

tưởng như chỉ khi một ngôi chùa tồn tại trên núi 
cao, cộng thêm mây vờn sương khói mù mịt mới 
tạo nên cảm giác linh thiêng thật sự.

Những ngôi chùa được xây sát núi hoặc 
trên địa hình đồi núi bằng phẳng thì không có gì 
phải đề cập. Trung Quốc có duy nhất một quần thể 
đền chùa được coi là "nguy hiểm" nhất, bởi lẽ nó 
nằm trên đỉnh núi đá cheo leo hùng vĩ cao hơn 
2.500 mét. Đó chính là núi Phạm Tịnh - một trong 
những ngọn núi thần bí nhất Trung Quốc.

Núi Phạm Tịnh là một ngọn núi Phật giáo 
rất nổi tiếng của Trung Quốc thuộc tỉnh Quý Châu, 
được người dân Trung Quốc gọi là bồ đề của Phật 
Di Lặc.

Núi Phạm Tịnh cao khoảng 2.500m so với 
mặt nước biển, là ngọn núi cao sừng sững với mây 
mù vây kín quanh năm, được ca tụng như tiên cảnh 
dưới nhân gian. 

Chính vì địa hình độc đáo như vậy nên đã 
khiến nhiều người muốn đến đây hành lễ bái Phật, 
nhưng nếu không có thể lực sức khỏe ổn định thì 
không thể nào leo lên tận đỉnh núi được. Hai ngôi 
chùa nằm trên hai đỉnh chóp đá tách đôi của núi 
Phạm Tịnh, chính giữa có nối liền với nhau bằng 
một cây cầu đá, trông vô cùng hiểm trở.

Hai ngôi chùa thờ phụng hai tín ngưỡng 
Phật giáo khác nhau. Một bên thờ Thích Ca Mâu 
Ni, nên được gọi là điện Thích Ca, tượng trưng cho 
hiện tại. Một bên là thờ Phật Di Lặc, nên được gọi 
là điện Di Lặc, tượng trưng cho tương lai.

Điều thần kỳ là hai ngôi chùa này sẽ có 
những đám mây màu đỏ hồng vây quanh vào mỗi 
buổi sáng, từ đó người ta gọi đỉnh núi tách đôi 
Phạm Tịnh là "Hồng Vân Kim Đỉnh". Đường đi lên 
núi rất khó khăn và trắc trở. Du khách chỉ có thể leo 
lên bằng những bậc thang đá nhân tạo, có tổng 
cộng hơn 8.000 bậc thang. 

Quá trình đi lên cũng phải hết sức cẩn thận, 
bắt buộc phải nắm chặt hai đường dây sắt thép cố 
định hai bên để tránh trường hợp sẩy chân rơi 

xuống. Có những đoạn vô cùng gập ghềnh, cần 
phải kết hợp tay và chân để từ từ leo lên. 

Vì đường lên núi có độ rủi ro cao nên núi 
Phạm Tịnh luôn giới hạn số lượng du khách được 
tham gia mỗi ngày, đồng thời người già và trẻ nhỏ 
được kiến nghị không nên leo lên đỉnh núi.

Lên được đỉnh núi, bạn sẽ phát hiện hai 
ngôi chùa không quá lớn, phần diện tích chiếm trọn 
hai đỉnh chóp của núi Phạm Tịnh. Cây cầu đá nối 
liền hai ngôi chùa như lơ lửng trên không trung, tạo 
nên cảm giác cực kỳ ngoạn mục. 

Đứng trên đỉnh núi, nhìn ngắm hai tòa kiến 
trúc chùa chiền cổ kính được vây bởi mây ngàn, 
khiến cho con người có cảm giác như lên tiên cảnh. 
Người đến bái Phật cũng tự giác lặng yên, thả chậm 
bước chân, thành tâm xếp hàng để vào điện cúng 
Phật.

Xây dựng chùa cần vật liệu đá khối, sửa 
chữa cầu đá cũng cần nhiều vật liệu khác nhau. 
Trung Quốc thời xưa vẫn chưa có sự trợ giúp của 
máy móc hiện đại, vậy thì làm sao người xưa có thể 
vận chuyển được khối lượng vật liệu nặng như vậy 
lên đỉnh núi cao hùng vĩ?

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có lời lí 
giải nào hợp lí cho bí ẩn này và không hề có tư liệu 
gì để ghi lại cách vận chuyển vật liệu xây dựng lên 
núi. Bên cạnh đó, các chuyên gia nghiên cứu phát 
hiện, ngôi chùa trên núi Phạm Tịnh đã tồn tại qua 
hơn 500 năm lịch sử từ thời nhà Minh.

Qua một thời gian dài, hai ngôi chùa trên 
đỉnh đôi đã được trùng tu và gia cố bằng các vật liệu 
bền bỉ hơn để chống lại sức gió cũng môi trường 
khắc nghiệt trên cao. Tuy nhiên, công trình vẫn 
được giữ nguyên bản thể kiến trúc ban đầu.

Khu vực núi Phạm Tịnh đã được chính phủ 
quy hoạch thành khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh 
Quý Châu. Môi trường thiên nhiên của núi Phạm 
Tịnh là nhà của hơn 2.000 loài thực vật và hàng 
trăm loài động vật quý hiếm.

Hàng trăm triệu năm trước, núi Phạm Tịnh 
từ từ nhô lên khỏi đáy đại dương. Những cảnh quan 
tuyệt đẹp như vách đá dốc đứng, thung lũng sâu và 
thác nước hình thành từ 1 đến 1,4 tỷ năm trước còn 
tồn tại nguyên vẹn đến nay. ■

Núi Shasta: Thánh địa bí ẩn 
và “lời hứa trở về” từ những 
người... đã khuất

Ngọn núi gắn liền với câu chuyện về 
người phụ nữ tên Mary và lời hẹn 
một ngày sống dậy từ cõi vĩnh 

hằng.
Núi Shasta không phải là ngọn núi cao nhất 

hoặc đẹp nhất trong Dãy Cascade, Bắc Mỹ nhưng 
nó là đại danh huyền thoại nhất. Nơi đây ẩn chứa 
những câu chuyện ly kỳ thách thức những người 
gan dạ nhất. Theo báo Sacramento Bee, hơn 100 tín 
ngưỡng từ khắp nơi trên thế giới có nguồn gốc từ 
núi Shasta.

Trong một nghiên cứu được công bố, 89% 
du khách thừa nhận rằng họ đến Shasta để thờ cúng 

các vị thần và những sinh vật ngoài hành tinh cư 
ngụ ở bên dưới ngọn núi hay còn được gọi với cái 
tên "cư dân dưới lòng đất".

Hầu hết những câu chuyện kỳ quặc xung 
quanh núi Shasta có thể bắt nguồn từ cuốn sách có 
tên "A Dweller On Two Planets" (tên tiếng Việt là 
"Một người sống trên hai hành tinh") được xuất 
bản lần đầu tiên vào năm 1906. Tác giả của cuốn 
sách là Frederick S. Oliver, cư dân ở Yreka, 
California, Mỹ.

Cuốn sách của Oliver chứa đựng những 
câu chuyện hấp dẫn đối với "người yêu mến tâm 
linh".

Núi Shasta được ví là địa điểm linh thiêng 
của thổ dân châu Mỹ. Bên dưới ngọn núi là thành 
phố pha lê Telos, nơi mọi ước nguyện có thể được 
thực hiện như bất tử, thoát khỏi đau đớn và khổ 
đau, danh vọng, tình bạn và tình yêu.

Núi Shasta được nhiều người coi là một 
“điểm nóng” huyền bí và là điểm chuyển giao của 
các thế giới. Đã có những lời truyền tai rằng có 
người chết thậm chí còn hứa sẽ trở về từ nấm mồ 
trên núi.

Năm 1951, một người phụ nữ tự xưng là 
Mẹ Mary đã mở một quán trọ có tên là "The Inn" 
nằm ở trung tâm thành phố Shasta. Mẹ Mary là độc 
giả say mê cuốn sách "A Dweller on Two Planets". 
Bà tin rằng điểm dừng chân của mình là nơi dành 
cho những linh hồn lạc lối để đi đến sự giác ngộ.

Trong suốt những năm còn sống Mary đã 
đón hơn 10.000 lượt khách. Những du khách đi 
đường dài trên thường ghé qua quán trọ độc nhất 
trên cung đường hẻo lánh này.

Bình thường Mary luôn ở một mình trên 
lầu nhưng người ta đồn rằng bà có trực giác biết khi 
nào sẽ có một vị khách mới. Trước khi họ bước 
vào, Mary sẽ đi xuống cầu thang và ngồi vào bàn để 
chào đón họ.

Ở tuổi 75, trước khi Mary qua đời, bà đã để 
lại lời chỉ dẫn cho những người thân của mình. 
Mary dặn dò mọi người hãy để xác của bà tại căn 
phòng trên lầu vì bà sẽ trở về từ cõi chết. Những 
người thân của bà đã làm điều đó: Họ giữ bí mật về 
cái chết của bà trong gần một tháng.

Trong thời gian đó, một cậu bé 16 tuổi và 
hai người đàn ông lớn tuổi đã đứng canh bên cạnh 
xác của Mary suốt ngày đêm, chờ đợi linh hồn bà 
nhập lại vào thể xác của mình.

Thật khó để tưởng tượng nỗi kinh hoàng 
khi phải “canh giữ” một tử thi chưa qua xử lý. Quá 
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Chuyện của chú chim hải 
âu cô đơn nhất thế giới: Vĩnh 
viễn không tìm thấy đường về 
nhà và chuyến hành trình được 
cả thế giới dõi theo

Albie sẽ mãi mãi không thể trở về 
quê hương, tìm kiếm bạn đời hay 
bất kỳ đồng loại nào của mình nữa.

Vừa qua, chú chim hải âu duy nhất của 
châu Âu đã trở lại Yorkshire, Anh. Có biệt danh là 
Albie, chú chim hải âu đặc biệt này được cho là đã 
sống ở bắc bán cầu từ năm 2014. Nó nổi tiếng đến 
mức hành trình bay hằng năm của Albie đều được 
các nhà khoa học, động vật học và truyền thông dõi 
theo. Thế nhưng, lý do khiến Albie nổi tiếng lại 
không hề vui vẻ chút nào: đây là chú chim hải âu 
“cô đơn nhất thế giới”.

Chú chim hải âu cô độc

Quê nhà của Albie có thể là ở vùng biển 
Falklands và Nam Georgia

Albert hay còn gọi là Albie thuộc giống 
chim hải âu lớn (Albatross), là loài chim lớn nhất 
và phổ biến nhất trong họ Hải Âu. Albie cũng 
không có đặc điểm ngoại hình gì khác biệt so với 
hàng triệu con cùng giống loài của mình. Thế 
nhưng nó lại được biết đến vì sự tồn tại khó hiểu: 
Albie sống ở châu Âu.

Albie là một con chim hải âu lông nâu đen, 
hiện khoảng 10 tuổi và có kích cỡ trung bình với sải 
cánh dài 200-240 cm. Giới tính của nó đến nay vẫn 
chưa được xác định, dù đã được con người đặt cái 
tên khá nam tính.

Chim hải âu lớn, hoặc bất kỳ loại chim hải 
âu nào không bao giờ được tìm thấy ở châu Âu nói 
riêng và bắc bán cầu nói chung. Hải âu là loài chim 
thuộc về biển cả và chỉ có thể sinh sống ở nam bán 
cầu. Hải âu lớn chủ yếu sống ở vùng biển Nam Đại 
Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương. Thế nhưng 
không biết vì sao, Albie lại xuất hiện giữa châu Âu, 
trên đất liền, phía bắc bán cầu và vẫn luôn ở đây 
suốt nhiều năm qua.

Người ta cho rằng Albie đã bị những cơn 
gió xích đạo lớn thổi bay và không thể quay trở lại 
khu vực sinh sống của mình nữa vì khoảng cách 
quá xa xôi. Dù nó có bay kiên trì bao năm, Albie 

cũng không thể trở về biển được nữa. Không có 
khả năng nó sẽ về được nhà vì gió xích đạo khá nhẹ, 
và cơ hội gặp được một cơn gió lớn đến nỗi có thể 
“thổi bay” Albie về nam bán cầu là quá mong 
manh.

Chim hải âu được biết đến là loài động vật 
chung thủy một vợ một chồng, nghĩa là những cặp 
chim sẽ luôn kết đôi suốt đời và đôi khi có thể ở bên 
nhau suốt 70 năm cuộc đời của chúng. Với Albie, 
vì là chú chim hải âu độc nhất ở châu Âu, kết quả là 
Albie sẽ vĩnh viễn không thể tìm được bạn đời hay 
thậm chí bất kỳ người bạn nào trong cuộc đời mình 
nữa.

Cuộc hành trình được cả thế giới dõi 
theo

Chú chim hải âu Albie thường xuyên được 
nhìn thấy tại khu bảo tồn thiên nhiên Bempton 
Cliff của RSPB vào mùa hè năm ngoái và hiện đã 
trở lại đây sau một thời gian bay ở các vùng lân cận. 
Kể từ khi được các nhà khoa học vô tình phát hiện 
năm 2014, Albie luôn được dõi theo sát sao.

Dù nó được tự do sống ngoài tự nhiên, 
nhưng vì là chim hải âu duy nhất ở trời Âu, tung 
tích của Albie vẫn rất dễ dàng được phát hiện. Theo 
dõi hành trình của Albie còn trở thành thú vui của 
không ít người thích nghiên cứu chim nói riêng và 
động vật nói chung. 

Thậm chí có cả những người nổi tiếng đã 
đến thăm Albie khi nó được phát hiện đang sinh 
sống cố định tại khu bảo tồn thiên nhiên Bempton 
Cliff như nhà văn Bill Oddie, diễn viên Samuel 
West,... Albie chính là một nhân tố “hút khách” của 
khu bảo tồn này. Mọi người muốn đến Bempton 
Cliff chỉ để tìm kiếm “chú hải âu cô đơn nhất thế 
giới” đang sải cánh trên bầu trời.

Hành trình cô độc của Albie khá cố định. 
Ngoài việc sinh sống thường xuyên ở Bempton 
Cliff. vào các mùa đông, nó được phát hiện gần 
Biển Bắc ở Đức và ở vùng Bắc Âu.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bempton Cliffs 
RSPB là nơi sinh sống của nửa triệu loài chim 
biển. Albie thỉnh thoảng vẫn được thấy “bầu bạn” 
cùng những chú chim mỏ vịt, chim dao cạo và cả 
chim cánh cụt,... thế nhưng không có ai là đồng loại 
với nó và thực sự có thể đồng hành cùng Albie. 

Dẫu vậy, Albie vẫn một mình tự do đơn độc 
ngạo nghễ giữa bầu trời, tiếp tục hành trình một 
mình của mình đến mãi mãi. ■

Lodoicea maldivica, giống 
dừa kỳ lạ có quả to nhất thế giới

Các hòn đảo nhiệt đới thuộc quần 
đảo Seychelles là quê hương của 
một loài dừa kỳ lạ, nổi tiếng vì có 

các quả cỡ lớn, nặng tới hàng chục kg.
Lodoicea maldivica, còn có tên dừa đôi 

hoặc coco-de-mer, là một giống dừa đặc biệt. 
Những cây này có chiều cao từ 25 đến 34 mét và có 
những quả dừa “siêu to khổng lồ”, với chiều dài 
hơn 30cm, đường kính gần 1m và trọng lượng tới 

20kg.
Do hình dáng khá gợi cảm, trông như vòng 

ba của một người phụ nữ quyến rũ, chúng đã truyền 
cảm hứng cho nhiều truyền thuyết. Loại quả này 
cũng được nhiều ông hoàng và những người có ảnh 
hưởng khác săn tìm suốt nhiều năm. Tới tận ngày 
hôm nay, sự quý hiếm của “siêu dừa” khiến chúng 
càng được các nhà sưu tầm đánh giá cao.

Dừa Lodoicea maldivica có nguồn gốc từ 
các đảo Praslin và Curieuse ở Seychelles. Ngày 
nay, một số cây dừa này còn mọc trên các đảo nhỏ 
khác là St Pierre, Chauve-Souris và Ile Ronde.

Tổng cộng, hiện nay chỉ còn khoảng 8.000 
cây dừa Lodoicea maldivica trưởng thành trong tự 
nhiên. Số lượng ít ỏi khiến loài này đã được đưa 
vào danh sách các sinh vật cần được bảo tồn ở mức 
cao nhất.

Quả không phải là thứ duy nhất có kích cỡ 
lớn trên các cây Lodoicea maldivica. Những chiếc 
lá hình quạt của chúng có thể dài từ 7 đến 10 mét và 
rộng tới 4,5 mét.

Đây là đặc điểm khá thú vị, khi loài này chỉ 
sống trên đất có thành phần nhiều đá, nghèo dinh 
dưỡng. Nhưng Lodoicea maldivica đã thích nghi 
để tồn tại tốt trong khi chỉ cần lượng dinh dưỡng 
bằng 1/3 so với các loại cây khác mọc gần đó.

Quả của Lodoicea maldivica được săn lùng 
vì khá hiếm. Trong suốt vòng đời kéo dài hàng thế 
kỷ, một cây dừa sẽ chỉ cho ra khoảng 100 quả. Mỗi 
quả dừa thường mất tới 7 năm để bảy năm để thực 
sự trưởng thành, và thêm hai năm nữa để nảy mầm.

Dừa Lodoicea maldivica, với kích cỡ to lớn 
và vẻ ngoài độc đáo, là mặt hàng được giới sưu tầm 
săn lùng

Cây dừa này có cái tên coco de mer bởi 
cánh thủy thủ ngày xưa tưởng rằng những quả dừa 
khổng lồ mà họ tìm thấy trôi nổi trên đại dương đến 
từ biển cả. 

Trên thực tế, quả dừa khá nặng nên khi 
rụng khỏi cây, nó sẽ nhanh chóng chìm xuống đáy 
biển. Sau một thời gian, lớp vỏ bao phủ bên ngoài 
bị thối rữa đi, phần sọ dừa ở trong mới nổi lên.

Do cực kỳ quý hiếm, mỗi quả dừa coco de 
mer hiện có giá lên tới vài ngàn USD. Đây là lý do 
mỗi quả dừa thường được đóng lồng bảo vệ, để 
ngăn chặn khả năng nó bị lấy trộm. ■  
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NEW

917-2030/1598

Nails Lux of Texas Pasadena Caàn Baùn

Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu Parking, tieäm roäng 2,200 sqft coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 

baøn nail. Coù 8 thôï, 2 phoøng wax 2 phoøng restroom. Tieäm môùi ñaày ñuû supplies, chuû môùi voâ khoâng 

caàn söûa gì heát, income muøa heø $40k/$45k thaùng, muøa naøy $31k/$35k thaùng, chöa tính cash. Rent 

everything $7,000 thaùng, giaù caû thöông löôïng.

Pasadena, Texas

832-913-9370 * 713-498-3454Thaät loøng mua xin goïi:

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

NEW

894-2028/1596

Caàn Sang Gaáp Tieäm Phôû – Baùnh Mì

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp 

giaù reû ($59k). Tieäm good income, good 

location, 1,800 sqft. Rent + Cam $4,532

New! New! New!

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng lieân laïc Thi
713-498-5686

NEW

897-2028/1596

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm vôùi giaù $45,000. Tieäm roäng 1,500 sqft, 

8 gheá, 5 baøn, 2 phoøng Wax, Rent döôùi $2,500 (free 

nöôùc) - Raùc.

Gaàn nhieàu chôï HEB, Walmart. Good location, 

parking roäng raõi, nhieàu nhaø haøng xung quanh

Khu Tomball

Xin vui loøng lieân laïc: 281-736-7148

NEW

895-2028/1596

Baùn Tieäm Hair & Nail Salon

Baùn tieäm Hair & Nail Salon - Briar Forest & 
Dairy Ashford. Khu Myõ Traéng, sang troïng 
(High End Building). 

Giaù $50k, zipcode 77077.

Briar Forest & Diary Ashford

Moïi chi tieát xin lieân laïc Thaønh
832-814-0338

NEW

900-2028/1596

Baùn Tieäm Convenience

Caàn baùn tieäm convenience gaàn I-

10 East vaø 610. Tieäm roäng, rent reû.

I-10 East & 610

Xin vui loøng lieân laïc

713-269-7546

NEW

901-2028/1596

Baùn Tieäm Dryclean & Alterations

Tieäm khu Westheimer Rd & Hillcroft. 

Ñòa ñieåm toát, ñoâng khaùch, Good 

income.

Westheimer Rd & Hillcroft

Xin lieân laïc (hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

832-863-8560 * 713-782-1193

NEW

919-2030/1598

Baùn Nhaø Haøng

Chuû coù Business khaùc, caàn baùn gaáp nhaø haøng khu vöïc South 45, gaàn ñaïi hoïc 

Houston. Hoaït ñoäng 8 naêm, roäng 3,000 sqft. Baùn côm, buùn, phôû, ñoà xaøo. Tieàn 

sale naêm 2021 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

832-434-9905Xin vui loøng lieân laïc Taøi:

NEW

918-2030/1598

Baùn Tieäm Dryclean Plan

Caàn sang tieäm Dry Clean Plan. 

Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Giaù baùn $130K

Gessner

Xin vui loøng lieân laïc Chi: 281-235-8684

Lôøi Nguyeän
Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Quan Âm đã giúp con khỏe mạnh, an phúc lành - Hạnh Hương

NEW

932-1601/2033

Baùn Traïm Xaêng Exxon & Deli

Baùn traïm xaêng Exxon & Deli, traïm coù 8 caây xaêng, naèm ngay goùc ngaõ 4 

ñeøn giao thoâng. Khu vöïc ñoâng ñuùc. Rent $8,500 NNN lease. 

Chuû ñaõ sôû höõu 18 naêm. Giaù baùn $550,000. 

Beaumont, TX

832-877-9951Thaät loøng mua xin goïi Hieàn Nguyeãn:

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



Trang 7A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2024 * Saturday, December 10, 2022

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Wilhelm Wundt: Cha đẻ 
của tâm lý học thực nghiệm

Năm 1879, nhà nghiên cứu người 
Đức Wilhelm Wundt đã thành lập 
phòng thí nghiệm tâm lý học đầu 

tiên trên thế giới tại Đại học Leipzig. Kể từ đó, tâm 
lý học trở thành một lĩnh vực nghiên cứu độc lập.

Wilhelm Wundt (1832-1920)
Vào đầu thế kỷ XIX, tương lai của ngành 

tâm lý học vẫn còn khá mịt mờ. Cho đến thời điểm 
đó, người ta coi tâm lý học là một nhánh của triết 
học, và nhánh đó gần như đi vào ngõ cụt khi triết 
gia người Đức Immanuel Kant tuyên bố rằng tâm 
lý học không có khả năng tồn tại như một ngành 
khoa học độc lập, bởi vì ý thức không thể nghiên 
cứu một cách khách quan.

Mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Wilhelm 
Wundt xây dựng phương pháp luận và tiến hành 
các thí nghiệm tâm lý đầu tiên, đặt nền móng để 
tâm lý học trở thành một lĩnh vực nghiên cứu riêng 
biệt. Do đó, ông được mệnh danh là cha đẻ của tâm 
lý học thực nghiệm.

Wundt sinh ra tại Neckarau, Baden (Đức) 
vào ngày 16/8/1832. Cha của Wundt là một mục sư 
Tin Lành, nhưng ông không tiếp nối sự nghiệp của 
cha mình mà quyết định theo học chuyên ngành y 
khoa ở Đại học Heidelberg và bảo vệ thành công 
luận án tiến sĩ vào năm 1856. 

Cũng tại ngôi trường này, ông tham gia 
công tác giảng dạy bộ môn sinh lý học, sau đó trở 
thành trợ lý cho nhà vật lý và sinh lý học nổi tiếng 
Hermann von Helmholtz vào năm 1858.

Trong khoảng thời gian làm việc ở Đại học 
Heidelberg, ông đã viết tác phẩm “Beiträge zur 
Theorie der Sinneswahrnehmung” (Những đóng 
góp cho lý thuyết về nhận thức giác quan). Ông 
cũng xây dựng khóa học đầu tiên về tâm lý học theo 
khía cạnh khoa học, đề cập đến mối quan hệ giữa 
sinh lý của bộ não và tâm trí con người. 

Ông đã tổng hợp các bài giảng của mình và 
xuất bản cuốn sách với tựa đề “Vorlesungen über 
die Menschen und Thierseele” (Những bài giảng 

về tâm trí của con người và động vật) vào năm 
1863.

Năm 1875, Wundt nhận được một công 
việc mới không chỉ thay đổi cuộc đời ông mà còn 
có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ lĩnh vực tâm lý học 
trong tương lai. Công việc này là một vị trí giảng 
dạy ở Đại học Leipzig (Đức). 

Tại đó, Wundt bước vào giai đoạn làm việc 
hiệu quả nhất trong sự nghiệp của mình. Ông đã 
thực hiện một điều chưa ai từng làm trước đây – 
xây dựng phòng thí nghiệm tâm lý học đầu tiên trên 
thế giới vào năm 1879.

Phòng thí nghiệm trở thành điểm đến cho 
những người quan tâm đến tâm lý học, đầu tiên là 
các nhà triết học và tâm lý học người Đức, sau đó 
đến các sinh viên Mỹ và Anh. Hai năm sau, Wundt 
thành lập tạp chí tâm lý học đầu tiên mang tên 
“Philosophische Studien”, đánh dấu sự khởi đầu 
của tâm lý học hiện đại.

Wundt tin rằng ý thức của con người có thể 
nghiên cứu thông qua các thí nghiệm thực tế. Ngày 
nay, chúng ta có phương pháp chụp cộng hưởng từ 
(MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT) và nhiều kỹ thuật 
chẩn đoán hình ảnh thần kinh khác cho phép chúng 
ta quan sát các phản ứng sinh lý trong não. 

Tất nhiên, Wundt không biết đến những 
công nghệ này trong thời đại của mình. Do đó, ông 
phải tiến hành các thí nghiệm dựa vào việc kiểm 
soát kích thích từ bên ngoài và báo cáo về những 
thay đổi tâm lý, cảm xúc và hành vi của các tình 
nguyện viên. Ông đặt tên cho phương pháp này là 
“xem xét nội tâm”.

Wundt đã tách rời tâm lý học ra khỏi triết 
học bằng cách phân tích hoạt động của tâm trí 
thông qua đo lường và kiểm soát một cách khách 
quan, từ đó giảm thiểu vai trò của phân tích dựa 
trên lý trí.

Wundt nhận định rằng, các phương pháp 
thực nghiệm khoa học có thể giúp chúng ta phân 
tích những hiện tượng nhất thời và thay đổi, chứ 
không chỉ đơn thuần là quan sát các đối tượng 
tương đối ổn định. 

Nói cách khác, phương pháp thực nghiệm 
(vào thời điểm đó chỉ được sử dụng trong khoa học 
vật lý) trở nên đặc biệt hữu ích khi nghiên cứu 
những thứ thay đổi, bao gồm suy nghĩ và cảm xúc 
của con người. Thật dễ hiểu khi Wundt muốn áp 
dụng khoa học vào nghiên cứu tâm lý học, nhưng 
đây là việc làm mang tính cách mạng vào thời điểm 
đó.

Trong  tác  phẩm “Grundzüge  der 
physiologischen Psychologie” (Những nguyên lý 
của Tâm sinh lý học), Wundt đã thiết lập các quy 
trình thực nghiệm trong nghiên cứu tâm lý. Đây là 
một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong 
lịch sử ngành tâm lý học.

Wundt đã nghiên cứu ba phạm trù chính 
của hoạt động trí óc bao gồm: cảm xúc, hình ảnh và 
suy nghĩ. Ba phạm trù này là cơ sở của các quá trình 
tri giác được đề cập trong lĩnh vực tâm lý học nhận 
thức ngày nay.

Vấn đề Wundt cũng đặc biệt quan tâm là 

yếu tố sinh lý học liên quan đến ý thức. Ông đã 
triển khai các thí nghiệm để tìm hiểu thời gian phản 
ứng của con người đối với các tác nhân bên ngoài 
(ví dụ như ánh sáng hoặc âm thanh của máy đếm 
nhịp), nhận thức cảm giác thu được từ các giác 
quan và sự chú ý. 

Mục đích của ông là phân tích những yếu tố 
cấu thành nên những suy nghĩ và cảm giác của con 
người, giống như cách một nhà hóa học phân tích 
các hợp chất để tìm ra cấu trúc cơ bản của chúng.

Wundt và một học viên tại phòng thí 
nghiệm tâm lý của ông tên là Edward B. Titchener 
đã phát triển học thuyết cấu trúc (structuralism), 
theo đó mọi trải nghiệm của tâm trí đều có thể được 
chia nhỏ thành các yếu tố nhỏ hơn cấu thành nên 
nó. 

Và những yếu tố cấu thành này có thể kết 
hợp lại với nhau để tạo ra trải nghiệm có ý thức. Ví 
dụ, cảm giác cầm một cục nước đá trên tay có thể 
chia nhỏ thành các yếu tố nhỏ hơn như “lạnh”, 
“cạnh sắc nhọn”, “ướt”, “vuông hoặc tròn”, 
“nặng”.

Học thuyết cấu trúc vẫn có nhiều tính ứng 
dụng cho đến ngày nay, trong đó bao gồm việc sử 
dụng các kỹ thuật chụp hình ảnh thần kinh như 
MRI và chụp cắt lớp CT. 

Cụ thể, khi các nhà khoa học chụp ảnh não 
hoặc xem xét những thay đổi về máu và hóa chất 
trong não, họ thường phân chia các bộ phận và 
chức năng riêng biệt của não để xem chúng phản 
ứng như thế nào với kích thích từ bên ngoài.

Trong giai đoạn gần cuối sự nghiệp, Wundt 
đã phát triển lý thuyết “ba khía cạnh của cảm giác” 
vào năm 1896. Lý thuyết này đề xuất rằng mọi 
người trải nghiệm cảm giác theo ba thông số: dễ 
chịu, căng thẳng và phấn khích.

Wundt và cộng sự cũng kiểm tra những 
hành vi bất thường ở con người, từ đó xác định và 
phân loại các triệu chứng rối loạn tâm thần, tìm 
kiếm phương pháp cải thiện mức độ tập trung cho 
các bệnh nhân.

Với những đóng góp to lớn của mình, 
Wundt được công nhận là một trong những nhà tâm 
lý học vĩ đại nhất và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại 
cùng với William James và Sigmund Freud. ■

* Bơ vơ
Thấy một chú bé đứng khóc ở ngã ba 

đường, bà cụ tốt bụng dừng lại hỏi:
- Sao cháu khóc? Bị lạc đường à?
- Vâng ạ!
- Nhà cháu ở đâu?
- Cháu không biết, hôm nay nhà cháu dọn 

đến chỗ mới.
- Thế bố cháu tên là gì?
- Cháu cũng chưa rõ ạ, hôm nay mẹ cháu và 

ông ấy sẽ cưới nhau...

Vui Cöôøi
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Lịch sử ngành khoa học 
hạt nhân: Những người phụ nữ 
bị gạt ra ngoài lề

Bất chấp tài năng xuất chúng của 
mình, nhiều người phụ nữ làm việc 
trong lĩnh vực khoa học hạt nhân 

vẫn bị xem thường, không được phép bước vào 
phòng thí nghiệm, một số thậm chí không thể tiếp 
tục nghiên cứu khoa học.

Clarice Phelps, người phụ nữ da màu đầu 
tiên khám phá ra một nguyên tố mới, tiến hành thí 
nghiệm vào tháng 4/2020

Năm 1969, bà nội trợ Margaret Fuchs, một 
bà mẹ ba con giản dị sống ở California, nhận được 
lá thư từ Nhà Trắng. 

Người gửi là ông Glenn Seaborg, Chủ tịch 
Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ, người 
từng đoạt giải Nobel Hóa học năm 1951, cố vấn cá 
nhân của Tổng thống Nixon. 

Vào thời điểm đó, GS. Seaborg được xem 
là nhà hóa học hàng đầu thế giới về khoa học hạt 
nhân. Trong bức thư, ông hỏi ý kiến bà Fuchs về 
cesium-137, một đồng vị phóng xạ quan trọng và là 
chất chỉ điểm cho thấy mức độ ô nhiễm hạt nhân 
trên toàn thế giới.

Bà Fuchs đọc bức thư và nhanh chóng phản 
hồi. Con cái của bà hết thảy đều sửng sốt. 

“Các con tôi sẽ chẳng bao giờ tin nổi ông 
Glenn Seaborg lại phải hỏi ý kiến ai về đồng vị 
phóng xạ”, bà viết trong dòng tái bút của bức thư, 
“mà đã thế lại còn hỏi mẹ của chúng”.

Những người con của bà sẽ khó mà tưởng 
tượng được, Fuchs đã từng sống một cuộc đời rất 
khác. Bà ấy không chỉ nghiên cứu cesium-137, 
thực tế bà ấy là người đã khám phá ra nó .

Nhiều năm về trước, bà Fuchs đã góp mặt 
trong đội ngũ dấn thân vào một lĩnh vực khoa học 
mới: hóa học và vật lý hạt nhân. 

Với lịch sử nghiên cứu chưa đầy 80 năm, 
chỉ diễn ra ở một số quốc gia phát triển, lĩnh vực 
nghiên cứu hiện đại này vẫn tồn tại góc khuất: các 
nhà khoa học nữ phải đối mặt với định kiến, bị gạt 
ra ngoài lề, và chịu đựng hành vi quấy rối. 

Lĩnh vực này đòi hỏi sự bảo mật và an ninh 
cao độ, điều này gián tiếp khiến nỗ lực nghiên cứu 

của người phụ nữ không được ghi nhận. Nhiều phụ 
nữ làm việc trong lĩnh vực khoa học hạt nhân bị 
xem thường, thậm chí công trình của họ cũng 
không được đánh giá tương xứng. Một số thậm chí 
không thể tiếp tục nghiên cứu khoa học.

Bà Fuchs (tên thời con gái: Melhase) là một 
trong số đó. Năm 1941, cô sinh viên 20 tuổi 
Melhase đang học năm cuối ngành hóa học tại Đại 
học California, Berkeley. 

Lúc bấy giờ, những sinh viên có thành tích 
xuất sắc như cô cần một dự án để hoàn tất chương 
trình học, nhưng cô vẫn chưa lựa chọn được hướng 
đi phù hợp với mình. 

Sau đó, một người bạn đã giới thiệu cô với 
ông Seaborg, khi ấy còn là một nhà nghiên cứu vô 
danh tại Phòng thí nghiệm Bức xạ của trường đại 
học.

Melhase không hề hay biết mình đang nói 
chuyện với một nhà khoa học vừa có khám phá 
thay đổi thế giới. Trước đó vài tháng, ông Seaborg 
và các đồng nghiệp đã bí mật tạo ra một nguyên tố 
mới - plutonium - khởi nguồn của quả bom nguyên 
tử đầu tiên trên thế giới. 

Bất chấp những cam kết bảo mật với quân 
đội Hoa Kỳ, ông Seaborg đã giao cho Melhase 
100g hạt nhân uranium giàu neutron và yêu cầu cô 
xem xét nó. 

Thông thường, khi neutron được bắn vào 
hạt nhân uranium, hạt nhân uranium sẽ trải qua quá 
trình phân hạch, vỡ ra thành các nguyên tố nhẹ hơn 
như krypton và bari. Ông Seaborg dự đoán rằng, 
bên trong uranium có một nguyên tố mới đang chờ 
được tìm thấy.

Melhase sớm phát hiện ra dấu hiệu của một 
thứ gì đó có tính phóng xạ cực mạnh trong 
uranium. Chỉ trong hai tuần, cô đã phân lập được 
cesium-137 - kỳ tích đáng gờm đối với một sinh 
viên còn chưa tốt nghiệp. Tiếc rằng do yêu cầu phải 
giữ bí mật trong thời chiến, khám phá của cô không 
được phép công bố.

Những ngày sau đó là một chuỗi thất vọng. 
Mặc dù Melhase đã nộp hồ sơ xin học cao học tại 
UC Berkeley, nhưng trưởng khoa hóa học Gilbert 
Lewis đã từ chối hồ sơ vì giới tính của cô. 

GS. Lewis đã nghe về thành tích của cô, 
nhưng ông đơn giản là không quan tâm; ông biện 
minh rằng mình đã từng nhận một nữ nghiên cứu 
sinh, nhưng rồi người này nhanh chóng kết hôn 
ngay sau khi bảo vệ luận án, vì vậy “đã lãng phí 
toàn bộ sự nghiệp học hành trước đó”. 

Bị Berkeley từ chối, Melhase tham gia 
nhóm nghiên cứu của GS. Seaborg trong Dự án 
Manhattan (dự án nghiên cứu và phát triển bom 
nguyên tử đầu tiên trong Thế chiến II). 

Kết thúc chiến tranh, Melhase sớm không 
còn lựa chọn. 

Không thể tiếp tục việc học của mình 
nhưng cũng không kiếm được công việc nào đủ tốt 
mà không yêu cầu bằng tiến sĩ, cô quyết định kết 
hôn với một nhà nghiên cứu cũng thuộc Dự án 
Manhattan và lui về làm bà nội trợ chăm sóc gia 
đình. Giới khoa học đã mất đi một tài năng.

Câu chuyện của bà Fuchs (hay Melhase) 
không phải là trường hợp hiếm hoi trong biên niên 
sử khoa học hạt nhân - một thế giới mà sự bảo mật 
được tận dụng làm công cụ phân biệt đối xử phụ 
nữ. 

Một trường hợp đáng tiếc khác là GS. 
Darleane Hoffman (tên thời con gái: Christian), 
người đã vấp phải hàng loạt rào cản chỉ vì giới tính 
của mình. 

Năm 1952, Hoffman đến Phòng thí nghiệm 
Khoa học Los Alamos để đảm nhận nghiên cứu 
phần hóa học hạt nhân. Khi đến nơi, bộ phận nhân 
sự đã từ chối không cho cô vào: “Chắc chắn có sai 
sót nào đó,” họ nói. “Chúng tôi không tuyển phụ nữ 
vào làm trong bộ phận này”.

GS. Hoffman đã tham gia đấu tranh chống 
lại tình trạng phân biệt giới tính trong nhiều năm. 
Khi còn là một sinh viên, cô đã được truyền cảm 
hứng và quyết định thay đổi chuyên ngành của 
mình sang hóa học. 

Các cố vấn học tập đã cố gắng khuyên can 
cô, nhấn mạnh rằng cô sẽ không được phép kết hôn 
nếu trở thành một giáo viên dạy hóa - họ còn chẳng 
nghĩ đến việc cô có thể trở thành nhà nghiên cứu. 

Đã có lúc, cô bị từ chối bước vào phòng thí 
nghiệm trong khuôn viên trường với lý do đầy dối 
trá rằng giấy tờ tùy thân của cô thiếu chữ viết tắt ở 
giữa phần tên. 

Năm 1952, mặc dù có thành tích xuất sắc 
về vật liệu hạt nhân, là trưởng nhóm nghiên cứu, 
nhưng cô thậm chí không thể bước vào phòng thí 
nghiệm ở Los Alamos. 

Phải mất ba tháng sau đó, trải qua một số sự 
kiện phức tạp với sự vào cuộc của FBI, Hoffman 
mới có thể yên ổn tiến hành nghiên cứu trong 
phòng thí nghiệm.

Đáng buồn thay, đối với Hoffman, mọi 
chuyện đã quá muộn. Trong quãng thời gian khi cô 
ấy bị mắc kẹt ở nhà, nhóm nghiên cứu của cô đã tìm 
ra hai nguyên tố mới trong vật liệu hạt nhân. 

“Tôi đã bỏ lỡ việc trở thành người phát hiện 
ra einsteinium và fermium… khi ấy tôi đang ngồi 
trong một căn hộ nhỏ ở Los Alamos và xoay sở với 
việc chống lại hệ thống”, về sau GS. Hoffman kể 
lại trong cuốn sách “The Transuranium People”. 

“Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng các phòng 
nhân sự nữa, không chỉ vì họ nói rằng “chúng tôi 
không tuyển phụ nữ vào làm trong bộ phận này” - 
điều đó là sai sự thật, mà còn vì sự vô cảm, sự yếu 
kém trong năng lực và xu hướng thiên vị của họ”.

Hoffman vẫn có một sự nghiệp đáng nể, 
đến nỗi trong nhiều năm, đàn anh của của cô - GS. 
Seaborg - đã treo ảnh của cô trên tường văn phòng 
làm việc như một nguồn cảm hứng. 

Năm 1971, cô cùng với nhà nghiên cứu 
Francine Lawrence trở thành hai người đầu tiên 
phát hiện ra plutonium trên Trái đất có từ giai đoạn 
hình thành hệ Mặt trời. 

Năm 1974, cô là trưởng nhóm đại diện phía 
Hoa Kỳ phối hợp với các đồng nghiệp Liên Xô 
quyết định xem ai đã phát hiện ra các nguyên tố 
102 - 106 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. 
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Về sau, cô được bổ nhiệm làm trưởng 
nhóm máy gia tốc hạt thuộc Phòng thí nghiệm 
Quốc gia Lawrence Berkeley. Ở đấy, cô đã gần như 
phát hiện ra một nguyên tố mới một lần nữa, nhưng 
hóa ra một nhân viên đã làm giả dữ liệu gây sai lệch 
kết quả nghiên cứu.

Nhiều người cho rằng thời kỳ phân biệt 
giới tính đã qua, phụ nữ không còn phải đấu tranh 
để giữ vị trí của mình trong lĩnh vực khoa học hạt 
nhân. Ngày nay, phụ nữ hiện diện trong tất cả các 
khía cạnh của khoa học hạt nhân. 

Thật vậy, nhóm nghiên cứu khám phá 
nguyên tố thành công nhất thế kỷ 21 - dự án hợp tác 
giữa Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence 
Livermore ở Mỹ và Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt 
nhân Dubna - đều do nữ giáo sư Dawn 
Shaughnessy tham gia dẫn dắt. 

Họ đã phát hiện ra năm nguyên tố mới. Tuy 
nhiên, những thành kiến vẫn tồn tại.

Câu chuyện của Clarice Phelps là một 
trong những trường hợp tiêu biểu. Là một cựu binh 
Hải quân Hoa Kỳ, Phelps làm việc tại Lò phản ứng 
đồng vị thông lượng cao của Phòng thí nghiệm 
Quốc gia Oak Ridge, ở Knoxvill. 

Tại đây, cô đã thực hiện quá trình phân tách 
tỉ mỉ để phân tách các nguyên tố được tạo ra trong 
lò hạt nhân. Năm 2008, Phelps đã giúp phân tách 
và tinh chế một mẫu nhỏ 22mg berkelium, nguyên 
tố 97. 

Sau đó, mẫu này được chuyển đến Nga, nơi 
GS. Shaughnessy và các đồng nghiệp của mình 
bắn một chùm canxi vào nó, tạo ra nguyên tố 
tennessine, số nguyên tử 117.

Như vậy, Clarice Phelps được ghi nhận là 
người phụ nữ da màu đầu tiên khám phá ra một 
nguyên tố mới (và là nhà khoa học da màu thứ hai 
của thời kỳ hiện đại, sau James Harris). 

Nhằm công nhận vai trò của cô trong khoa 
học, học giả Jess Wade đã tạo một trang Wikipedia 
để vinh danh cô vào tháng 9/2018. Vào tháng 
2/2019, trang này đã bị xóa; các biên tập viên 
Wikipedia cho rằng thành tích của cô ấy “không 
đáng kể”. 

Tệ hơn nữa, do tính chất bảo mật của khoa 
học hạt nhân, các biên tập viên cho rằng có quá ít 
nguồn uy tín chứng minh rằng Phelps đã đóng một 
vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra 
tennessine.

Một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra, nhiều 
chuyên gia đã thảo luận trên tờ The Washington 
Post và các tạp chí khoa học về việc liệu có nên 
công nhận đóng góp của Phelps hay không. Cuối 
cùng trang Wikipedia về cô đã được khôi phục vào 
tháng 1/2020.

Số phận của ba nhà nghiên cứu gợi lên một 
bức tranh lớn hơn về số phận người phụ nữ trong 
nghiên cứu khoa học: không phải tất cả họ đều có 
kết cục hạnh phúc. 

Câu chuyện của Margaret Fuchs chỉ được 
kể lại vào năm 1994, và công lao của bà với tư cách 
là người phát hiện ra cesium-137 gần như không 
còn được nhắc đến. 

Bà mất năm 2006; vào thời điểm đó, Cs-
137 đã trở nên nổi tiếng không chỉ như một đồng vị 
được ứng dụng trong quy trình y tế và khai thác gỗ, 
mà còn là chỉ điểm chính cho mức độ khủng khiếp 
của thảm họa lò phản ứng hạt nhân Chernobyl.

GS. Darleane Hoffman giờ đây đã ngoài 90 
tuổi và đang an dưỡng tuổi già tại California; mặc 
cho những lời kêu gọi của người thân trong gia 
đình bà, GS. Hoffman chưa bao giờ được công 
nhận theo cách mà bà xứng đáng.

Trong bộ ba, chỉ có Phelps nhận được sự 
vinh danh tương xứng. Cô vẫn làm việc trong lĩnh 
vực khoa học hạt nhân và đang hoàn thành chương 
trình Tiến sĩ tại Đại học Tennessee, Knoxville. 

Cô nhiệt tình ủng hộ sự bình đẳng trong 
khoa học và hiện đang tiến hành nhiều nghiên cứu 
hơn nữa để khám phá các nguyên tố mới. ■

Bỉ sẽ có "siêu nhà máy" 
chế tạo vệ tinh lớn nhất châu Âu

Công ty chế tạo vệ t inh nhỏ 
Aerospacelab (Bỉ) vừa chính thức 
khởi công "siêu nhà máy" chế tạo 

vệ tinh, được đặt tại tỉnh Charleroi, nhà máy này có 
thể sản xuất 2 vệ tinh mỗi ngày.

Biểu tượng của công ty chế tạo vệ tinh nhỏ 
Aerospacelab, Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, 
công ty chế tạo vệ tinh nhỏ Aerospacelab (Bỉ) vừa 
chính thức khởi công "siêu nhà máy" chế tạo vệ 
tinh.

Được đặt tại tỉnh Charleroi, nhà máy này có 
thể sản xuất 2 vệ tinh mỗi ngày, hoặc khoảng 500 
vệ tinh trong một năm. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào 
hoạt động vào đầu năm 2025.

Với diện tích khoảng 16.000m2, trong đó 
3.000m2 dành cho phòng thí nghiệm, đây sẽ là nhà 
máy sản xuất vệ tinh lớn nhất ở châu Âu và đứng 
thứ ba trên thế giới sau các nhà máy của Tập đoàn 
thương mại điện tử Amazon và công ty khai phá 
không gian Space X.

Nhà máy sẽ được xây dựng trên địa điểm cũ 
của Xưởng xây dựng điện Charleroi và sẽ tạo ra từ 
400 đến 500 việc làm.

Đánh giá về dự án "siêu nhà máy" của 
Aerospacelab, ông Paul Magnette, Thị trưởng 
thành phố Charleroi nhấn mạnh: 

"Ngày nay, việc làm đang được tạo ra mỗi 

ngày ở Charleroi. Thành phố của chúng tôi đang 
thành công khi đặt cược vào quá trình chuyển đổi 
công nghiệp, bằng cách định vị mình trong các lĩnh 
vực tiên tiến như hàng không vũ trụ, công nghệ 
sinh học. Đó thực sự là một động lực cho 
Charleroi".

Aerospacelab là một công ty khởi nghiệp 
chuyên về nền tảng vệ tinh và tình báo không gian 
địa lý được thành lập năm 2018 tại làng Louvain-
la-Neuve thuộc Charleroi. Với công suất 24 vệ tinh 
mỗi năm, đến nay, địa điểm này đã gây tiếng vang 
và được coi là "góp phần di chuyển thế giới". 

Điều này đã thúc đẩy Aerospacelab đầu tư 
mở rộng sản xuất, trong bối cảnh Công ty tư vấn 
công nghệ truyền thông qua vệ tinh của Pháp 
(Euroconsult) ước tính rằng đến năm 2030 sẽ có 
hơn 1.300 vệ tinh được phóng mỗi năm.

Aerospacelab cũng là nhân tố quan trọng 
trong dự án Không gian Mới - thúc đẩy sự tham gia 
của tư nhân trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, do tỷ 
phú Elon Musk dẫn dắt, trong đó đặt trọng tâm vào 
các vệ tinh nhẹ hơn, có chi phí sản xuất và phóng rẻ 
hơn.

Giám đốc điều hành Aerospacelab, Benoît 
Deper nêu rõ: 

“Chúng tôi lấy cảm hứng từ ngành công 
nghiệp ôtô, nơi các sản phẩm tiêu chuẩn hóa luôn 
có khả năng được điều chỉnh cho phù hợp với các 
nhu cầu cụ thể. Chúng tôi đang trong quá trình thiết 
lập các nhà máy sản xuất vệ tinh với dây chuyền 
sản xuất sử dụng các linh kiện bán sẵn.

Ở cả hai nhà máy Ottignies-Louvain-la-
Neuve và Charleroi, chúng tôi đều sở hữu và vận 
hành tất cả các cơ sở thử nghiệm cần thiết để sản 
xuất vệ tinh, thúc đẩy tích hợp theo chiều dọc, 
mang lại cho chúng tôi lợi thế về sự nhanh nhẹn. 
Chúng tôi đang nỗ lực tạo ra một loại hiệu ứng 
"Henry Ford" trong lĩnh vực sản xuất vệ tinh”. ■

* Không ai nhường chỗ
Cô gái tóc vàng hoe trở về nhà sau chuyến 

thăm thành phố. Nhận thấy con gái có vẻ mệt mỏi, 
mẹ cô hỏi: 

- Con yêu, con không sao chứ?
- Không, mẹ ạ! Con chỉ hơi mệt vì cứ phải 

đứng mãi ở trên tàu.
- Tội nghiệp con. Vậy tại sao con không 

yêu cầu anh chàng galant nào đó nhường chỗ cho 
mình trong chốc lát. Con xinh đẹp và đáng yêu thế 
này cơ mà.

- Con biết rất rõ thế mạnh của mình, nhưng 
thật tệ là chẳng có chàng trai nào trên tàu để con 
yêu cầu điều đó...

Vui Cöôøi
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trình phân hủy là điều không thể tránh khỏi. 
Sau hơn một tháng, những người này kết luận rằng 
linh hồn của bà sẽ không trở lại. Rất có thể vẻ ngoài 
khủng khiếp và mùi khó chịu của thi thể đã khiến 
họ “tỉnh ngộ”.

Ngay sau đó, những người này đã mang hài 
cốt của Mary đến nơi xử lý và báo cho chính quyền. 
Đồng thời quán trọ của “Đức Mẹ” cũng đóng cửa 
kể từ đó. ■

Đồng tử càng lớn thì trí 
thông minh càng cao, mối quan 
hệ giữa mắt và não có thể phức 
tạp hơn bạn nghĩ rất nhiều

Một nghiên cứu mới cho thấy 
đường kính đồng tử của một 
người càng lớn lúc thì chỉ số 

thông minh của người đó càng cao. Điều này có thể 
liên quan đến khu vực trong não của chúng ta điều 
khiển hoạt động của đồng tử.

Đồng tử của chúng ta sẽ không chỉ phản 
ứng với ánh sáng, chúng còn phản ánh trạng thái 
của con người như những kích thích, sự hứng thú 
quan tâm hoặc kiệt sức về tinh thần và các trạng 
thái khác. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thậm 
chí còn sử dụng mức độ giãn nở của đồng tử để phát 
hiện xem một người có nói dối hay không.

Mới đây, một nghiên cứu được thực hiện 
trong phòng thí nghiệm của Viện Công nghệ 
Georgia, Hoa Kỳ đã cho thấy kích thước đồng tử có 
sự liên quan mật thiết đến những khác biệt về trí 
thông minh của từng cá nhân. 

Từ các bài kiểm tra về khả năng suy luận, 
sự chú ý và trí nhớ, có thể rút ra được rằng đường 
kính đồng tử của một người càng lớn thì chỉ số IQ 
của người đó càng cao. 

Trên thực tế, các nhà khoa học cũng phát 
hiện ra rằng giữa các đối tượng có điểm cao nhất và 
thấp nhất trong bài kiểm tra nhận thức, sự khác biệt 
về kích thước đồng tử cũng có sự khác biệt rất lớn 
và có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường.

Mối liên hệ đáng ngạc nhiên này được phát 
hiện khi nghiên cứu sự khác biệt về sức mạnh não 
người trong các nhiệm vụ ghi nhớ. Trước đây, 
chúng ta thường sử dụng mức độ giãn nở của đồng 
tử để đo nỗ lực tinh thần của một người. 

Quan điểm này đã được nhà tâm lý học 

Daniel Kahneman phổ biến vào những năm 1960 
và 1970. Do đó, khi những nhà nghiên cứu phát 
hiện ra rằng có một mối quan hệ nhất định giữa 
kích thước cơ bản của đồng tử và trí thông minh, 
giới khoa học vẫn cảm thấy rằng điều này không 
chắc chắn về tính xác thực.

Cũng chính bởi lý do đó, những nhà nghiên 
cứu đã quyết định đến từ thành phố Atlanta của 
Hoa Kỳ để tuyển hơn 500 tình nguyện viên từ 18 
đến 35 tuổi, thực hiện một cuộc nghiên cứu quy mô 
lớn hơn về sự liên quan giữa kích thước đồng tử và 
trí thông minh. 

Ban đầu, họ đo kích thước đồng tử của 
những đối tượng này bằng thiết bị theo dõi mắt. 
Thiết bị này có thể sử dụng máy ảnh và máy tính 
hiệu suất cao để thu ánh sáng phản xạ từ đồng tử và 
giác mạc nhằm thu được dữ liệu liên quan.

Các nhà khoa học tiến hành đo kích thước 
đồng tử của những người tham gia bằng cách để họ 
nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trống 
trong 4 phút và cả trong thời gian giải lao. Trong 
thời gian này, trình theo dõi mắt đã ghi lại dữ liệu, 
cho phép nhóm nghiên cứu tính toán kích thước 
đồng tử trung bình của mỗi người tham gia.

Có thể nhiều người vẫn còn nhầm lẫn thì 
trên thực tế kích thước đồng tử là đường kính của lỗ 
tròn màu đen ở trung tâm của mắt, và nó nằm trong 
khoảng từ 2 mm đến 8 mm. 

Đồng tử được bao quanh bởi vùng màu của 
mắt - mống mắt. Ngoài ra, vì ánh sáng chói sẽ làm 
co đồng tử, nên nhóm nghiên cứu đã giữ tất cả các 
đối tượng trong phòng thí nghiệm ở trạng thái ánh 
sáng ổn định.

Tiếp theo, những người tham gia phải hoàn 
thành một loạt các bài kiểm tra nhận thức. Các bài 
kiểm tra này được thiết kế để đo lường "trí thông 
minh linh hoạt" (khả năng giải quyết các vấn đề 
mới thông qua suy luận) và "năng lực làm việc của 
bộ nhớ" (khả năng giải quyết các vấn đề mới thông 
qua lập luận, ghi nhớ thông tin trong một khoảng 
thời gian ngắn), và "kiểm soát sự chú ý" (khả năng 
tập trung trong môi trường nhiễu).

Ví dụ, trong bài kiểm tra kiểm soát sự chú 
ý, các đối tượng phải chống lại việc nhìn vào các 
dấu sao in đậm nhấp nháy ở một bên màn hình máy 
tính, nhưng phải nhanh chóng nhìn sang hướng 
ngược lại để xác định một chữ cái tiếng Anh. 

Vì chữ cái này sẽ biến mất ngay lập tức, nên 
dù người tham gia chỉ nhìn lướt qua dấu hoa thị 
nhấp nháy trong thời gian ngắn, rất có thể chữ cái 
này sẽ bị bỏ sót. 

Mặc dù con người đã học cách sử dụng tầm 
nhìn ngoại vi để phản ứng với các vật thể mà họ 
nhìn thấy và kỹ năng này cho phép chúng ta phát 
hiện hiệu quả kẻ săn mồi hoặc con mồi, nhưng 
nhiệm vụ này yêu cầu người tham gia bỏ qua sự 
chú ý đến việc nhấp nháy của các dấu hoa thị mà 
thay vào đó phải chú ý hoàn toàn vào những chữ 
cái.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng kích 
thước đồng tử lớn hơn có liên quan đến trí thông 
minh linh hoạt cao hơn và khả năng kiểm soát sự 

chú ý và cũng có mối tương quan nhỏ với khả năng 
ghi nhớ làm việc, điều này cho thấy rằng có một 
mối quan hệ nhất định giữa não và mắt. 

Điều thú vị là kích thước đồng tử có tương 
quan nghịch với tuổi: những người tham gia lớn 
tuổi có xu hướng có đồng tử nhỏ hơn và hẹp hơn. 
Tuy nhiên, sau khi chuẩn hóa theo độ tuổi, mối 
tương quan nói trên giữa kích thước đồng tử và khả 
năng nhận thức vẫn tồn tại.

Nhưng tại sao kích thước đồng tử lại liên 
quan đến trí thông minh? Trước khi trả lời câu hỏi 
này, chúng ta cần hiểu những gì đang xảy ra trong 
bộ não của mình. Đầu tiên, kích thước của đồng tử 
có liên quan đến hoạt động của Locus coeruleus - 
một nhân thần kinh nằm ở phần trên của thân não, 
có các kết nối thần kinh sâu rộng với các phần khác 
của não.

Thứ hai, Locus coeruleus sẽ tiết ra chất 
Norepinephrine - vừa là chất dẫn truyền thần kinh 
vừa là hormone trong não và cơ thể. Nó có thể điều 
chỉnh các quá trình như nhận thức, chú ý, học tập 
và ghi nhớ. Ngoài ra, Locus coeruleus còn giúp 
duy trì hoạt động của não ở trạng thái có trật tự, nhờ 
đó các vùng não khác nhau có thể phối hợp với 
nhau để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu. 

Sự rối loạn chức năng của Locus coeruleus 
sẽ dẫn đến phá vỡ hoạt động hệ thống của não và có 
liên quan đến nhiều loại bệnh, bao gồm bệnh 
Alzheimer và rối loạn tăng động giảm chú ý.

Trên thực tế, việc tổ chức và sắp xếp các 
hoạt động của não quan trọng đến mức não phải 
tiêu hao phần lớn năng lượng để duy trì hoạt động 
bình thường, kể cả khi chúng ta không làm gì trong 
giai đoạn này, chẳng hạn như chỉ nhìn chằm chằm 
vào chiếc máy tính hay lướt màn hình điện thoại 
trong vài phút.

Ngoài ra, cũng có giả thuyết cho rằng 
những người có đồng tử lớn hơn khi nghỉ ngơi sẽ có 
khả năng điều chỉnh hoạt động não mạnh hơn, điều 
này tốt cho chức năng nhận thức và chức năng não 
khi nghỉ ngơi. 

Tất nhiên, những nghiên cứu sâu hơn là cần 
thiết để khám phá khả năng này và xác định lý do 
tại sao đồng tử lớn hơn có liên quan đến trí thông 
minh cao hơn và kiểm soát sự chú ý tốt hơn. Nhưng 
rõ ràng vẫn còn có quá nhiều thắc mắc và bí ẩn so 
với những gì chúng ta mới phát hiện ra. ■ 

* Điều bí mật
Cô bé đi học về với vẻ mặt trầm tư, như một 

nhà triết học, cô hỏi bố mẹ:
- Bố mẹ có biết “Nơi cuối cùng” là gì 

không?
- Không biết, là gì vậy con?
- Là thứ hạng tháng này của con trong lớp 

ạ!!!

Vui Cöôøi
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939-2034/1602

NEW

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
__________________________________________

926-2031/1599

CAÀN THÔÏ SÖÛA QUAÀN AÙO

Tieäm may caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm. Full time or Part time. good 

benefit. Vacation holiday pay ôû 610 & 

Richmond

Xin lieân laïc Kim:   

281-236-8880
__________________________________________

925-2031/1599

CAÀN NGÖÔØI

Tieäm Dry Clean caàn ngöôøi laøm 

counter, bieát tieáng Anh, ôû 610  & 

Richmond. Good benefit, holiday 

vacation pay. Full time or Part time.

Xin lieân laïc Kim:   

281-236-8880
__________________________________________

878-2025/1593

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
__________________________________________

911-2029/1597

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû 

khu vöïc Gessner vaø W.Airport. Tieäm 

ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc Phöông: 

713-367-4825
__________________________________________

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

931-2033/1601

CAÀN GAÁP THÔÏ CHAÂN TAY NÖÔÙC

Caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc gioûi, bieát 

laøm boät caøng toát, lôùn tuoåi ok. Bieát laøm 

ñuû thöù ok, bao löông cuõng ok. Coù theå ñi 

chung xe vôùi chuû.

Xin lieân laïc: 

713-384-5805
__________________________________________

890-2027/1595

CAÀN THÔÏ NAILS NÖÕ

Tieäm vuøng Northwest 290. Antoine & 

Tidwell, caàn laøm Fulltime or Parttime, 

bieát ñaép boät vaø chaân tay nöôùc, bao 

löông $600-$700 1 tuaàn, hoaëc aên chia 

6/4. Nôi laøm vieäc thoaûi maùi.

Xin lieân laïc Kim: 

713-688-2489 (W) 

281-919-5124 (C)
__________________________________________

883-2026/1594

CAÀN THÔÏ NAILS

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

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùi bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa Hk2 & 4

Xin lieân laïc: 

832-512-4028

281-431-4499
__________________________________________

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

898-2028/1596

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

KHU BELLAIRE 

Caàn moät baùc gaùi bieát laùi xe ñöa ñoùn ñi 

hoïc. Giuùp ít vieäc nhaø, khu Bellaire. ÔÛ 

laïi hoaêc veà trong ngaøy. Bao aên, ôû, coù 

phoøng rieâng, löông haäu.

Xin lieân laïc: 

713-417-1172

927-2031/1599

CHO THUEÂ PHOØNG 

Nhaø khu Beechnut Landing goùc 

Synnot & Beechnut, coù phoøng troáng 

cho thueâ. Tieän nghi ñaày ñuû, coù 

phoøng beáp naáu aên rieâng raát thoaûi 

maùi.

Xin lieân laïc Coâ Mai: 

832-768-4380
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

937-2034/1602

CHO SHARE PHOØNG 

Nhaø cöûa thoaùng maùt, saïch seõ, coù 

phoøng cho thueâ. Nhaø ôû ñöôøng Boone 

sau Lee Sandwiches, gaàn Hong 

Kong 4. Bao ñieän nöôùc, internet.

Xin lieân laïc Thaûo: 

713-909-5269

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

906-2029/1596

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho share, 

ñaày ñuû tieän nghi. Khoâng naáu aên, nhaø 

saïch seõ, chæ cho share 1 phoøng. 

Ñöôøng Beechnut vaø Dairy Ashford. 

Öu tieân nam, $400/1 thaùng.

Xin lieân laïc Höông: 

832-231-1164
__________________________________________

904-2029/1596

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø dö phoøng cho share, Khu Hk4 

vaø Chôï Thanh Bình. Bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, internet, naáu aên. Öu tieân 

ngöôøi coù vieäc laøm. Nhaø troáng, coù theå 

doïn vaøo thaùng 11/2022.

Xin lieân laïc: 

832-788-9606
__________________________________________

922-2031/1599

NEW

CHO SHARE PHOØNG 

Nöõ chuû nhaø, öu tieân cho du hoïc sinh 

nöõ. Bao ñieän, nöôùc, Wi-Fi, khu yeân 

tónh, coù coång saét. Westpart Tollway & 

Hwy6.

Xin lieân laïc Coâ Tina: 

832-684-6895
__________________________________________

912-2029/1597

CHO SHARE PHOØNG

(phoøng master vaø phoøng thöôøng)

Nhaø ôû Bellaire gaàn chôï Myõ Hoa, coù 

phoøng master vaø phoøng thöôøng. Bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, internet, naáu aên. 

Khoâng ôû chung vôùi chuû. 

Xin lieân laïc: 

832-289-9273
__________________________________________

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)
__________________________________________

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

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted
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899-2028/1596

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu Bellaire & Hwy 6, nhaø coù phoøng 

Master Bedroom môùi vaø ñeïp. Loái ñi 

ngoaøi rieâng bieät, bao ñieän nöôùc vaø 

internet. Khu an ninh, ñaày ñuû tieän 

nghi, yeân tónh, giaù $600.

Xin lieân laïc Coâ Linda: 

832-794-8083
__________________________________________

914-2030/1598

CHO SHARE PHOØNG - 77036

Nhaø dö 2 phoøng ñeïp saïch seõ, khu 

yeân tónh, an ninh. Beechnut gaàn 

Southwest Freeway. Öu tieân cho 

ngöôøi ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. 

$400/thaùng.

Xin lieân laïc Coâ Taâm:  

832-853-2061
__________________________________________

930-2032/1600

CHO THUEÂ PHOØNG 

(VUØNG BELLAIRE)

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng master vaø 

1 phoøng thöôøng. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy.

+ Phoøng lôùn (master) $750.

+ Phoøng thöôøng  $350.

Khu an ninh, saïch seõ, thoaùng maùt, 

coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc: 

Anh Quyù: 832-526-3566

Chuù Baûy: 713-985-9541

__________________________________________

888-2027/1595

SHARE PHOØNG

Nhaø roäng, saïch seõ, yeân tònh, chuû nhaø 

1 ngöôøi caàn cho ngöôøi ñoäc thaân, coù 

vieäc laøm möôùn 2 phoøng nguû, giaù 

$450 bao ÑIEÄN, NÖÔÙC, INTERNET, 

GIAËT SAÁY. 

Xin lieân laïc Coâ Hoàng: 

281-777-2225 

713-405-9839

__________________________________________

891-2031/1599

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên. 

$400 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069

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

__________________________________________

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

__________________________________________

896-2028/1596

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc 

P/U Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342
__________________________________________

915-2030/1598

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

Rao Vaët
Sự cô đơn và chán 

nản có thể đẩy nhanh 

quá trình lão hóa hơn 

so với hút thuốc

Chúng ta biết rõ rằng sự 

cô đơn có thể ảnh 

hưởng xấu đến sức 

khỏe tâm lý, đồng thời có thể ảnh 

hưởng đến sức khỏe thể chất của con 

người.
Cụ thể, sự cô đơn có thể đẩy 

nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. 

Đây là kết quả của một nghiên cứu 

mới, theo đó cho thấy sự cô đơn làm 

tăng tuổi sinh học của con người 

nhiều hơn so với việc hút thuốc thông 

thường.
Nghiên cứu đã sử dụng một 

“đồng hồ biểu sinh” nhằm kiểm tra 

dữ liệu máu và sinh trắc học của gần 

12.000 người trưởng thành tại Trung 

Quốc.
Các nhà khoa học thực hiện 

cuộc nghiên cứu, dẫn đầu bởi công ty 

công nghệ sinh học Deep Long Life, 

cho biết, họ rất ngạc nhiên khi nhận 

thấy, các yếu tố tâm lý có thể có tác 

động đến quá trình lão hóa như thế 

nào so với các yếu tố thể chất đã được 

thiết lập như thói quen hút thuốc.
“Đồng hồ biểu sinh” là một mô 

hình thống kê đo tuổi sinh học, không 

phải tuổi theo thời gian, hay độ tuổi 

thực sự của một người dựa trên ngày 

sinh của họ.
Bằng cách tìm kiếm sự kết hợp 

của 16 dấu ấn sinh học máu, 7 thông 

số sinh trắc học và giới tính sinh học 

của người tham gia, đồng hồ đã tạo ra 

dự đoán tuổi.

Ảnh minh họa
Fedor Galkin, nhà khoa học 

chính tại Deep Longevity, nói: 

“Đồng hồ biểu sinh đưa ra cách xác 

định dấu ấn của sự lão hóa bằng cách 

kiểm tra hồ sơ dấu ấn sinh học được 

chú thích với tuổi theo trình tự thời 

gian. Sau đó, nó có thể ước tính tuổi 

của một người bằng cách xem xét các 

dấu ấn sinh học của họ. Đồng hồ này 

chỉ ra rằng nếu một người được mô 

hình công nhận là một người già, quá 

trình lão hóa phân tử của họ được coi 

là tăng tốc. Tính chất này có thể được 

sử dụng để ngăn chặn sự khởi phát 

của các bệnh liên quan đến lão hóa 

hoặc tìm cách làm chậm quá trình lão 

hóa”.
Các nhà nghiên cứu cho biết, 

các yếu tố dự báo tuổi tác quan trọng 

nhất là huyết áp, cystatin C (một loại 

protein báo hiệu sức khỏe của thận), 

chỉ số khối cơ thể (BMI) và đo phế 

dung (dung tích phổi).
Sau khi phân tích dữ liệu của 

11.914 người trưởng thành ở Trung 

Quốc, đồng hồ xác định rằng hút 

thuốc làm tăng thêm khoảng 1,25 

tuổi. Tuy nhiên, cảm giác cô đơn có 

thể làm tăng thêm 1,65 tuổi.
Tuy nhiên, không phải chỉ 

riêng cảm giác cô đơn góp phần vào 

sự gia tăng tốc độ lão hóa này, mà là 

một tập hợp toàn bộ biểu hiện tâm lý 

được thiết kế để đo lường sức khỏe, 

bao gồm nỗi sợ hãi, vô vọng, trầm 

cảm, bất hạnh và ngủ kém.
Những người chưa từng kết 

hôn cũng được cho là già thêm 0,35 

tuổi do tình trạng độc thân của họ, 

trong khi những người sống ở khu 

vực nông thôn đã già thêm 0,39 tuổi.
Galkin cho biết: “Có rất nhiều 

nghiên cứu về cách sức khỏe tinh 

thần và thể chất được kết nối với 

nhau, bao gồm cả quỹ đạo lão hóa 

chung của chúng”.
Manuel Faria, một tác giả khác 

của bài báo, lập luận rằng “trạng thái 

tinh thần và tâm lý xã hội là một số 

yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất về kết 

quả sức khỏe và chất lượng cuộc 

sống”.
Các tác giả kết luận rằng do có 

mối liên hệ chặt chẽ giữa trạng thái 

tâm lý và quá trình lão hóa, sức khỏe 

tinh thần kém cần được công nhận là 

nguyên nhân chính gây ra lão hóa.
Nghiên cứu được công bố trên 

tạp chí Aging-US. ■ 

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG
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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

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 laøm Bald 

Fade vaø Taper Fade. Bao löông tuøy 

theo khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, tip 

cao, choã laøm thoaûi maùi.

new! New! New!

Xin lieân laïc Oanh:713-382-1071

NEW

865-2040/1608

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

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

905-2029/1597

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caán gaáp thôï nails coù kinh nghieäm vaø 
chaân tay nöôùc. Bao löông $1,200. 
Tuaàn 6 ngaøy. Tieäm ôû khu Kroger.

Khu Kroger

Hoaëc:
Xin lieân laïc:646-249-7912

903-723-5730

NEW

921-2030/1598

Caàn Thôï May/Söûa Quaàn AÙo

Tieäm may ôû Sugar Land 
caàn ngöôøi bieát may, söûa 
quaàn aùo.

Sugar Land

Xin lieân laïc: 346-409-5779

l Now hiring Full time & Part time Nail Technicians.

l Seeking friendly and energetic techs with great             

customer service skills.

l Flexible hours and great pay

Caàn Thôï Nails / Now Hiring Nail TechsI

Please email your resume to: jobsatisle@gmail.com

Call / Text:
Cindy: 832-788-8288

Amy: 832-228-6965

924-2047/1615

October 2022

887-2025/1594

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

916-2072/1640

Caàn Tuyeån Thôï Nails Gaáp 

Tieäm ôû Tyler, Texas, treân ñöôøng Broadway, caàn tuyeån nhieàu thôï Nails, löông 
cao, tip cao, moâi tröôøng laøm vieäc toát. Löông oån ñònh, töø $1,100 – $2,500 trôû leân 
moät tuaàn, tuøy theo khaû naêng. Thôï boät / dip / chaân tay nöôùc / full time / part time.

Thôï boät: bao $1,100 – $1,500 / tuaàn;  Thôï dip: bao $1,000 – $1,300 / tuaàn.

Thôï chaân tay nöôùc: bao $900 – $1,100 / tuaàn. 

Tip cao, chia turn hôïp lyù, coâng baèng. 

Coù choã ôû cho thôï ôû xa.  Caùch Garland/Dallas 1 tieáng 30 phuùt.

Khu Kroger

Neáu khoâng nghe kòp, vui loøng nhaén tin, text

903-355-9537Xin lieân laïc:

NEW

933-2033/1601

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

936-2034/1602

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Bellaire 15’ laùi xe. Caàn thôï nails coù kinh 

nghieäm laøm Fullset & taát caû caùc loaïi boät maøu bao löông 

$800. Caàn 2 thôï nails nöõ  laøm chaân tay nöôùc bieát sôn  

Shellac. Income oån ñònh laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. Choã 

laøm thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 15’ laùi xe

(Khi baän xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc text)

713-979-6848 * 713-885-8769 Xin lieân laïc:

NEW

938-2034/1602

Caàn Thôï Nails Gaáp 

Khu da maøu, 610/288 Down Town. Caàn thôï boät, hoaëc 

tay chaân nöôùc (bieát laøm eyelash caøng toát, bao löông 

$180/ngaøy). Nails, Tay Chaân bao löông $130/ngaøy. Öu 

tieân cho thôï Nam, raát coâng baèng cho thôï.

Down Town

Xin lieân laïc Baïch Traàn

713-738-6245 * cell: 832-489-6956
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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: 

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

885-2026/1594

Caàn Ngöôøi

Experienced housekeeper needed, Mon-Sat 9AM-

8PM. Help with kids too. Must be clean, organized, 

high salary.

Caàn quaûn gia coù kinh nghieäm. Laøm töø 9AM - 8PM vaø 

troâng treû em. Phaûi saïch seõ, ngaên naép. Löông cao

New! New! New!

Xin lieân laïc Kim: 281-853-4493

NEW

903-2029/1596

Caàn Ngöôøi

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 
baø khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû 
laïi nhaø. 2 thaùng nghó 1 ngaøy. Löông 
$2,800/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood, gaàn 
Galleria, zip code 77056.

GaLleria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319

NEW

907-2029/1597

Vuøng Southwest

Caàn cho thueâ, möôùn shop söûa xe vuøng Southwest (Caùch Hong Kong 4 nöõa mile 

veà phía Baéc). Goàm coù Building roäng 4,000 sqft + 4 con ñoäi xe (lift) + maùy tieän ñóa 

thaéng + maùy balance baùnh xe + maùy laøm voû xe + 2 daøn eùp baïc ñaïn, etc ....

Xin lieân laïc Cell: 832-830-2969 * 832-867-4585

Auto Repair Shop

For Rent

NEW

909-2029/1597

Caàn Thôï Massage 

Caàn thôï massage, neáu bieát laøm 

theâm toùc hoaëc chaân tay nöôùc caøng 

toát. Tieäm naèm khu Southwest.

Southwest

Xin lieân laïc Tina: 713-842-0918

NEW

889-2027/1595

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø fourplex cho thueâ khu Dairy Ashford & 

Bellaire, zip code 77072, roäng 1,100 sqft. Nhaø 2 

taàng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém röôõi. Saøn goã & 

gaïch, giaù $900/thaùng.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978

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

NEW

*928-2032/1600

Townhouse Cho Thueâ

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 1/2 phoøng taém, roäng 1,510 

sqft, 2 choã ñaäu xe ñöôïc chæ ñònh. Coù maùy giaët vaø maùy saáy, 

tuû laïnh, maùy röûa cheùn. Khu vöïc yeân tónh vaø coù coång gaàn 

trung taâm mua saém Memorial City Mall vaø City Center ôû 

Spring Branch. Soá tieàn thueâ $1,600, ñaët coïc $1,400. 

Khu Southwest

Xin lieân laïc: 832-289-9273Xin lieân laïc qua tin nhaén, Nga: 832-846-4155

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

ÖÙng vieân quan taâm, vui loøng lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát:

NEW

910-2029/1597

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng chuùng toâi ñang tuyeån nhieàu 
vò trí löông cao nhö: Tieáp taân, chaïy baøn, 
ñaàu beáp, nhaân vieân beáp chieân ...

New! New! New!

832-756-6516

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

934-2033/2001

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
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Gladys West: người đặt 
nền móng cho sự ra đời của 
GPS

Nhà toán học người Mỹ Gladys 
West là người đóng vai trò chủ 
chốt trong việc phát triển hệ thống 

định vị toàn cầu GPS, cho phép vệ tinh xác định vị 
trí của bạn ở bất kỳ đâu trên Trái đất.

Nhà toán học người Mỹ Gladys West
Cho dù bạn đang nhận chỉ dẫn đường đi 

bằng điện thoại thông minh hoặc gắn thẻ vị trí của 
một bức ảnh trên mạng xã hội Instagram, bạn đang 
sử dụng đến Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS). 

Công nghệ này đã dần trở nên phổ biến và 
có nhiều ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Tuy 
nhiên, ít người biết được rằng người đặt nền móng 
cho sự ra đời của GPS là một người phụ nữ da đen 
mang tên Gladys West.

West, tên khai sinh là Gladys Mae Brown, 
sinh ra tại Dinwiddie, Virginia (Mỹ). Gia đình cô 
có một trang trại nhỏ nên vào thời niên thiếu, cô 
luôn phải giúp cha mẹ thu hoạch mùa màng. 

Công việc này rất vất vả, bắt đầu từ sáng 
sớm cho đến chiều tối. Có lẽ vì vậy mà cô đã sớm 
quyết định rằng ở lại trang trại và làm việc tại vùng 
nông thôn Virginia không phải là tương lai mà cô 
mong muốn. Do đó, cô đã dành hết tâm trí cho việc 
học và xem đây là con đường duy nhất để rời khỏi 
trang trại.

Mặc dù gia đình West không có tiền để cho 
cô học đại học, nhưng sự chăm chỉ của cô đã được 
đền đáp. Cô giành được học bổng toàn phần vào 
Đại học Bang Virginia (VSU) sau khi tốt nghiệp 
với danh hiệu thủ khoa ở trường trung học vào năm 
1948.

West quyết định đăng ký chuyên ngành 
toán học tại VSU, nơi cô là thành viên của hội nữ 
sinh Alpha Kappa Alpha. Sau khi tốt nghiệp cử 
nhân, cô giảng dạy toán học tại một trường ở thị 
trấn Waverly trong hai năm trước khi trở lại VSU 
để bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ toán học vào 
năm 1955.

Một năm sau, West được mời làm việc cho 
Trung tâm tác chiến mặt nước của Hải quân Mỹ ở 

Dahlgren, Virginia – nơi cô chịu trách nhiệm phân 
tích dữ liệu vệ tinh. Cô là một trong bốn nhân viên 
người Mỹ gốc Phi duy nhất tại trung tâm.

Vào thời điểm đó, người ta chưa có nhiều 
máy móc hiện đại giống ngày nay nên đa phần các 
công việc vẫn phải dựa vào con người. 

West và các cộng sự đôi khi được gọi là 
“máy tính người”, bởi vì họ làm thay máy tính 
những công việc phức tạp như giải phương trình 
toán học, phân tích dữ liệu, tính toán đường đi 
ngoài không gian của các vật thể… Nhưng sau một 
thời gian, cô chuyển sang lập trình và viết mã cho 
một số siêu máy tính khổng lồ đầu tiên.

Cho đến đầu những năm 1960, West đã 
thực hiện một nghiên cứu thiên văn học nhằm tìm 
ra quy luật chuyển động của sao Diêm Vương so 
với sao Hải Vương. Cụ thể, sao Diêm Vương hoàn 
thành hai vòng quỹ đạo xung quanh Mặt trời thì sao 
Hải Vương hoàn thành ba vòng quỹ đạo – một hiện 
tượng được gọi là cộng hưởng quỹ đạo.

Sau đó, West tham gia dự án đo độ cao bằng 
radar mang tên Seasat với tư cách là giám đốc dự 
án. Trước dự án Seasat, việc đo lường chính xác 
khoảng cách trên bề mặt Trái đất, hoặc giữa Trái 
đất và một vật thể như máy bay gần như là không 
thể. Bởi vì Trái đất không phải là một hình cầu 
hoàn hảo, khiến việc tính toán những khoảng cách 
này trở nên khó khăn.

Các đại dương đóng một vai trò quan trọng 
trong việc tạo ra hình dạng bất thường của Trái đất, 
vì vậy hiểu được sự thay đổi của mực nước biển là 
một bước tiến lớn nhằm mô hình hóa hình dạng của 
hành tinh xanh. Seasat là vệ tinh đầu tiên có thể 
cảm nhận các đại dương từ xa. Nó sử dụng tín hiệu 
radar để đo khoảng cách giữa vệ tinh và bề mặt các 
đại dương trên Trái đất.

West đã sử dụng dữ liệu thu thập từ Seasat 
và các vệ tinh khác trong nhiều năm để xây dựng 
một mô hình toán học có khả năng mô tả một cách 
chi tiết hình dạng thực tế của Trái đất (còn được gọi 
là hình geoid).

Từ giữa thập niên 1970 đến 1980, West đã 
lập trình một máy tính IBM 7030 Stretch với các 
thuật toán ngày càng được cải tiến. Nhờ đó, cô có 
thể tạo ra một mô hình Trái đất trắc địa cực kỳ 
chính xác, thậm chí còn tính toán các chi tiết như 
lực hấp dẫn và thủy triều làm thay đổi một chút 
hình dạng của Trái đất. 

Mô hình này cuối cùng trở thành nền tảng 
cho Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) được sử 
dụng rộng rãi ngày nay với nhiều ứng dụng, từ điều 
hướng cho đến thông tin liên lạc.

Nhìn lại quá khứ, West nói rằng cô ấy 
không biết mình đang góp phần làm cách mạng hóa 
lĩnh vực công nghệ trên toàn thế giới. 

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những nghiên 
cứu của tôi trong lĩnh vực quân sự lại trở nên thú vị 
như vậy. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ 
được ứng dụng trong đời sống dân sự. Vì vậy đó là 
một bất ngờ lớn”, West chia sẻ.

West nghỉ hưu năm 1998 sau hơn bốn thập 
kỷ làm việc tại căn cứ hải quân. Mặc dù bị đột quỵ 

chỉ năm tháng sau khi nghỉ hưu nhưng cô đã nỗ lực 
tập luyện để hồi phục sức khỏe và cải thiện khả 
năng vận động. 

Thậm chí không lâu sau đó, cô đã bảo vệ 
thành công luận án tiến sĩ về các vấn đề chính sách 
và hành chính công tại Học viện Bách khoa 
Virginia vào năm 2000.

Tuy nhiên, bất chấp những thành tựu và sự 
nghiệp lâu dài của cô trong quân đội, vai trò của 
West đối với sự phát triển của công nghệ GPS 
không được nhiều người biết đến cho đến khi cô đề 
cập đến nó trong một cuốn tiểu sử ngắn gửi tới một 
sự kiện nhằm tôn vinh các thành viên của hội nữ 
sinh cũ, Alpha Kappa Alpha. 

Thành viên Gwen James của hội nữ sinh – 
người đã biết West trong 15 năm – đã rất ngạc 
nhiên khi nghe về sự nghiệp của bạn mình và bắt 
đầu lan truyền câu chuyện này tới công chúng. 
“Tôi nghĩ câu chuyện của cô ấy thật tuyệt vời”, 
James nói.

Giống như các nhà toán học khác của Cơ 
quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) bao gồm 
Katherine Johnson, Dorothy Vaughan và Mary 
Jackson, West thường được gọi là “người hùng 
thầm lặng” trong lịch sử. 

Đây là những người phụ nữ da đen có nhiều 
đóng góp to lớn cho khoa học nhưng ít được công 
nhận trong thời đại của họ vì nhiều yếu tố, ví dụ 
như chủng tộc hoặc giới tính.

“Với tư cách là một người phụ nữ da đen, 
tôi cần phải chứng minh cho xã hội đương thời rằng 
phụ nữ cũng giỏi như nam giới. Không có sự khác 
biệt trong công việc mà chúng tôi có thể làm”, West 
nói.

Năm 2018, Đại hội đồng Virginia chính 
thức công nhận đóng góp của West trong việc phát 
triển GPS. Cùng năm đó, cô được ghi tên vào Đại 
sảnh Danh vọng của Lực lượng Không quân Mỹ. 

Tập đoàn Phát thanh truyền hình Anh từng 
bình chọn cô là một trong 100 phụ nữ của năm 
2018 – một danh sách nhằm tôn vinh những người 
phụ nữ truyền cảm hứng trên khắp thế giới. ■ 

* Điện thoại
Một hôm nhân viên tới chỗ làm với hai bên 

tai bị băng. Ông chủ của anh ta hỏi chuyện gì đã 
xảy ra.

- Hôm qua lúc tôi đang ủi áo sơ mi thì 
chuông điện thoại reo, tôi đã trả lời điện thoại bằng 
cái bàn ủi thay vì cái điện thoại!

- Được rồi, điều đó giải thích về một cái tai, 
nhưng còn tai bên kia?

- Họ gọi lại cho tôi lần nữa ạ!!!

Vui Cöôøi
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Inge Lehmann: Người phát 
hiện lõi rắn của Trái đất

Năm 1936, nhà địa chất học người 
Đan Mạch Inge Lehmann đã tìm 
thấy bằng chứng đầu tiên về lõi rắn 

của Trái đất bằng cách phân tích dữ liệu sóng địa 
chấn. Khám phá của cô đã phủ nhận giả thuyết 
trước đó cho rằng cấu trúc bên trong của Trái đất 
hoàn toàn là kim loại lỏng nóng chảy.

Inge Lehmann (1888 – 1993)
Hãy tưởng tượng bạn có thể đào một cái hố 

xuống trung tâm Trái đất, bạn sẽ tìm thấy những gì 
ở đó? 

Câu hỏi này đã thu hút sự chú ý của giới 
khoa học trong nhiều năm, và bởi vì không có cách 
nào để thực sự đi đến trung tâm Trái đất, các nhà 
nghiên cứu đã sử dụng một số cách sáng tạo để tìm 
lời giải đáp cho vấn đề nêu trên.

Quay trở lại thập niên 1930, các nhà khoa 
học đã biết rằng Trái đất cấu tạo gồm nhiều lớp. 
Phía ngoài cùng là lớp vỏ đá, đây là thứ chúng ta 
nhìn thấy khi đi ra ngoài và nhìn xuống mặt đất. 

Ngay dưới lớp vỏ là lớp manti [hoặc lớp 
phủ], và bên dưới lớp manti là phần lõi đặc, nóng. 
Trước năm 1936, các nhà khoa học cho rằng phần 
lõi được làm bằng kim loại lỏng chảy, nhưng hóa ra 
điều này không hoàn toàn chính xác.

Năm 1936, một nhà khoa học tài ba tên là 
Inge Lehmann đã sử dụng dữ liệu từ các trận động 
đất để chứng minh lõi Trái đất không phải toàn bộ 
đều là chất lỏng, đi ngược lại với lý thuyết đã được 
chấp nhận từ lâu. Vậy người phụ nữ và nhà khoa 
học xuất sắc này là ai?

Lehmann sinh ra tại thủ đô Copenhagen, 
Đan Mạch vào năm 1888. Ban đầu, cô theo học tại 
trường trung học Fællesskolen – một trường tư 
nhân có môi trường giáo dục đối với nam sinh và 
nữ sinh là như nhau. 

Nhà trường cho phép nữ sinh và nam sinh 
học cùng các môn học, tham gia những hoạt động 
và thể thao giống nhau. Những đứa trẻ không phải 
chịu kỷ luật khắt khe như ở các trường học khác 
thời bấy giờ. Lehmann đã đạt kết quả học tập loại 
xuất sắc trong ngôi trường phi truyền thống này.

Năm 1906, Lehmann thi đậu vào Đại học 

Copenhagen với số điểm cao nhất. Tại đây, cô tham 
gia các khóa học dành cho sinh viên năm nhất về 
toán học, hóa học và vật lý. 

Nhưng cô đã rời ngôi trường này khi chưa 
tốt nghiệp vào năm 1911 để làm công việc tính toán 
cho một công ty bảo hiểm. 

Năm 1918, cô quyết định quay trở lại Đại 
học Copenhagen để hoàn thành nốt chương trình 
học của mình. Mười ba năm sau khi cô bắt đầu học 
đại học, cuối cùng cô đã tốt nghiệp chuyên ngành 
toán học vào năm 1920.

Năm 1925, Lehmann trở thành nhân viên 
tại phòng thí nghiệm địa chất của Đại học 
Copenhagen, nơi cô bắt đầu thu thập dữ liệu về các 
trận động đất. Trong quá trình làm việc, cô đã học 
cách sử dụng dữ liệu địa chấn để nghiên cứu cấu 
trúc bên trong của Trái đất. 

Năm 1928, cô hoàn thành chương trình đào 
tạo thạc sĩ chuyên ngành trắc địa tại Đại học 
Copenhagen và bắt đầu làm việc với tư cách là 
người đứng đầu Khoa địa chấn thuộc Viện Trắc địa 
Hoàng gia Đan Mạch. Cô chịu trách nhiệm điều 
hành các trạm quan sát địa chấn ở Copenhagen, 
Ivigtut và Scoresbysund.

Khám phá lõi rắn của Trái đất
Trong suốt nhiều năm, các nhà địa chất đã 

thu thập dữ liệu về hiện tượng sóng địa chấn truyền 
qua các lớp của Trái đất trước khi Lehmann bắt đầu 
công việc mang tính đột phá của mình. 

Người ta cũng biết rằng động đất tạo ra hai 
loại sóng: sóng ngang (sóng S) và sóng dọc (sóng 
P). Sóng ngang là loại sóng có các dao động diễn ra 
theo phương vuông góc với phương truyền sóng, 
trong khi sóng dọc là sóng có phương dao động của 
các phần tử trùng với phương truyền sóng. 

Thời gian những sóng này di chuyển từ tâm 
chấn của một trận động đất đến các trạm quan sát 
địa chấn khác nhau trên thế giới tiết lộ thông tin về 
đường đi của sóng.

Năm 1906, nhà địa chất học người Anh 
Richard Oldham đã phân tích dữ liệu thu thập từ 
một số trận động đất lớn trên thế giới. Bởi vì sóng S 
và sóng P truyền với tốc độ riêng biệt qua các vật 
liệu khác nhau, ông đã sử dụng dữ liệu này để 
phỏng đoán rằng lõi Trái đất được làm từ kim loại 
nóng chảy.

Tuy nhiên, Lehmann đã chứng minh giả 
thuyết của Oldham là không hoàn toàn chính xác. 
Năm 1929, New Zealand xảy ra một trận động đất 
cực mạnh. Lehmann nhận thấy một số sóng P xuất 
hiện ở những địa điểm mà đãng lẽ chúng không thể 
hiện diện nếu toàn bộ lõi Trái đất đều là kim loại 
nóng chảy. 

Cụ thể, cô nhận thấy máy đo địa chấn đặt tại 
thành phố Swerdlowsk (Yekaterinburg) và Irkutsk 
của Nga thu được các sóng địa chấn với biên độ cao 
hơn mong đợi. 

Một số sóng động đất khi truyền qua phần 
lõi của Trái đất dường như đã bị “bẻ cong”. Cô đề 
xuất giả thuyết mới cho rằng lõi Trái đất gồm hai 
phần khác nhau và cô đã xây dựng một mô hình 
toán học để chứng minh điều đó.

Kết quả cho thấy lõi bên ngoài thực sự là 
kim loại lỏng, nhưng lõi bên trong là kim loại rắn, 
nóng. Ranh giới giữa chúng là một vùng gián đoạn 
sóng địa chấn, hay vùng gián đoạn Lehmann, nằm 
ở độ sâu khoảng 5.100 km.

Lehmann công bố kết quả nghiên cứu của 
mình vào năm 1936. Trong những năm sau đó, hầu 
hết các nhà địa chất đã chấp nhận mô hình cấu trúc 
Trái đất của cô. 

Theo đó, cấu trúc Trái đất bao gồm lớp vỏ, 
lớp manti, lõi bên ngoài và lõi bên trong. Tuy 
nhiên, giả thuyết của cô không được xác nhận đầy 
đủ cho đến thập niên 1970, khi các máy đo địa chấn 
tốt hơn có thể phát hiện trực tiếp sóng P phản xạ lại 
từ vùng gián đoạn giữa lõi bên ngoài lỏng và lõi 
bên trong rắn.

Năm 1953, Lehmann nghỉ việc tại Viện 
Trắc địa Hoàng gia Đan Mạch, nhưng cô vẫn tiếp 
tục công việc nghiên cứu của mình trong nhiều 
năm nữa. 

Năm 1959, cô phát hiện thêm một vùng 
gián đoạn thứ hai nằm trong lớp manti trên của Trái 
đất, ở độ sâu khoảng 200 km. Ngày nay, những 
vùng gián đoạn này vẫn còn chứa đựng nhiều điều 
bí ẩn, đang chờ đợi các nhà khoa học khám phá 
thêm.

Với những thành tựu mang tính đột phá, 
Lehmann vinh dự được nhận huy chương William 
Bowie vào năm 1971. Đây là phần thưởng cao quý 
nhất do Liên minh Địa vật lý Hoa Kỳ trao tặng. Cô 
cũng là thành viên của Hiệp hội Hoàng gia Anh 
đồng thời là Chủ tịch của Liên đoàn Địa chấn học 
châu Âu.

Lehmann là một trong những nhà khoa học 
sống lâu nhất trong lịch sử, hưởng thọ tới 104 tuổi. 
Trong những năm cuối đời, cô vẫn không ngừng 
tiến hành các nghiên cứu mới về động đất và sự lan 
truyền của sóng địa chấn. Cô xuất bản bài báo khoa 
học cuối cùng vào năm 1987 khi vừa tròn 99 tuổi. ■

 * Đứa bé ngoan
Một cậu bé 3 tuổi tiến đến gần một phụ nữ 

mang bầu trong khi chờ mẹ cậu khám bác sĩ. Cậu 
bé tò mò hỏi:

- Tại sao bụng cô to thế?
- À, cô đang có em bé - Người phụ nữ trả 

lời.
Cậu bé mắt tròn xoe ngạc nhiên:
- Em bé đang ở trong bụng cô à?
- Chắc chắn là như vậy rồi.
- Nó có phải là một đứa bé ngoan không cô? 

- Cậu bé hỏi tiếp.
- Ồ, dĩ nhiên rồi, cháu ạ.
Cậu bé lại càng ngạc nhiên hơn:
- Thế thì tại sao cô lại nuốt nó vào bụng???

Vui Cöôøi
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Niềm tin bị thương tổn vì đi 
làm

Tổn thương hay kiệt quệ về đạo đức 
là tác động lâu dài gây ra bởi việc 
thực hiện, chứng kiến   hoặc không 

ngăn chặn được hành động vi phạm niềm tin đạo 
đức của bạn.

Các nhà nghiên cứu cho biết một kiểu kiệt 
sức mới đang xuất hiện. Nó khiến người lao động 
cảm thấy sợ hãi, không thể thư giãn và có những 
suy nghĩ xâm nhập, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức 
khỏe thể chất và tinh thần, theo Huffington Post.

Theo nghiên cứu của Đại học Sheffield và 
ban tư vấn sức khỏe, phòng chống kiệt sức Softer 
Success, “tổn thương đạo đức” do làm việc trong 
môi trường độc hại gây ra, đặc biệt là khi làm 
những công việc mà mọi người cảm thấy bất công.

Các nhà nghiên cứu cho biết “sự kiệt quệ” 
hay “tổn thương” về đạo đức này rất khó để vượt 
qua. 

Trên thực tế, trong phần lớn các trường 
hợp, nghiên cứu cho thấy mọi người cảm thấy 
không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ việc.

Ảnh minh họa
Biểu hiện của “tổn thương đạo đức”
Sự vi phạm hoặc phản bội của đồng nghiệp; 

quy trình tuyển chọn không công bằng; không 
hành động khi có khiếu nại, tố giác; và sự sỉ nhục từ 
cấp trên, bị thao túng hoặc kiểm soát đều là những 
ví dụ về tổn thương đạo đức có thể xảy ra tại nơi 
làm việc. Khi mọi người trải qua điều này trong 
một khoảng thời gian và bị “kiệt quệ đạo đức”, họ 
có thể gặp các triệu chứng như:

- Cảm thấy xấu hổ trước sự kiện xảy ra ở 
nơi làm việc

- Cảm thấy mệt mỏi hơn
- Thường xuyên trì hoãn
- Cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng
- Không thể thoát khỏi công việc để nghỉ 

ngơi
- Có những suy nghĩ xâm nhập về công việc 

hoặc các nỗi lo khác
- Suy nghĩ về các tình huống xấu nhất
- Không hứng thú trong công việc hoặc 

cuộc sống hàng ngày
- Suy kiệt về cảm xúc, tinh thần và thể chất
Cara de Lange, chuyên gia về kiệt sức, 

người sáng lập của Softer Success, cho biết: “Tổn 
thương đạo đức có thể là kết quả của nền văn hóa 
công sở độc hại. Những nơi này không cung cấp đủ 
quy trình chăm sóc sức khỏe cho nhân viên”.

Hậu quả nghiêm trọng của “kiệt quệ đạo 
đức”

Nghiên cứu bao gồm 16 người tham gia 
phỏng vấn, nhằm khám phá tác động của tổn 
thương đạo đức trong nhiều ngành nghề. Trong 
lịch sử, các nghiên cứu về tổn thương đạo đức đã 
được thực hiện trong các công việc mang tính hiểm 
họa cao, như quân đội hoặc sức khỏe. Nhưng 
những người tham gia vào nghiên cứu này làm việc 
trong lĩnh vực quảng cáo, luật, công nghệ, viễn 
thông, bộ phận chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp, 
nhân sự, khoa học hành vi, kế toán, ngân hàng và 
tài chính ở nhiều cấp độ thâm niên khác nhau.

Một số ví dụ về tổn thương đạo đức mà 
những người tham gia đã trải qua tại nơi làm việc 
bao gồm:

- Kỳ thị cộng đồng LGBTQIA+
- Chứng kiến   các lãnh đạo cấp cao nhận 

được khoản cổ tức lớn trong thời gian dư thừa nhân 
viên

- Phong cách lãnh đạo gồm hành động sỉ 
nhục, sợ hãi, kiểm soát và thao túng

- Lạm dụng quyền hành
- Không tuân thủ luật pháp hoặc quy định
- Biển thủ nguồn vốn
- Nhắm vào khách hàng dễ bị tổn thương tài 

chính
- Đối xử tệ với nhân viên có vấn đề y tế 

hoặc vấn đề cá nhân.
Theo nghiên cứu, khi những người tham 

gia chứng kiến   hoặc biết về những việc đi ngược lại 
đạo đức, họ cảm thấy sốc, bối rối, choáng váng, 
thất bại và tê liệt. Những người từng trải thì trở nên 
lãnh cảm.

Hầu hết người tham gia đều hành động 
ngay lập tức để khắc phục tình hình, tuy nhiên 
chính phản ứng của tổ chức hoặc sự thờ ơ, im lặng 
của công ty lại tăng thêm mức độ căng thẳng đạo 
đức. Cảm giác bất lực và vi phạm đạo đức mà 
những người tham gia trải qua đã thúc đẩy họ bỏ 
việc hoặc nghỉ phép vì trầm cảm. Một số người 
khác thành lập doanh nghiệp riêng.

Các nhà nghiên cứu cho biết nhìn chung, 
những sự kiện như vậy có thể khiến con người kiệt 
quệ về mặt đạo đức, cũng như trải qua cảm giác thờ 
ơ, chán nản và giảm động lực.

Một số người tham gia đã ví trải nghiệm 
của họ với một mối quan hệ lạm dụng mà họ không 
thể thoát ra. Giáo sư Karina Nielsen, chủ nhiệm bộ 
môn tâm lý học tại Đại học Sheffield, cho biết: 
“Chúng tôi nhận thấy những người bị ép buộc thực 
hiện những hành vi đi ngược lại giá trị đạo đức của 
họ đã cố gắng khắc phục. Nhưng tất cả những 
người chúng tôi biết đều đã nghỉ việc hoặc đang 
tích cực tìm kiếm việc làm mới”.

Thông thường, những người đã nghỉ việc 
tìm cách bù đắp cho hành vi sai trái bằng cách làm 
công việc tình nguyện hoặc thành lập doanh nghiệp 

riêng để theo đuổi các giá trị đạo đức của họ.
Giáo sư Nielsen gọi đây là sự sửa chữa đạo 

đức.
Bà De Lange cho biết sự kiệt quệ về mặt 

đạo đức có thể là nguyên nhân của một số xu hướng 
như làn sóng nghỉ việc ồ ạt và trào lưu nghỉ việc âm 
thầm (xu hướng mọi người chỉ làm đủ những gì 
công việc yêu cầu).

Bà nói: “Trái ngược với suy nghĩ của nhiều 
người, mọi người không chủ động chọn tách rời 
công việc mà thật ra họ đang vật lộn để đối phó với 
nền văn hóa hối hả xã hội tạo ra, và nhiều khủng 
hoảng liên tiếp như đại dịch, chiến tranh, Trái Đất 
nóng lên, khủng hoảng giá sinh hoạt và hơn thế 
nữa”.

Trong tương lai, các công ty cần phải gắn 
liền đạo đức và mục đích của tổ chức với nhu cầu 
và vấn đề của thế giới để tăng năng suất, hạnh phúc.

Lời khuyên cho những người trải qua 
tình trạng “kiệt quệ đạo đức”

- Tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn 
bè, gia đình, huấn luyện viên hoặc cố vấn

- Đầu tư vào việc chăm sóc bản thân, ví dụ 
tập thể dục, dành thời gian với thiên nhiên, ưu tiên 
thời gian phục hồi bản thân

- Hãy thử tìm các yếu tố của tình huống mà 
bạn kiểm soát được. Bạn có thể ghi âm và ghi chú 
về những gì đang xảy ra, hoặc lên tiếng về những 
quyết định trái đạo đức

- Hãy nghĩ về việc học và phát triển kỹ 
năng. Bạn có thể phát triển kỹ năng hiện tại hoặc 
học kỹ năng mới, tham gia công việc tự nguyện 
phù hợp với các giá trị và bộ kỹ năng của bạn

- Suy ngẫm về trải nghiệm căng thẳng đạo 
đức để biết bạn muốn và cần gì trong công việc 
mới. Bạn có cần tìm kiếm vị trí phù hợp hơn với hệ 
thống giá trị không? Bạn sẽ làm điều đó như thế 
nào? Làm thế nào bạn có thể sử dụng kinh nghiệm 
này để phát triển?

- Tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia nếu 
bạn đang phải vật lộn với những cảm giác như lo 
lắng, trầm cảm và kiệt sức. ■ 

Mochi “Mo” Rickert

Chú chó St. Bernard này đã lọt vào 
sách kỷ lục với chiếc lưỡi dài nhất 
thế giới. 

Một bác sĩ thú y đã ận độ dài đo và ghi nh
chiếc lưỡi này là 18,58 cm. ■  
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Tại sao bạn lại cảm thấy 
căng thẳng hơn vào mùa thu?

Khi thời gian bơi lội, ánh nắng và 
những ngày dài đang dần tắt, và 
mùa thu đến, một số người cảm 

thấy lo lắng hơn bình thường.
Tiến sĩ Clare Morrison, cố vấn y tế tại 

MedExpress, nói với Healthline: “Lo lắng vào mùa 
thu là xu hướng và mọi người thường lo lắng và 
tâm trạng kém hơn trong những tháng mùa thu”.

Cũng theo tiến sĩ Morrison, không giống 
như những lo lắng khác, lo lắng vào mùa thu 
“thường không có yếu tố kích hoạt bên ngoài rõ 
ràng và nó có xu hướng tái diễn hàng năm”. Cô nói 
rằng nhiều người không nhận ra sự lo lắng phổ biến 
vào mùa thu và có thể không nhận ra nó.

“Tuy nhiên, nếu nó xảy ra hàng năm, tình 
trạng này sẽ trở nên rõ ràng và người ta có thể thực 
hiện các bước để ngăn chặn nó” - Morrison nói.

Cố vấn y tế tại MedExpress cũng chỉ ra 
những điều sau đây là các triệu chứng của chứng lo 
âu mùa thu:

- Tâm trạng thấp và trầm cảm
- Lo lắng và lo lắng quá mức
- Cáu gắt
- Thờ ơ, buồn ngủ và mệt mỏi
- Mất hứng thú với các hoạt động hàng 

ngày
“Một trong những nguyên nhân cho lo lắng 

này là do giảm lượng ánh sáng mặt trời, dẫn đến 
lượng serotonin giảm xuống” - Tiến sĩ Morrison 
nói - “Hormone quan trọng này ảnh hưởng đến tâm 
trạng, sự thèm ăn và cách ngủ. Ngoài ra còn có sự 
gia tăng hormone melatonin, có xu hướng khiến 
người ta cảm thấy buồn ngủ và chán nản”.

Ít vitamin D là một tác động khác của việc 
tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ít hơn. Morrison nói: 
“Thiếu điều này cũng có liên quan đến chứng trầm 
cảm. Các yếu tố khác bao gồm cả việc thay đổi 
hành vi của con người, bởi vì khi thời tiết xấu đi, 
chúng ta dành ít thời gian ở ngoài trời hơn và ít tập 
thể dục hơn”.

Ảnh minh họa
Đó là sự lo lắng mùa thu hay một cái gì 

khác?
Patricia Thornton, Tiến sĩ, nhà tâm lý học 

được cấp phép tại Thành phố New York, đồng ý 
rằng những thay đổi trong mùa có thể dẫn đến thay 
đổi tâm trạng và lo lắng, tuy nhiên, cô cho biết lo 

lắng mùa thu không phải là một tình trạng được 
công nhận.

“Chúng tôi thường nói về SAD - chứng rối 
loạn cảm xúc theo mùa. Ngày ngắn hơn, đêm dài 
hơn, thời tiết ngày càng lạnh” - Thornton nói với 
Healthline - “Lo lắng mùa thu có thể là lo lắng dự 
đoán về việc bị SAD.”

Cô nói rằng quá trình chuyển đổi cũng có 
thể gây ra lo lắng: “Những người phải vật lộn với 
quá trình chuyển đổi hoặc bất kỳ loại thay đổi nào 
trong hoàn cảnh sống, chẳng hạn như thay đổi lịch 
trình đi học lại, có thể lo lắng vì bây giờ họ phải dậy 
sớm hơn và có thể ngủ ít hơn”.

Thornton cho biết điều này có thể gây ra lo 
lắng, đặc biệt là nếu họ lo lắng là do ngủ ít. Tuy 
nhiên, cô lưu ý rằng nhiều khách hàng của cô ấy bị 
OCD và rối loạn lo âu cảm thấy tốt hơn khi họ trở 
lại trường học hoặc nơi làm việc và có một thói 
quen.

Thornton nói: “Điều này là do OCD và lo 
lắng có thể bùng phát khi không có đủ việc để làm. 
Nếu ai đó nhàn rỗi trong mùa hè, họ sẽ háo hức 
quay trở lại trường học vì họ có điều gì đó để tập 
trung và điều đó giúp họ giảm bớt những suy nghĩ, 
lo lắng và suy ngẫm”.

Một lời giải thích khác cho những cảm giác 
tiêu cực trong mùa thu có thể là những gì Thornton 
gọi là “phản ứng kỷ niệm”. Ví dụ, khi bạn bước vào 
những tháng lạnh hơn và nhận được ít ánh sáng mặt 
trời hơn, bạn nhớ lại rằng mùa đông rất khó khăn.

“Đây là một hiện tượng thường xảy ra xung 
quanh các ngày kỷ niệm các sự kiện. Đôi khi chúng 
là những sự kiện đau buồn, chẳng hạn như cái chết 
hoặc bị hành hung, nhưng đôi khi nó chỉ là sự hồi 
tưởng về cảm giác xung quanh thời điểm diễn ra kỷ 
niệm, nó có thể gợi lên cảm xúc và bạn có thể 
không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng hoặc 
trầm cảm” - Thornton nói.

“Có một nhận thức về cơ thể và nhận thức 
vô thức rằng: Ồ, đây nói chung là một khoảng thời 
gian khó khăn, vì vậy tôi sẽ lại có một khoảng thời 
gian khó khăn nữa” - cô nói tiếp.

Cuối mùa hè cũng có thể mang lại cảm giác 
hối tiếc vì đã không làm tất cả những gì bạn dự định 
sẽ trải nghiệm hoặc hoàn thành trong những tháng 
hè. Thornton nói: “Hoặc nếu bạn đã có một mùa hè 
tuyệt vời và kết thúc, điều đó có thể khiến bạn chán 
nản”. ■ 

Chế độ ăn kiêng bằng rau 
củ quả sống gây tranh cãi dù 
được các ngôi sao ưa chuộng 

Hai nữ diễn viên Hollywood, 
Gwyneth Pal t row và Demi 
Moore, ưa thích thích chế độ ăn 

thuần chay với các thực phẩm chưa qua chế biến.
Ăn chay đã trở nên phổ biến trên thế giới. 

Xu hướng mới nhất là mọi người chỉ ăn thực phẩm 
có nguồn gốc thực vật không cần nấu chín. Họ 
không ăn thực phẩm đã được chế biến hoặc thay 
đổi so với trạng thái tự nhiên, chẳng hạn như yến 

mạch hoặc sữa hạnh nhân.
Theo NYPost, những người đam mê chế độ 

ăn thuần chay thô cho rằng nấu chín rau củ làm mất 
chất dinh dưỡng và enzym. Họ tin rằng chế độ ăn 
này sẽ ngăn ngừa hoặc đảo ngược bệnh tật, tăng 
cường mức năng lượng và cải thiện sức khỏe tổng 
thể. Tuy nhiên, một chuyên gia cảnh báo xu hướng 
ăn kiêng trên thực sự có thể gây hại nhiều hơn lợi 
nếu áp dụng trong một khoảng thời gian dài.

“Mặc dù theo một chế độ ăn dựa trên thực 
vật có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, 
nhưng ăn thuần chay thô có thể đưa mọi thứ đi quá 
xa. Cách ăn này có thể đi kèm với những rủi ro lớn 
hơn nếu không được tuân thủ một cách cẩn thận”, 
Tiến sĩ Laura Brown, chuyên gia dinh dưỡng và 
giảng viên cao cấp về dinh dưỡng, thực phẩm và 
khoa học sức khỏe tại Đại học Teesside (Anh), 
cảnh báo. Nghiên cứu ghi nhận, một số loại thực 
phẩm sống có thể tốt cho sức khỏe hơn khi nấu 
chín. Nhưng Tiến sĩ Brown chia sẻ trên 
Conversation rằng nhiều loại rau có hàm lượng 
dinh dưỡng cao hơn khi nấu chín do vách tế bào bị 
phá vỡ, giải phóng chất dinh dưỡng. Rau nấu chín 
cũng có thể cung cấp cho cơ thể nhiều chất chống 
oxy hóa hơn.

Ảnh minh họa
Ví dụ, rau chân vịt nấu chín sẽ giúp cơ thể 

hấp thụ canxi dễ dàng hơn. Các loại rau như măng 
tây, nấm, cà rốt, bông cải xanh, cải xoăn và súp lơ 
trắng cũng có nhiều chất dinh dưỡng hơn khi chín. 

Những người tuân thủ chế độ ăn thuần chay 
thô dễ thiếu vitamin và khoáng chất - chẳng hạn 
như vitamin D, B12, kẽm và sắt (có trong thịt và 
trứng). Những loại vitamin này hỗ trợ hệ miễn dịch 
khỏe mạnh và đóng một phần trong cấu trúc, sự 
phát triển và sản xuất của não và tế bào thần kinh.

Mức độ vitamin B12 là mối quan tâm lớn 
nhất. Một nghiên cứu chứng minh, 38% những 
người theo chế độ ăn thực phẩm thô trong thời gian 
dài thiếu vitamin B12. Do sự thiếu hụt này, chế độ 
ăn thuần chay thô cũng làm tăng homocysteine. 
Nồng độ homocysteine tăng cao dẫn đến nguy cơ 
mắc bệnh tim mạch và đột quỵ cao hơn.

“Nếu bạn đang lên kế hoạch thực hiện một 
chế ộ ần chay thô, điều quan trọng là phải  đ  ăn thu
lập kế hoạch cẩn thận để ảm bảo bạn hấp thụ tất cả  đ
các chất dinh dưỡng cần thiết để có sức khỏe tối ưu. 
Tôi khuyên các bạn không nên áp dụng trong một 
thời gian dài vì có nhiều rủi ro”, Tiến sĩ Brown 
nói.■ 
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Mẹo giữ quần áo phẳng 
phiu không cần bàn ủi

Hầu hết phụ nữ thường đau đầu về 
việc ủi từng bộ quần áo vì chúng 
tốn quá nhiều thời gian hoặc 

những khi bàn ủi bị hỏng hóc. Nhưng chỉ cần một 
vài mẹo vặt dưới đây, bạn đã có thế làm cho quần 
áo phẳng như mới mà không cần phải dùng đến bàn 
ủi.

1. Lựa chọn chất liệu
Một trong những nguyên nhân khiến cho 

quần áo bạn dù ủi hay không vẫn rất nhăn chính là 
sử dụng quần, áo vải cotton hay lanh. Để hạn chế 
tình trạng này xảy ra, tốt nhất bạn nên chọn quần áo 
có chất vải không nhăn.

2. Tạo khoảng cách trong tủ treo quần áo
Nếu bạn treo quần áo sát vào nhau và khiến 

tủ đồ của mình chật cứng quần áo thì điều này cũng 
dễ khiến quần áo của bạn bị các nếp nhăn và bạn sẽ 
phải là trước khi mặc lên người. Vì thế, để khắc 
phục tình trạng này, hãy treo đồ một cách thoáng và 
thưa, luôn tạo khoảng cách để quần áo không bị 
chạm vào nhau.

3. Phơi quần áo ngay sau khi giặt
Phơi quần áo ngay sau khi giặt xong sẽ giúp 

cho chúng không bị nhăn. Lưu ý rằng đừng quên 
giũ quần áo cho thật phẳng trước khi phơi lên. 
Trường hợp sử dụng máy giặt, bạn phải trải quần áo 
ra và dùng tay miết những chỗ bị nhăn rồi phơi như 
bình thường.

Việc để quần áo trong máy giặt quá lâu 
cũng là nguyên nhân khiến cho chúng bị nhàu và 
không thể thẳng.

Ảnh minh họa
4. Sử dụng một chiếc khăn ướt
Giặt sạch một tấm khăn tắm, lúc khăn còn 

ẩm, hãy áp nó lên áo quần rồi dùng tay miết thẳng 
bề mặt tấm khăn. 

Làm như thế chừng 10 phút thì bộ trang 
phục dưới sức ép của tay bạn sẽ không còn nhàu 
nhĩ. Sau công đoạn này, bạn đem sấy quần áo hoặc 
đem ra phơi nắng để có thể mặc ngay.

5. Là phẳng quần áo bằng đá lạnh
Đưa số quần áo nhăn nhúm cùng vài viên 

đá vào máy giặt và đặt chế độ sấy khô ở nhiệt độ 
cao trong vài phút. Sau khoảng 10 phút, phần đá sẽ 
tan chảy và biến thành hơi nước, loại bỏ hết các nếp 
nhăn trên quần áo của bạn.

6. Sử dụng ấm đun nước
Trong trường hợp quần áo dù đã được giũ 

phẳng để phơi mà vẫn bị nhàu, bạn hãy dùng ấm 
nước sôi để cách quần áo một khoảng 20cm. Sau 
vài phút, hơi nước nóng sẽ làm cho các nếp nhăn 
giãn ra và quần áo trở nên phẳng như bình thường.

7. Tận dụng hơi nước nóng
Nếu bạn cảm thấy việc nấu nước ấm bất 

tiện, bạn có thể treo quần áo vào trong nhà tắm gần 
vòi hoa sen. Sau đó, bạn có thể tranh thủ tắm nước 
nóng để hơi nước làm phẳng quần áo.

Vấn đề là, bạn phải cẩn thận giữ cho chúng 
không bị dính nước.

8. Sử dụng máy sấy tóc
Khi bàn ủi bị hỏng, bạn có thể sử dụng máy 

sấy tóc thay thế. Máy sấy không chỉ giúp tạo kiểu 
tóc làm đẹp mà có khả năng loại bỏ vết nhăn trên 
quần áo.

Cách làm tương tự như khi ủi, đầu tiên, bạn 
phải vấy nước lên khắp áo. Sau đó, dùng máy sấy 
hong khô toàn bộ.

Lưu ý rằng bạn phải vệ sinh kỹ máy sấy 
không còn bụi bẩn, giữ quần áo căng trong khi làm. 
Vài phút sau, các vết nhăn sẽ dần biến mất. Tuy 
nhiên, cách làm này không thích hợp với các loại 
vải mỏng như lụa, ren.

9. Nước lạnh và giấm
Ít ai biết rằng giấm và nước có thể làm quần 

áo phẳng tự nhiên. Chỉ cần trộn 1 phần giấm với 3 
phần nước rồi cho hỗn hợp này vào bình xịt, sau đó 
xịt lên những vị trí áo quần bị nhăn, đợi khô hẳn, 
bạn sẽ thấy các vết nhăn biến mất.

Với mẹo này bạn không cần dùng đến máy 
sấy, máy giặt tích hợp máy sấy hay bàn là mà vẫn 
có những bộ quần áo đẹp như mới.

Hỗn hợp này không những làm quần áo đỡ 
nhăn nhúm mà còn có thể giúp áo quần trắng và 
làm mềm vải hiệu quả. Tuy nhiên, khuyết điểm của 
cách này chính là mùi giấm có thể sẽ vương lại trên 
quần áo của bạn.

10. Sử dụng một cái nồi
Nồi kim loại có thể được dùng như một loại 

bàn là không tốn điện. Bạn đổ nước sôi phân nửa 
nồi rồi xịt một ít nước lạnh lên áo quần. Sau đó 
dùng phần đáy nồi cà lên bề mặt áo quần, đáy nồi 
đang nóng nhanh chóng xóa bỏ mọi nếp nhăn.

Lưu ý bạn phải chọn loại nồi kim loại có 
đáy sạch sẽ, không bỉ rỉ sét nếu không những bộ 
cánh xinh đẹp của bạn sẽ bám phải những vết bẩn 
khó phai.

11. Sử dụng tấm đệm
Một thủ thuật hiệu quả giúp bạn không cần 

dùng tới bàn là để trải phẳng các nếp nhăn trên 
quần áo đó là: Cuộn chiếc áo của bạn giống như 
việc bạn cuộn một tờ giấy vậy (nhớ là cuộn, không 
được gấp) sau đó đặt nó dưới đệm của bạn trong 
một giờ.

Đây là một thủ thuật nhỏ và nó cũng khá 
tốn thời gian nên tốt nhất bạn nên cân nhắc kỹ trước 
khi sử dụng phương pháp này.

Với những mẹo vặt trên đây, hy vọng chị 
em phụ nữ có thể khắc phục những bộ quần áo hay 
nhăn cũng như tiết kiệm được thời gian hằng 
ngày.■

Công việc có lương 6 chữ 
số nhưng người Australia vẫn 
muốn bỏ

Nhiều nhân viên an ninh mạng tại 
Australia đang nghĩ đến chuyện bỏ 
việc khi áp lực công việc và mức 

độ căng thẳng ngày càng tăng.
Theo kết quả từ cuộc khảo sát với nhóm 

công nghệ thông tin do công ty bảo mật đám mây 
Lacework thực hiện, xứ sở chuột túi sẽ rơi vào 
hoàn cảnh khó khăn khi thiếu nguồn lao động trong 
4 năm tới.

Nghiên cứu cho thấy 57% chuyên gia an 
ninh mạng đang tìm kiếm chỗ làm mới hoặc cân 
nhắc rời khỏi ngành hoàn toàn.

87% nói rằng họ cảm thấy kiệt sức với khối 
lượng công việc chồng chất. Tình trạng này có 
nguy cơ gây ra làn sóng từ chức hàng loạt và các 
doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với sự thiếu hụt nhân 
sự.

Không ít người lao động cũng cho biết giờ 
đây, việc trở thành một phần của nghề nghiệp trở 
nên khó khăn hơn do nhu cầu đối với công việc 
tăng lên.

54% trong số đó cảm thấy an ninh mạng là 
một môi trường thách thức hơn so với khi họ mới 
gia nhập.

Trung bình mỗi năm, nhân viên trong 
ngành này tại Australia kiếm được 120.000 USD, 
với mức lương khởi điểm từ 100.000 USD.

Kế hoạch cạnh tranh ngành an ninh mạng 
(ACSSCP) từ AustCyber   nhận định nhóm này sẽ 
đứng trước nguy cơ thiếu hụt 3.000 nhân viên vào 
năm 2026. Bên cạnh đó, tình hình này cũng dẫn 
đến số vụ tấn công mạng ở xứ sở chuột túi dự kiến 
tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới.

Điều đó khiến người dân Australia lo lắng 
khi bị đe dọa trực tuyến. Vào năm 2021, quốc gia 
này nhận được 745 vụ báo cáo mỗi ngày.

Người lao động trả lời khảo sát của 
Lacework cũng nêu lên những lo ngại về tình trạng 
khiếm khuyết kỹ năng, với 1/4 nói rằng nguồn lực 
hiện tại không đáp ứng được nhu cầu tăng cao.

Trung bình mỗi nhân viên an ninh mạng 
phải học 12,9 công cụ khác nhau để bổ trợ cho công 
việc của họ. Đó cũng là yếu tố khiến họ mệt mỏi, 
căng thẳng và có thể bỏ lỡ những cảnh báo bảo mật.

Khoảng 2/3 (64%) không kiểm tra tất cả 
báo cáo khiến hoạt động của công ty gặp rủi ro.

Quốc gia này từng gây chấn động bởi các 
vụ hack lịch sử vào Optus và Medibank, với gần 10 
triệu người bị rò rỉ dữ liệu trong mỗi cuộc tấn công. 
Dữ liệu của các khách hàng đã bị tin tặc truy cập 
vào tháng 9/2022.

Cuộc tấn công Medibank liên quan đến 
thông tin cá nhân, cụ thể là hồ sơ y tế, khiến những 
chi tiết về việc khách hàng lạm dụng chất kích 
thích và phá thai bị tiết lộ. ■
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Vì sao đôi khi giận dữ cũng 
tốt?

Các nghiên cứu nhận ra, sự tức giận 
không được giải quyết có thể gây ra 
các triệu chứng thể chất như tiêu 

hóa, đau đầu, đau dạ dày, mất ngủ và huyết áp cao.
Điều gì xảy ra khi bạn nổi cơn thịnh nộ?
Khi tức giận, cơ thể bạn sản xuất nhiều 

adrenaline (còn được gọi là epinephrine), một loại 
hormone gây căng thẳng do tuyến thượng thận tạo 
ra, khiến nhịp tim của bạn tăng lên, huyết áp tăng 
lên và đường dẫn khí trong phổi mở ra nhiều hơn.

Trong thời điểm bạn thịnh nộ, hệ thống 
thần kinh giao cảm hoạt động, giúp tăng cường 
ngay lập tức sự tỉnh táo, nhịp tim và khiến máu 
được bơm ra.

Theo các nghiên cứu, adrenaline chúng ta 
cảm thấy từ sự tức giận là một phản ứng căng thẳng 
trong não bộ. Bộ não phản ứng với sự tức giận 
giống như cách nó phản ứng với nỗi sợ hãi hoặc 
nguy hiểm. Hệ thống thần kinh giao cảm tiếp quản 
và gửi tín hiệu tức giận từ não đến phần còn lại của 
cơ thể. Trong thời điểm này, điều duy nhất cơ thể 
bạn tập trung vào là sự sống còn.

Đây là nguyên nhân khiến adrenaline bơm 
qua máu của bạn, làm bạn sôi sục, muốn làm một 
việc gì đó ngay tức khắc. Nói cách khác, sự tức 
giận sẽ kích hoạt và thúc đẩy chúng ta chống trả và 
hành động nhanh chóng và mạnh mẽ để bảo vệ 
chính mình.

Ảnh minh họa
Vì sao thịnh nộ đôi khi cũng tốt?
Tức giận giúp bạn sớm nguôi giận
Khi tức giận, bạn đau đớn về thể chất và 

tinh thần, điều này thúc đẩy mạnh mẽ bạn làm điều 
gì đó để giải quyết nó. Như vậy, sự tức giận giúp 
bạn đối phó với căng thẳng bằng cách giải tỏa trong 
cơ thể trước tiên và làm dịu thần kinh của bạn.

Đó là lý do tại sao bạn có thể có phản ứng 
tức giận lúc ban đầu và sau đó cảm thấy bình tĩnh 
lại. Thực tế cho thấy, những cá nhân thể hiện tức 
giận của họ một cách thích hợp sẽ biết cách nắm bắt 
số phận của họ hơn những người kìm nén sự tức 
giận.

Giận dữ giúp tiếp thêm năng lượng và thúc 
đẩy giải quyết vấn đề

Từ góc độ sinh tồn, chúng ta tự bảo vệ mình 

bằng cách giận dữ và khiến người khác sợ hãi. Sự 
tức giận bảo vệ bạn khi ai đó muốn làm tổn thương, 
giúp bạn có thêm sức mạnh.

Trong cuộc sống hàng ngày, sự tức giận 
đóng vai trò là động lực tích cực để thúc đẩy bạn 
bảo vệ chính mình và tìm ra giải pháp sáng tạo cho 
những thách thức gặp phải. Khi bạn thấy mọi thứ 
không ổn, bạn tức giận. Điều này sẽ thúc đẩy chính 
bạn làm điều gì đó để tìm giải pháp cho vấn đề của 
mình.

Tức giận thúc đẩy bạn theo đuổi các mục 
tiêu và phần thưởng, chống lại bất công, giúp bạn 
bảo vệ các giá trị và niềm tin của chính mình.

Tức giận mang đến sự lạc quan
Sự tức giận có thể khuyến khích bạn tập 

trung vào những gì mình hy vọng đạt được thay vì 
chỉ tập trung vào nỗi đau, sự xúc phạm. Đáng nói 
hơn là khi đó chúng ta hướng đến những gì có thể 
đạt được, không phải là những gì không thể. Khi 
tức giận, chúng ta thường cảm thấy tích cực về khả 
năng thay đổi tình thế, cho phép chúng ta hành 
động và chuyển từ vị trí bị động sang chủ động.

Tức giận giúp bạn được hiểu và có cơ hội 
hợp tác

Trong trường hợp sự tức giận là chính đáng 
và bạn phản ứng phù hợp, những vấn đề sẵn có sẽ 
được sửa chữa, dẫn đến sự thấu hiểu. Sự tức giận 
khiến bạn yêu cầu đối phương phải tôn trọng, lắng 
nghe mình, truyền đạt tới đối phương thông điệp 
“Tôi không thích tình huống này, tôi cần sự hợp tác 
để tìm ra giải pháp tốt hơn”.

Trong một số trường hợp, sự tức giận đóng 
vai trò như một công cụ đàm phán được sử dụng để 
thuyết phục, giúp bạn đạt được thỏa thuận hoặc cải 
thiện vị thế đàm phán.

Làm gì để kiểm soát thịnh nộ?
Mitch Abrams, trợ lý giáo sư lâm sàng tại 

khoa tâm thần học tại Đại học Rutgers (bang New 
Jersey, Mỹ) nói rằng bạn nên phát triển mối quan 
hệ mật thiết với sự tức giận của mình: “Quá nhiều 
người sợ hãi hoặc xấu hổ về sự tức giận của chính 
mình nên không tự tin để xử lý nó”.

Gloria Petruzzelli, Ph.D., nhà tâm lý học 
thể thao và lâm sàng của Mỹ nói: “Nếu chúng ta 
không thể xử lý những gì đang gây ra cơn thịnh nộ, 
nó sẽ trở nên trầm trọng hơn”.

Hoạt động thể chất, ví dụ như chạy bộ, là 
cách hiệu quả để đối phó với những cảm xúc quá 
mạnh. Petruzzelli khuyên bạn nên cố gắng xác 
định cảm xúc dưới cơn giận “Đó có phải là căng 
thẳng không? Hay đó là sự mất kiểm soát?”. Sau 
đó, hãy tự hỏi: “Điều gì đã kích hoạt tôi?”, “Các 
cách để giải quyết vấn đề là gì? Tôi có thể thực hiện 
một số bước hiệu quả nào?”.

Chuyên gia cũng khuyên bạn nên nói 
chuyện với một người nào đó như bạn bè, người 
thân trong gia đình... Trong trường hợp bạn cảm 
thấy căng thẳng, hồi hộp, không thể thư giãn, 
choáng ngợp hoặc thường xuyên giận dữ kéo dài 
hơn một tuần, Petruzzelli khuyên bạn nên tìm kiếm 
sự trợ giúp chuyên nghiệp hoặc hỗ trợ sức khỏe tâm 
thần. ■ 

Ăn một quả táo mỗi ngày 
mang lại lợi ích không tưởng

Các chuyên gia cho biết táo chứa một 
hợp chất có thể giữ cho trái tim 
khỏe mạnh.

Giáo sư Gunter Kuhnle, một chuyên gia 
dinh dưỡng tại Đại học Reading (Anh), dẫn đầu 
nhóm nghiên cứu về lợi ích của táo và một số thực 
phẩm khác như quả mọng, nho và trà… trong việc 
bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Theo đó, các nhà khoa học khuyên mọi 
người nên tiêu thụ một quả táo, một số quả mọng và 
hai tách trà mỗi ngày. Sự kết hợp này cung cấp cho 
cơ thể khoảng 500mg flavan-3-ols. Đây là hợp chất 
hoạt tính sinh học tốt cho tim mạch của người 
dùng.

Kết luận này được đưa ra từ dữ liệu của 157 
thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng và 15 nghiên 
cứu thuần tập.

Cụ thể, flavan-3-ols giúp cân bằng huyết 
áp, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim 
và đột quỵ. Nó cũng cải thiện cholesterol, cũng như 
cholesterol HDL xấu, có thể gây hại cho tim nếu 
mức độ quá cao. Hợp chất này cũng hỗ trợ giảm 
lượng đường trong máu, giảm nguy cơ tổn thương 
thần kinh và mắt.

“Để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, 
chúng tôi khuyên mọi người nên tiêu thụ 400mg-
600mg flavan-3-ols mỗi ngày, tương đương với vài 
tách trà, một số quả mọng màu đỏ hoặc tím và một 
quả táo. Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu các bạn bổ sung 
bằng thức ăn hoặc đồ uống lành mạnh thay vì thực 
phẩm chức năng”, ông Kuhnle nói.

Trà xanh có hàm lượng flavan-3-ol cao 
nhất với 320mg trong mỗi tách. Tiếp đến là trà đen 
(280 mg), quả mâm xôi (65mg trên 160g) và nam 
việt quất khô (35mg trên 80g). Sô cô la đen cũng 
chứa hợp chất này, với (20mg mỗi 18g), rượu vang 
đỏ (15mg mỗi ly 150ml), táo (15mg mỗi quả táo 
nhỏ) và quả việt quất (10mg mỗi 150g).

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, nguy cơ 
về sức khỏe do rượu và các đồ ăn có nhiều chất béo 
và đường như sô cô la đen gây ra có thể lớn hơn lợi 
ích của flavan-3-ol có trong những thực phẩm và 
đồ uống này mang lại.

Flavan-3-ol có trong thực phẩm tự nhiên 
tốt hơn trong các sản phẩm bổ sung vì nó có thể gây 
tổn thương gan và các vấn đề về dạ dày khi dùng 
liều cao.

“Đối với hầu hết mọi người, có lẽ sẽ dễ 
dàng vì chỉ cần vài tách trà là đủ. Nhưng những 
người không uống trà có thể cân nhắc những loại 
trái cây và rau quả có nhiều flavanol như táo. Cuối 
cùng, sẽ thật tuyệt nếu có một số hành động trong 
việc phát triển các khuyến nghị về chế độ ăn uống, 
bao gồm các hợp chất hoạt tính sinh học như 
flavanol. Nhưng đây là một quá trình dài hơn”, 
Tiến sĩ Kuhnle nói với MailOnline. ■  
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Bốn quy tắc xác định nghề 
nghiệp

Để hạnh phúc, hãy chọn một công 
việc cho bạn sự thú vị, chứ không 
chỉ có niềm vui và hơn hết công 

việc đó cho bạn được cống hiến chứ không chỉ tiền 
bạc.

Một trong những nỗi hoang mang của 
người trẻ là không biết xác định nghề nghiệp của 
cuộc đời như thế nào?

Nhà khoa học, diễn giả Arthur Brooks, tác 
giả chuyên mục “Làm thế nào xây dựng cuộc sống 
hạnh phúc” trên The Atlantic, đưa ra bốn quy tắc 
giúp bạn trẻ định hướng nghề nghiệp cuộc đời.

Ảnh minh họa
1. Công việc phải là phần thưởng
Một trong những sai lầm lớn nhất mà mọi 

người mắc phải trong sự nghiệp là coi công việc 
chủ yếu như một phương tiện để đạt được mục 
đích. Cho dù mục đích đó là tiền bạc, quyền lực hay 
uy tín... đều có nguy cơ dẫn đến bất hạnh.

Nhà tâm lý học Elliott Jaques, người nổi 
tiếng vì đã phát minh ra thuật ngữ “khủng hoảng 
tuổi trung niên”, từng trích lời một bệnh nhân trung 
niên rằng: “Cho đến nay, cuộc đời tôi dường như là 
một con dốc đi lên vô tận, không có gì ngoài chân 
trời xa xăm phía trước. Bây giờ đột nhiên tôi dường 
như đã lên đến đỉnh và trước mắt là một con dốc đi 
xuống trải dài”.

Thực ra, lời than vãn này là của Elliott 
Jaques, ông đã phấn đấu nhiều năm trong sự nghiệp 
để nhận ánh hào quang, để rồi cuối cùng nhận ra 
chẳng có phần thưởng gì phía trước cả, chỉ có tuổi 
già và cái chết.

Nhưng nếu sự nghiệp chỉ là một phương 
tiện để đạt mục đích, phần thưởng cũng không 
khiến bạn hài lòng. Đừng phạm sai lầm đó. Tất 
nhiên, công việc sẽ không mang lại cho bạn niềm 
vui và sự thỏa mãn mỗi ngày. Nhiều ngày bạn sẽ 
gặp cảm giác không hài lòng, chán nản nhưng với 
những mục tiêu đúng đắn - đạt được thành công 
song hành với phục vụ người khác - bạn có thể biến 
công việc thành phần thưởng, sự báo đáp cho mình.

2. Chọn một nghề thú vị hơn một nghề 
vui vẻ

Trong những bài diễn văn tốt nghiệp, 
thường có hai loại phát biểu cơ bản. Đầu tiên là 
“Hãy đi tìm công việc thú vị, ý nghĩa”, thứ hai là 
“Hãy tìm công việc khiến bạn vui vẻ, để mỗi ngày 

đi làm mà như đi chơi”.
Cái nào là lời khuyên tốt hơn? Sinh viên tốt 

nghiệp nên tìm kiếm thú vị hay niềm vui?
Một nhóm học giả người Đức và Mỹ đã tìm 

câu trả lời trong phỏng vấn 1.500 người tham gia 
vào năm 2017. Họ đã so sánh mức độ hài lòng 
trong công việc của những người có mục tiêu thú vị 
với những người có mục tiêu vui vẻ, qua đó phát 
hiện những người tìm kiếm vui vẻ ít đam mê với 
công việc và thường xuyên đổi việc hơn những 
người tìm kiếm thú vị.

Đây chỉ là một ví dụ về cuộc tranh luận lâu 
đời về hai loại hạnh phúc là hedonia và 
eudaimonia. Hedonia là hạnh phúc đến từ sự vui 
vẻ, khoái lạc, chẳng hạn như được ăn ngon, mặc 
đẹp, tình dục hoặc đơn giản là xem một bộ phim 
hay. Eudaimonia là hạnh phúc đến từ ý nghĩa, sự 
mãn nguyện sâu sắc, chẳng hạn như giúp đỡ một ai 
đó, sống được là chính mình hoặc đơn giản là được 
theo đuổi một lý tưởng nào đó.

Mỗi chúng ta đều cần cả hai loại hạnh phúc 
này, bởi hedonia không có eudaimonia sẽ biến 
thành niềm vui trống rỗng; eudaimonia không có 
hedonia có thể trở nên héo tàn.

Trong hành trình tìm kiếm công việc 
chuyên nghiệp, chúng ta nên tìm kiếm công việc 
cân bằng giữa thú vị và niềm vui.

3. Sự nghiệp không phải là một đường 
thẳng

Các học giả tại Đại học Southern 
California, Mỹ, đã nghiên cứu các mô hình nghề 
nghiệp và đưa ra bốn loại chính. Đầu tiên là sự 
nghiệp tuyến tính, thăng tiến đều đặn, đây là hình 
mẫu của doanh nhân tỷ phú.

Nhưng đó không phải là mô hình nghề 
nghiệp duy nhất. Vẫn còn ba mô hình khác. Sự 
nghiệp ở trạng thái ổn định liên quan đến việc duy 
trì một công việc và phát triển chuyên môn. Sự 
nghiệp tạm thời là mọi người nhảy từ công việc này 
sang công việc khác hoặc thậm chí từ lĩnh vực này 
sang lĩnh vực khác, tìm kiếm những thách thức 
mới. Sự nghiệp xoắn ốc, tức mọi người dành nhiều 
năm phát triển trong một nghề, sau đó chuyển sang 
các lĩnh vực mới dựa trên các kỹ năng của nghề 
nghiệp trước đây.

Vì vậy, cái nào là tốt nhất? Điều đó phụ 
thuộc vào sở thích, tính cách và mục tiêu của bạn.

4. Thận trọng với những đam mê không 
lành mạnh

Năm 2003, các nhà nghiên cứu Canada đã 
phân tích gần 1.000 người tham gia vào các hoạt 
động khác nhau mà họ đam mê, bao gồm cả công 
việc. Những người có “niềm đam mê hài hòa” đối 
mặt với công việc trong tâm trạng tích cực, tập 
trung tốt và làm việc trôi chảy. Họ cũng cảm thấy 
ổn khi không tham gia vào hoạt động đó.

Ngược lại, người có “niềm đam mê ám 
ảnh”, mặc dù cũng được đặc trưng bởi đam mê 
công việc, lại có tâm trạng tiêu cực, kém tập trung, 
cũng như không vui khi không tham gia hoạt động.

Theo cách này, công việc giống như tình 
yêu nam nữ, có mối quan hệ lành mạnh, mối quan 

hệ ám ảnh. Điểm chung của nhiều mối quan hệ ám 
ảnh là nhu cầu được ở bên nhau, nhưng lại gây đau 
khổ cho nhau. Ngược lại, các mối quan hệ lành 
mạnh tạo ra niềm đam mê hài hòa, hạnh phúc và cải 
thiện lẫn nhau.

Quy tắc này bổ sung cho quy tắc 3. Đúng 
vậy, hãy tìm thứ gì đó mà bạn cực kỳ hứng thú. 
Nhưng hãy đi xa hơn và hỏi “Mối quan tâm của tôi 
có ám ảnh hay hài hòa không? Công việc hay nghề 
nghiệp này có mang lại điều tốt nhất cho tôi không? 
Nó có khiến tôi trở thành một người hạnh phúc 
hơn, tốt hơn hay khi theo đuổi nó, tôi có đang bỏ 
qua những điều quan trọng khác mà cuộc sống 
mang lại không?”. ■ 

Những lợi ích sức khỏe bất 
ngờ từ quả ổi

Ổ
i có chứa nhiều vitamin C giúp tăng 
cường khả năng miễn dịch của cơ 
thể.

Ổi có chứa nhiều chất chống oxy hóa, 
vitamin và khoáng chất, do đó đây được coi là một 
loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Theo The 
Health Site, dưới đây là những lợi ích cho sức khỏe 
nếu tiêu thụ ổi:

Tăng cường hệ thống miễn dịch
Ăn ổi có thể giúp tăng cường miễn dịch do 

chúng chứa nhiều vitamin C. Vitamin C là một chất 
kháng histamine tự nhiên có thể giúp kiểm soát dị 
ứng đường hô hấp.

Tốt cho não
Trong ổi có nhiều loại vitamin tốt cho não, 

chúng chứa vitamin B3 và vitamin B6 giúp cải 
thiện lưu thông máu lên não và thư giãn các dây 
thần kinh của chúng ta.

Tốt cho người mắc bệnh tiểu đường
Ổi là loại trái cây tốt cho người mắc bệnh 

nhân tiểu đường. Cụ thể, ổi giàu chất xơ và có chỉ 
số đường huyết rất thấp. Cả hai đặc tính này đều 
cần thiết để điều chỉnh lượng đường trong máu.

Giúp làn da khỏe mạnh
Chất chống oxy hóa trong ổi có thể giúp 

bảo vệ da khỏi hình thành nếp nhăn. Mỗi ngày tiêu 
thụ một quả ổi có thể giúp da chúng ta khỏe mạnh 
hơn.

Tốt cho mắt
Ổi có chứa nhiều vitamin A tốt cho mắt. Ổi 

có thể giúp chúng ta đáp ứng lượng vitamin A được 
khuyến nghị hằng ngày và giữ cho đôi mắt trong 
tình trạng tốt.

Tốt cho tâm trạng
Ổi có chứa lượng magiê phong phú, đây là 

một khoáng chất quan trọng trong chế độ ăn uống, 
chúng có thể giúp nâng cao tâm trạng và cải thiện 
sự lo lắng. Thiếu hụt magiê làm tăng tỉ lệ trầm cảm 
và lo lắng. ■  
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Dầu cá có thể giảm nguy 
cơ diễn biến nặng do Covid-19

Nghiên cứu mới đây cho thấy những 
người bổ sung dầu cá hàng ngày có 
ít triệu chứng nặng hơn khi không 

may mắc Covid-19.
Một nghiên cứu mới đây tại Anh cho thấy 

việc thường xuyên bổ sung dầu cá có thể giúp giảm 
mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của 
Covid-19.

Cụ thể, dầu cá được các nhà nghiên cứu 
quan tâm bởi khả năng hỗ trợ hệ thống miễn dịch. 
Là nguồn cung cấp axit béo omega-3 DHA và 
EPA, dầu cá được cho là tạo ra ít chất trung gian 
tiền viêm hơn, từ đó làm giảm các triệu chứng của 
nhiễm trùng.

Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn chưa được 
đánh giá lại. Do đó, các chuyên gia cho rằng cần 
nghiên cứu thêm để hiểu rõ những lợi ích có thể của 
việc dùng dầu cá đối với hệ miễn dịch.

Đây không phải lần đầu tiên các nhà nghiên 
cứu xem xét dầu cá có thể hỗ trợ bệnh nhân Covid-
19 hay không. Một nghiên cứu trước đây (năm 
2021) cũng từng chỉ ra việc bổ sung axit béo 
omega-3 có thể mang lại kết quả điều trị tốt hơn 
cho những bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng.

Hao Chen, phó giáo sư tại khoa Tiêu hóa 
thuộc Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc, và là tác giả của nghiên cứu, nói: “Kết 
quả từ các nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa 
bổ sung dầu cá và Covid-19 vẫn còn gây tranh cãi”.

Cụ thể, phó giáo sư Chen cho rằng các 
nghiên cứu trước đây đề xuất vai trò bảo vệ của bổ 
sung dầu cá chống lại nhiễm SARS-CoV-2 còn bị 
hạn chế do sai số của chúng đến từ kích thước mẫu 
nghiên cứu nhỏ hoặc phương pháp chứng minh 
không đủ thuyết phục.

Ảnh minh họa
Dầu cá là phương pháp tự nhiên để giảm 

các triệu chứng của Covid-19?
Đối với nghiên cứu mới, PGS Chen và các 

nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Y tế Quảng 
Đông, đã xem xét liệu việc bổ sung dầu cá giàu axit 
béo omega-3 có liên quan đến diễn biến tốt hơn ở 
những người mắc Covid-19 hay không.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu của 
hơn 110.000 người trưởng thành trong nhóm thuần 
tập Biobank của Anh. Họ kiểm tra xem những 

người tham gia có báo cáo về việc uống bổ sung 
dầu cá hay không, đồng thời thống kê kết quả kiểm 
tra sức khỏe của họ khi bắt đầu nghiên cứu.

Trong 12 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu 
đã xem xét sức khỏe của những người tham gia. Cụ 
thể, họ đánh giá có bao nhiêu người mắc Covid-19 
và diễn biến bệnh của những người này ra sao.

Kết quả cho thấy những người thường 
xuyên bổ sung dầu cá ít có tỷ lệ mắc Covid-19 thấp 
hơn .

Trong số những người tham gia mắc 
Covid-19, những người dùng dầu cá cũng ít có 
nguy cơ phải nhập viện hoặc tử vong vì bệnh lý 
này.

Tuy nhiên, việc bổ sung dầu cá không liên 
quan đến khả năng giảm nguy cơ bị nhiễm nCoV.

Ngoài ra, một lưu ý quan trọng là các nhà 
nghiên cứu đã thu thập dữ liệu trước khi biến chủng 
Omicron xuất hiện. Điều này có thể ảnh hưởng đến 
kết quả nghiên cứu.

Dầu cá có tác dụng bảo vệ nào khác hay 
không?

Ngoài việc bổ sung dầu cá, một số yếu tố 
khác về những người tham gia được các nhà nghiên 
cứu xem xét và điều chỉnh trong phân tích của họ.

Ví dụ, họ lưu ý những người thường xuyên 
bổ sung dầu cá cũng có nhiều trường hợp là phụ nữ, 
lớn tuổi, từng hút thuốc và mắc các bệnh mạn tính 
như huyết áp cao.

Theo PGS Chen, dầu cá có thể bảo vệ tốt 
hơn ở những người mắc các bệnh mạn tính vì họ 
gặp nhiều biến chứng liên quan đến tình trạng viêm 
hơn. Trong khi đó, đây là vấn đề axit béo omega-3 
có thể mang lại lợi ích nhất định.

Nghiên cứu cũng cho thấy không có sự 
khác biệt đáng kể nào về tác dụng của dầu cá giữa 
nhóm được tiêm chủng đầy đủ và nhóm mới tiêm 
một phần hoặc chưa tiêm vaccine Covid-19.

Với các bệnh truyền nhiễm khác, PGS 
Chen nói: “Một số bằng chứng đã chứng minh việc 
bổ sung dầu cá, với chức năng điều hòa miễn dịch 
mạnh, có thể mang lại lợi ích trong việc ngăn ngừa 
nhiều bệnh lý ở đường hô hấp, bao gồm hen suyễn 
và cảm lạnh thông thường”.

Tuy nhiên, PGS Chen cũng cảnh báo các 
đặc tính chống viêm của dầu cá có thể ngăn chặn 
các phản ứng viêm, từ đó chống lại quá trình nhiễm 
virus. Đây là lý do chúng ta cần nghiên cứu thêm để 
thực sự biết chắc chắn dầu cá có thể và không thể 
làm gì.

Có nên bổ sung dầu cá hay không?
Elana Natker, chuyên gia dinh dưỡng, 

Giám đốc Truyền thông, chuyên gia Y tế và Người 
tiêu dùng tại Tổ chức Toàn cầu về EPA và DHA 
Omega-3, cho biết: “Chúng ta nên bổ sung EPA và 
DHA hàng ngày vì sức khỏe tổng thể của bản thân. 
Một người nên nạp ít nhất 500 mg EPA và DHA 
kết hợp. Điều này càng có lợi nếu các chất này 
được chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ bệnh 
nhân Covid-19”.

Tuy nhiên, bà Natker nhấn mạnh trước khi 
bắt đầu sử dụng bất kỳ thành phần bổ sung nào, kể 

cả dầu cá, người dân nên trao đổi với bác sĩ về tiền 
sử bệnh lý, thuốc và chế độ ăn uống của mình.

Nếu bạn đang theo chế độ ăn thuần chay 
hoặc muốn tránh dầu cá, thành phần bổ sung chứa 
DHA có trong omega-3 dựa trên quả tảo có thể là 
một sự thay thế phù hợp.

Bà Natker nói thêm: “Cơ thể không quan 
tâm omega-3 đến từ đâu. Chúng chỉ biết cần làm 
thế nào và lấy chúng ở đâu để sử dụng”. ■  

Căng thẳng trong hôn 
nhân là yếu tố gây đau tim

Theo American Heart Association, 
phụ nữ có nhiều khả năng bị căng 
thẳng trong hôn nhân hơn nam giới.

Theo New York Post, trong các nghiên cứu 
trước đây, việc bạn sống hạnh phúc có liên quan 
đến sức khỏe và tiên lượng tim tốt hơn. Tuy nhiên, 
một nghiên cứu mới cho thấy căng thẳng trong hôn 
nhân ở những người trẻ có liên quan đến khả năng 
hồi phục kém hơn sau cơn đau tim.

Các nhà nghiên cứu tại trường Y tế Công 
cộng Yale đã so sánh hơn 1.500 người trưởng thành 
đang hồi phục một năm sau cơn đau tim, họ được 
yêu cầu tự báo cáo về căng thẳng trong hôn nhân.

Ảnh hưởng của xung đột trong hôn nhân 
xảy ra rõ ràng hơn ở phụ nữ, 40% trong số đó cho 
biết họ cảm thấy căng thẳng nghiêm trọng so với 
30% ở nam giới.

Báo cáo cho thấy 50% người căng thẳng 
nghiêm trọng trong hôn nhân có nguy cơ phải đưa 
đến bệnh viện vì bất kỳ nguyên nhân nào. Cụ thể 
hơn, những người bị căng thẳng trong hôn nhân 
cũng có nguy cơ bị đau ngực cao hơn 67% so với 
những người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Những phát hiện sơ bộ sẽ được chia sẻ 
trong bài thuyết trình trực tiếp trong các phiên họp 
khoa học năm 2022 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, 
được tổ chức trực tiếp tại Chicago ngày 5-7/11.

Tác giả chính của nghiên cứu, Cenjing 
Zhu, cho biết: “Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
cần phải nhận thức được những yếu tố cá nhân có 
thể góp phần vào việc phục hồi tim đồng thời tập 
trung hướng dẫn bệnh nhân đến các nguồn lực giúp 
quản lý và giảm mức độ căng thẳng”.

“Những phát hiện của chúng tôi về căng 
thẳng trong cuộc sống hàng ngày của một người, 
chẳng hạn căng thẳng trong hôn nhân, có thể ảnh 
hưởng đến sự phục hồi của thanh niên sau cơn đau 
tim. Tuy nhiên, các yếu tố gây căng thẳng khác 
ngoài căng thẳng trong hôn nhân như căng thẳng 
tài chính, công việc cũng đóng vai trò trong việc 
phục hồi của thanh niên và sự tương tác giữa các 
yếu tố này cần được nghiên cứu thêm”, Zhu tiếp 
tục.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, bệnh tim, 
bao gồm các cơn đau tim, vẫn là nguyên nhân gây 
tử vong hàng đầu ở Mỹ, với ước tính khoảng 
605.000 cơn đau tim mới và 200.000 cơn tái phát 
được báo cáo trên toàn quốc mỗi năm. ■
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Đứng yên có lợi cho sức 
khỏe, nhưng đứng nhiều quá thì 
không

Chỉ đứng một chỗ, ít vận động dẫn 
đến các vấn đề về tuần hoàn, lưu 
thông máu.

Theo Eat This Not That, việc di chuyển và 
vận động thường xuyên rất có lợi cho sức khỏe 
tổng thể. Đứng yên cũng là một hình thức tốt cho 
sức khỏe. Chỉ bằng cách đứng, bạn đang kích hoạt 
cơ bắp, đốt cháy calo cho cơ thể và cải thiện sự cân 
bằng.

Thực tế, khi bạn già đi, đứng bằng một 
chân là bài tập được khuyến nghị để giữ thăng bằng 
tốt. Theo WebMD, bài kiểm tra này cũng có thể là 
một chỉ số quan trọng cho biết bạn sẽ sống được 
bao lâu.

Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Mike Bohl, giám đốc nội dung & giáo dục 

y tế, thành viên hội đồng chuyên gia y tế của Eat 
This Not That, đã cảnh báo: “Đứng quá nhiều, đặc 
biệt nếu bạn không thường xuyên thay đổi tư thế, 
cũng không tốt”.

Theo báo cáo của MedlinePlus, có rất 
nhiều thông tin cảnh báo xung quanh việc ít vận 
động, bao gồm nguy cơ béo phì, huyết áp cao, đột 
quỵ, cholesterol cao, tiểu đường loại 2, hội chứng 
chuyển hóa, loãng xương và một số dạng ung thư.

Đã có nghiên cứu về mức độ đứng được coi 
là quá nhiều. Tiến sĩ Mike Bohl giải thích: “Cơ thể 
bắt đầu đau mỏi và có chút khó chịu sau khoảng hai 
giờ đứng liên tục, thậm chí còn tồi tệ hơn sau 
khoảng bốn giờ đứng liên tục. Nhiều người còn 
cảm thấy đau mỏi chỉ sau 30 phút đứng yên”.

Đứng yên một chỗ trong 8 tiếng liền mà 
không di chuyển hoặc nghỉ ngơi rất ảnh hưởng đến 
sức khỏe

Cột sống bị nén khi đứng
Toàn bộ thời gian bạn ở tư thế đứng, trọng 

lực đang kéo cơ thể bạn xuống. Tiến sĩ Mike Bohl 
nói: “Một trong những tác động của việc này là cột 
sống bị nén lại, các cơ ở cổ và lõi cần phải được 
kích hoạt để duy trì tư thế. Các cơ này mỏi và việc 
đứng lâu có thể dẫn đến đau cổ, đau lưng dưới, mệt 
mỏi và khó chịu. Các cơ ở chân cũng mỏi dẫn đến 
đau chân và khó chịu ở chân. Ngoài ra, máu có thể 

ứ lại ở chân, dẫn đến các vấn đề về tuần hoàn”.
Những người thường xuyên đứng trong 

khoảng thời gian dài có nguy cơ mắc chứng giãn 
tĩnh mạch cao hơn. Giãn tĩnh mạch xuất hiện xoắn 
và mở rộng rất dễ nhận thấy qua da.

Một tác động tiêu cực khác của việc đứng 
liên tục, đặc biệt là trong hơn 8 giờ/lần có thể dẫn 
đến các vấn đề tiềm ẩn.

Nghiên cứu cho thấy việc đứng trong thời 
gian dài có liên quan đến việc sinh non và trẻ sơ 
sinh nhẹ cân. Nếu bạn đang mang thai, điều quan 
trọng là phải nói chuyện với chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe nếu bạn phải đứng trong thời gian dài.

Đi bộ để lưu thông máu tốt hơn
Nếu công việc yêu cầu bạn phải đứng trong 

khoảng thời gian dài, bạn nên nghỉ giải lao để thay 
đổi vị trí, di chuyển và nghỉ ngơi. Nếu bạn cần phải 
ở yên một chỗ, có thể cân nhắc đặt một chiếc ghế 
đẩu gần đó. Nếu bạn có thể rời khỏi vị trí, đi bộ, 
ngồi và nhấc cả hai chân lên khỏi sàn đều là những 
ý tưởng thông minh giúp các cơ được nghỉ ngơi.

Tiến sĩ Mike Bohl chỉ ra việc đi bộ xung 
quanh làm co và thả lỏng các cơ nhiều lần, điều này 
tốt cho việc lưu thông máu hiệu quả hơn. Sự co cơ 
cũng là cách bạch huyết chảy qua hệ thống bạch 
huyết, hỗ trợ hệ thống tuần hoàn.

Để đạt được trạng thái tốt nhất, tiến sĩ Mike 
Bohl khuyên bạn nên chủ động và không đợi vài 
giờ hoặc cho đến khi bạn cảm thấy khó chịu rồi mới 
bắt đầu hoạt động.

“Hãy thử di chuyển xung quanh trong vài 
phút sau mỗi nửa giờ đứng yên, dù đó là thay đổi vị 
trí, duỗi thẳng, uốn cong đầu gối, tạm thời ngồi 
xuống hoặc di chuyển ngắn. Nếu bạn bắt đầu đau 
lưng hoặc sưng ở chân, bạn cần nghỉ ngơi lâu hơn”, 
tiến sĩ Mike Bohl đưa ra lời khuyên. ■

Nghiên cứu hơn 600.000 
người: Người nhóm máu O 
sống thọ nhất, nhóm máu A dễ 
bị đột quỵ hơn

Nhóm máu thực sự dự đoán được thể 
trạng của con người hay không? 
Hiện vẫn đang là tâm điểm thu hút 

sự quan tâm của dư luận. Một nghiên cứu gần đây 
của các nhà nghiên cứu từ Đại học Maryland, Hoa 
Kỳ cho thấy những người nhóm máu A có nguy cơ 
đột quỵ cao trước 60 tuổi.

Nghiên cứu cho thấy, nhóm máu A có 
nguy cơ đột quỵ cao

Đối với dự án nghiên cứu này, các nhà 
nghiên cứu đã thu thập 48 dự án nghiên cứu về đột 
quỵ di truyền và thiếu máu cục bộ, bao gồm 16.730 
bệnh nhân đột quỵ và 599.237 người khỏe mạnh. 
Sau đó phân tích tất cả các nhiễm sắc thể thu thập 
được nhằm tìm ra nhiễm sắc thể di truyền biến dị 
liên quan đến đột quỵ. Cuối cùng, người ta đã tìm 
thấy mối liên hệ giữa đột quỵ khởi phát sớm trước 
60 tuổi và vùng nhiễm sắc thể trong các nhóm máu 
được xác định trước đó.

Trong nhóm người có khả năng khởi phát 
bệnh sớm, nhóm máu A chiếm tỷ lệ cao nhất 48%, 
đồng thời nhóm máu O chiếm tỷ lệ thấp nhất.

Sau khi điều chỉnh giới tính và các yếu tố 
khác, các nhà nghiên cứu đã so sánh lại dữ liệu và 
thấy rằng nhóm máu A có nguy cơ khởi phát sớm 
đột quỵ đạt 16%, trong khi nhóm máu O có nguy cơ 
thấp hơn là 12%.  

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ chứng minh 
một mối quan hệ nhất định giữa nhóm máu và đột 
quỵ khởi phát sớm. Nguyên nhân dẫn đến sự gia 
tăng đột quỵ không liên quan trực tiếp đến nhóm 
máu, vì vậy những người nhóm máu A không cần 
phải lo lắng thái quá.

Nhóm máu O liên quan đến tuổi thọ sao?
Trên thực tế, ngay từ năm 1961, một nghiên 

cứu đã tiết lộ mối liên hệ giữa nhóm máu và tuổi 
thọ. Bằng cách thu thập máu của 50 người trên 90 
tuổi, kết luận cuối cùng của các nhà nghiên cứu đưa 
ra rằng không có mối tương quan nào giữa các 
nhóm máu ABO và tuổi thọ, nhưng nhóm máu O 
dường như có liên quan mật thiết đến việc sống thọ 
hơn.

Dù không có số liệu lâm sàng chứng minh 
nhưng vẫn khiến con người mang nhiều mong mỏi 
vào nhóm máu O. Thậm chí, nhiều tỷ phú sẵn sàng 
mạo hiểm thay máu để khiến cơ thể “trẻ lại” nhưng 
tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhóm máu không thể đại diện cho tất cả
Từ xưa đến nay, đã có vô số nghiên cứu về 

nhóm máu, mặc dù nhiều nhà nghiên cứu tiết lộ 
rằng nhóm máu O có thể sống lâu hơn, nhưng ở 
thời điểm hiện tại dưới góc độ hướng dẫn thử 
nghiệm lâm sàng vẫn chưa thể đưa ra một khẳng 
định chắc chắn.

Nói chung, dù bạn thuộc nhóm máu nào và 
nhóm máu của bạn mang những rủi ro nào đi chăng 
nữa, nếu bạn chú ý đến một chế độ ăn uống lành 
mạnh và một cuộc sống lành mạnh trong đời sống 
hằng ngày, tin rằng tình trạng thể chất của bạn sẽ 
cải thiện tốt hơn.

Tại Hoa Kỳ, một cuộc nghiên cứu kéo dài 9 
năm về lối sống khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ 
đã phát hiện ra rằng lối sống của con người ảnh 
hưởng đến sức khỏe nhiều hơn so với các yếu tố 
khác. Tóm lại, lối sống lành mạnh là một yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ! ■ 
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