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Naêm Thöù 42

* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

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

Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng

ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.

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

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

ĐẶC BIỆT:

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

Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.

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

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 

given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

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

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

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

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

2028
January 03, 2023
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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

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

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

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

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

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

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

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

January 2023

953-2037/1605

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 $1,200.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

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

NEW

957-2038/1606

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

EXPERT ONE HOUR ALTERATION. 
Caàn gaáp thôï söûa Quaàn AÙo. Full/Part 
Time. Phaûi noùi chuùt tieáng Anh.

New! New! New!

Xin lieân laïc

713-533-9995 * 832-274-8717
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955-Long Term

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

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

AÙp duïng / Apply by:

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

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

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

10515 Harwin Dr, Suite 100-120

Houston, TX 77036

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

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

NEW

943-2035/1603

Caàn Thôï Söûa Xe

Tieäm söûa xe vuøng Northwest caàn moät thôï söûa 

xe coù kinh nghieäm veà Diagnostic, vaø moät thôï 

coù kinh nghieäm söûa xe, löông cao, choã laøm 

roäng raõi, laøm vieäc thoaûi maùi.

Northwest Houston

Xin lieân laïc soá phone:

832-794-6446 * 281-580-1565

NEW

944-2035/1603

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc ñi chôï naáu aên vaø 

doïn deïp cho oâng baø ôû Taây Southwest 

Houston (610 & Beechnut), hai ngaøy 

moãi tuaàn. Phaûi bieát laùi xe.

610 & Beechnut

Xin lieân laïc Jennifer: 832-236-5366

NEW

948-2036/1604

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên. 

ÔÛ laïi nhaø, tuoåi treân 55. 

Khu vöïc Southeast Houston.

Southeast Houston

Xin lieân laïc coâ Duyeân:714-369-7165

NEW

951-2037/1605

Traïi Gaø Caàn Ngöôøi

Traïi gaø caàn tuyeån ngöôøi laáy tröùng gaø, caùch 

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

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

nghieäm)

Caùch Houston 1h45’

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

NEW

955-2037/1605

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.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978



Trang 04

Issue # 2028 * Tuesday, January 03,  2023

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Bảy mẹo giúp bạn có động 
lực duy trì tập thể dục trong 
mùa đông

Mùa đông đã tới. Chạy bộ hoặc tập 
thể dục khi trời lạnh bên ngoài 
có vẻ không phải là một điều dễ 

thực hiện, ngay cả khi bạn muốn làm điều đó 
nhưng lại thiếu đi động lực và quyết tâm thực hiện. 
Một số mẹo có thể giúp bạn có động lực duy trì tập 
thể dục vào mùa đông vì lợi ích sức khỏe của chính 
mình.

Tập luyện trong nhà
Nếu bạn sống ở vùng có thời tiết rất lạnh, 

các bài tập trong nhà có thể là một lựa chọn tốt hơn. 
Môi trường càng ấm thì càng thuận lợi cho việc tập 
luyện và bạn càng cảm thấy có động lực hơn để 
thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất nào.

Mặc trang phục tập luyện phù hợp
Thông thường ở nơi có khí hậu ẩm ướt, hãy 

chọn quần áo cotton vì nó hấp thụ độ ẩm (mồ hôi). 
Nhưng vào mùa đông, bạn nên tránh điều đó vì nếu 
quần áo của bạn bị ẩm ướt, nó sẽ khiến bạn cảm 
thấy lạnh hơn.

Vì vậy, hãy chọn quần áo thể thao làm từ 
hỗn hợp bông hoặc sợi tổng hợp vì chúng hút ẩm ít 
hơn 50% so với bông.

Để giữ cho làn da của bạn không bị khô, 
hãy uống nhiều nước trong quá trình tập luyện

Đừng bỏ qua việc khởi động và giãn cơ
Mùa đông hay không thì việc khởi động 

trước khi tập luyện là vô cùng cần thiết. Nhưng 
trong thời tiết lạnh, việc khởi động trở nên bắt 
buộc.

Khi tập thể dục ở nhiệt độ lạnh hơn, bạn có 
nguy cơ bị bong gân và chấn thương cao hơn. Khởi 
động sẽ làm tăng lưu thông máu và nhiệt độ cốt lõi 
của cơ bắp, điều này có thể ngăn ngừa chấn thương 
trong quá trình tập luyện mùa đông.

Trên thực tế, bạn thậm chí có thể thực hiện 
một số bài tập khởi động ở nhà trước khi đi tập 
luyện. Bằng cách này, bạn sẽ ít cảm thấy lạnh hơn 
khi bước ra ngoài.

Tương tự như vậy, việc giãn cơ có mục tiêu 
là điều bắt buộc sau khi tập luyện. Cơ bắp của 
chúng ta co lại trong thời tiết lạnh hơn và dễ bị mất 
nước, chuột rút và co thắt. Giãn cơ có mục tiêu có 
thể ngăn ngừa chuột rút hoặc co thắt có thể ảnh 
hưởng đến việc tập luyện của bạn vào ngày hôm 

sau.
Cung cấp đủ nước cho cơ thể vào mùa 

đông
Không khí mùa đông không chỉ lạnh mà 

còn khô. Để giữ cho làn da của bạn không bị khô, 
hãy uống nhiều nước trong quá trình tập luyện.

Cần phải biến điều này thành một thói quen 
bắt buộc vì bạn có thể không thấy khát lắm do thời 
tiết lạnh nhưng cơ thể vẫn có thể bị mất nước.

Đưa tập luyện không ngưng nghỉ vào 
quá trình tập luyện mùa đông của bạn

Nếu bạn bắt đầu cảm thấy lạnh giữa các 
hiệp, hãy thực hiện 10-20 lần lặp lại động tác squat 
giữa 2 bài tập. Chân là nhóm cơ lớn nhất sẽ tạo ra 
nhiều nhiệt nhất. Nếu bạn không quen ngồi xổm, 
bạn có thể chạy bộ tại chỗ trong 60 giây.

Điều này sẽ duy trì sự lưu thông máu của 
bạn và giúp bạn không cảm thấy lạnh hoặc uể oải.

Rủ thêm người tập luyện cùng
Thật dễ dàng để hủy tập luyện nếu bạn làm 

điều đó một mình. Vì vậy, tìm một người bạn, hàng 
xóm hoặc đồng nghiệp thích tập thể dục. Một đối 
tác tập luyện có động lực cũng sẽ giúp giữ mức độ 
động lực của bạn cao.

Đừng bỏ cuộc
Trong suốt mùa đông, đôi khi rất khó để có 

động lực mặc quần áo tập và ra khỏi nhà để tập 
luyện. Nếu bạn thấy mình trong tình huống như 
vậy, hãy tập luyện ở nhà. Một buổi tập luyện cân 
nặng tốt cho cơ thể sẽ tốt hơn nhiều so với việc bạn 
bỏ tập hoàn toàn.

Bạn chỉ cần chọn video tập luyện trực 
tuyến yêu thích của mình và tập theo. Nói như các 
chuyên gia thể lực, bài tập tốt nhất là bài tập mà bạn 
đã tập! Vì vậy, hãy ghi nhớ điều này thay vì bỏ lỡ 
buổi tập của bạn hoàn toàn. ■

Sử dụng kem làm trắng da 
không rõ nguồn gốc có nguy cơ 
làm giảm thị lực

Các nhà khoa học nghiên cứu sức 
khỏe gần đây đã đưa ra cảnh báo về 
loại kem trộn có chứa thủy ngân 

khiến một người phụ nữ Minnesota gần như bị mất 
thị lực vĩnh viễn.

Theo như bác sĩ Eric Lavonas thì các loại 
kem làm trắng da có chứa thủy ngân sẽ khiến hệ 
thần kinh chúng ta bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó ông 
cũng khuyến cáo rằng phụ nữ nên sử dụng những 
sản phẩm có nhãn mác rõ ràng và đã được chứng 
nhận bởi FDA. Theo the California Department of 
Public Health (CDPH), một sản phẩm có nhãn mác 
rõ ràng nghĩa là có đề cập đến quốc gia nơi chúng 
được sản xuất và phải có danh sách thành phần đầy 
đủ.

Tại sao trong kem làm trắng da lại chứa 
thủy ngân?

Melanin là sắc tố tự nhiên trong da, tóc và 
mắt của chúng ta. Sắc tố Melanin là nguyên nhân 
chính khiến làn da bị xỉn màu. Do đó việc thêm vào 
thành phần thủy ngân vào kem làm trắng da sẽ 

ngăn chặn việc sản sinh Melanin. 
Theo như Amira Adawe, người sáng lập, 

giám đốc điều hành dự án Beautywell ở Minnesota 
và cũng là người hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp 
nhiều năm cho biết: “Tôi đã nghiên cứu để giải 
quyết vấn đề về làm trắng da với việc tiếp xúc với 
hóa chất trong 12 năm qua và vẫn chưa tìm thấy 
một sản phẩm nào có đề cập đầy đủ các nguyên liệu 
trên bao bì (trong đó có thủy ngân)”.

Những phát hiện từ trường hợp của 
người phụ nữ ở Minnesota

Một cuộc khảo sát nhà ở của người phụ nữ 
đã được tiến hành bởi cơ quan kiểm soát ô nhiễm 
tại Minnesota. Cơ quan đã thực hiện tổng cộng 2 
cuộc khảo sát cách nhau khoảng 1 năm.

Ở lần đầu tiên, họ tìm thấy hai hộp kem 
dưỡng trắng da (không có nguồn gốc từ 
Minnesota) tại nhà của người phụ nữ. Theo kết quả 
kiểm tra, hai hộp kem này có nồng độ thủy ngân lần 
lượt gấp 4000 và 7000 lần so với tiêu chuẩn cho 
phép. Tuy nhiên thủy ngân lại không được liệt kê 
trong bảng thành phần.

Thông qua kết quả bài kiểm tra nước tiểu 
của người phụ nữ lần đầu tiên, cơ quan cho biết 
nồng độ thủy ngân trong cơ thể của bà ấy cao hơn 
gấp 4 lần so với thông thường. Và điều ngạc nhiên 
là một trong những đứa con của bà cũng có nồng độ 
thủy ngân trong cơ thể khá cao.

Ở lần thăm nhà thứ hai, cơ quan đã tìm thấy 
2 hộp kem được mua tại Minnesota (trong đó một 
hộp không phải kem dưỡng trắng). Hai hộp kem đã 
được người phụ nữ sử dụng hết hoàn toàn, do đó cơ 
quan đã thực hiện việc kiểm tra với các sản phẩm 
tương tự.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nồng độ 
thủy ngân có trong hai hộp kem lần lượt là gấp 
11000 và 18000 lần so với mức độ cho phép. Cơ 
quan cũng kiểm tra nồng độ thủy ngân của người 
phụ nữ thông qua nước tiểu và đưa ra kết luận rằng 
nồng độ thủy ngân gấp 9 lần so với mức thông 
thường. Điều đáng ngạc nhiên là cơ quan cũng đo 
được nồng độ thủy ngân đáng báo động ở những 
nơi khác trong nhà như phòng ngủ của những đứa 
trẻ, máy giặt,...

Bạn cần làm gì để tránh tiếp xúc với thủy 
ngân? 

Tổ chức sức khỏe CDPH khuyến cáo, 
người tiêu dùng cần tránh mua những loại mỹ 
phẩm được bán ở chợ, các trang mạng xã hội,... 

Những triệu chứng khi nhiễm chất độc thủy 
ngân có thể bao gồm: trở nên cáu kỉnh, run rẩy, các 
vấn đề về trí nhớ, tê tay/chân/quanh miệng và xuất 
hiện những thay đổi về thị giác, thính giác.

Theo như FDA khi bạn sử dụng các sản 
phẩm chứa thủy ngân, những thành viên trong gia 
đình có thể tiếp xúc với chúng thông qua việc bay 
hơi hoặc sử dụng chung khăn lau mặt, khăn tắm bị 
phơi nhiễm thủy ngân.

Thêm vào ó, FDA cũng khuyến cáo phụ đ
nữ mang thai, trẻ sơ sinh ang bú sữa mẹ và trẻ nhỏ đ
sẽ bị tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc với thủy 
ngân. ■  
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Liệu căng thẳng có gây 
giảm cân không?

Căng thẳng, stress không chỉ ảnh 
hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh 
thần mà còn gây ra những thay đổi 

về trọng lượng cơ thể của bạn.
Sợi dây liên kết giữa căng thẳng và sút 

cân
Căng thẳng ảnh hưởng đến hầu hết các bộ 

phận trên cơ thể. Căng thẳng có thể khiến cân nặng 
bị giảm bởi một vài tác động sau: 

Gây viêm và kích hoạt dây thần kinh phế 
vị

Việc chán ăn, kén ăn do căng thẳng gây ra 
có thể khiến bạn sút cân. Tình trạng viêm khiến dây 
thần kinh phế vị bị kích hoạt, từ đó ảnh hưởng suy 
giảm chức năng của đường ruột và hệ tiêu hóa. 

Kích hoạt phản ứng căng thẳng cấp tính 
của cơ thể

Khi bị căng thẳng, hệ thần kinh sẽ kích hoạt 
giải phóng Epinephrine từ tuyến thượng thận. 
Epinephrine tăng cao sẽ kích hoạt phản ứng căng 
thẳng cấp tính của cơ thể, khiến bạn luôn trong 
trạng thái sẵn sàng chạy trốn hoặc chống lại mối đe 
dọa sắp xảy ra. Epinephrine cũng khiến tim và nhịp 
thở nhanh hơn, từ đó đốt cháy calo trong cơ thể. 

Thay đổi trục HPA
Trục hạ đồi - tuyến yên - thượng thận 

(HPA) có vai trò kiểm soát và điều chỉnh các phản 
ứng của cơ thể khi đối mặt với căng thẳng. 

Tuy nhiên, với các căng thẳng mãn tính và 
diễn ra dài ngày lại làm suy yếu chức năng của trục 
HPA, gây ra những thay đổi trong quá trình trao đổi 
chất và thói quen ăn uống của bạn.

Ảnh minh họa
Rối loạn tiêu hóa
Căng thẳng khiến các triệu chứng và vấn đề 

về tiêu hóa trở nên nghiêm trọng hơn. Nó ảnh 
hưởng đến tất cả các bộ phận của hệ tiêu hóa, bao 
gồm thực quản (ống dẫn thức ăn), dạ dày và cả 
đường ruột. 

Từ đó, cơ thể sẽ gặp phải một số triệu 
chứng như: Ợ chua, trào ngược dạ dày, đầy bụng, 
khó tiêu, nôn mửa, táo bón, co thắt cơ, tiêu chảy,... 
và có thể khiến cân nặng bị giảm đi.

Căng thẳng có thể khiến bạn tăng cân 

không?
Căng thẳng cũng có thể gây tăng cân mặc 

dù bạn đã áp dụng các chế độ ăn uống lành mạnh 
cũng như tập thể dục đều đặn. 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra căng thẳng có 
thể dẫn tới một số tình trạng: 

- Chất lượng giấc ngủ kém, khó ngủ, mất 
ngủ;

- Tăng cảm giác thèm ăn;
- Luôn thèm ăn những món không có lợi 

cho sức khỏe;
- Ít vận động, không muốn tham gia các 

hoạt động thể chất;
Tất cả những yếu tố này có thể dẫn đến tăng 

cân hoặc cản trở việc thực hiện các biện pháp giảm 
cân bạn đang áp dụng. Bên dưới là những lời 
khuyên bạn có thể áp dụng để cải thiện tình trạng 
này: 

- Ăn uống theo lịch trình đều đặn và đặc 
biệt không bỏ bữa;

- Tránh các loại thực phẩm có hàm lượng 
đường cao;

- Ăn nhiều trái cây và rau quả để bổ sung 
thêm nhiều chất dinh dưỡng;

- Lên kế hoạch cho bữa ăn trước để tránh 
những lựa chọn tùy hứng;

- Ăn một bữa ăn nhẹ, với đầy đủ protein và 
chất béo ngay sau khi tập thể dục;

Làm thế nào để giảm căng thẳng?
Bạn có thể giảm bớt mức độ căng thẳng 

bằng những phương pháp sau:
- Thiền định;
- Tập thể dục;
- Nghe nhạc hoặc đọc sách;
- Lên các kế hoạch quản lý thời gian;
- Ngủ đủ giấc;
- Nói chuyện thường xuyên hơn với gia 

đình và bạn bè;
- Làm công việc tình nguyện và giúp đỡ 

người khác;
- Tránh ma túy và rượu;
Ngoài ra, căng thẳng cũng có thể được 

kiểm soát bằng cách tiêu thụ một số loại thực 
phẩm. Ví dụ: 

- Axit béo omega-3 giúp giảm kích thích 
tình trạng căng thẳng;

- Vitamin C giảm căng thẳng, giúp hệ thống 
miễn dịch hoạt động tốt và giảm nồng độ cortisol;

- Carbohydrate phức hợp giúp điều chỉnh 
huyết áp và nâng cao nồng độ serotonin;

- Magie để giúp cải thiện chất lượng giấc 
ngủ, giảm mệt mỏi và đau đầu;

Khi nào bạn cần gặp bác sĩ? 
Bạn nên đến gặp bác sĩ nếu đã thực hiện tất 

cả những biện pháp trên nhưng tình trạng căng 
thẳng vẫn không thể cải thiện. Bác sĩ sẽ đưa ra các 
liệu pháp điều trị hoặc can thiệp y tế phù hợp đối 
với chứng lo âu và trầm cảm.

Đồng thời, bạn cũng nên đến gặp bác sĩ nếu 
không áp dụng các biện pháp giảm cân nhưng 
trọng lượng cơ thể vẫn giảm sút. 

Giảm cân đột ngột có thể là dấu hiệu của 
một số bệnh lý có từ trước. ■

Đây là những nguyên nhân 
gây ra tàn nhang, nám da ở phụ 
nữ và cách phòng ngừa

Việc xuất hiện những đốm đen trên 
da khiến chị em mất tự tin về nhan 
sắc của mình.

Nguyên nhân gây ra nám, tàn nhang
Nám da, tàn nhang là hiện tượng tăng hắc 

sắc tốt da xảy ra khi melanin được sản xuất quá 
mức tại một điểm. Melanin vốn được sinh ra bởi 
các tế bào melanocyte bên dưới lớp biểu bì. Chúng 
có nhiệm vụ bảo vệ da trước tác hại của các tia UV. 
Tuy nhiên việc tăng lượng melanin và tập trung với 
mật độ lớn ở một vùng da sẽ gây ra hiện tượng nám 
da, tàn nhang, đồi mồi. Hiện tượng này phổ biến ở 
phụ nữ các độ tuổi nhưng thường xuất hiện trong 
thai kỳ, khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên, giai 
đoạn tiền mãn kinh – mãn kinh.

Nám và tàn nhang có thể xuất hiện do 
các nguyên nhân sau:

- Di truyền: Khi bố mẹ bị tàn nhang thì con 
cũng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện tàn nhang.

- Tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời: 
Melanin được sinh ra với nhiệm vụ bảo vệ da khỏi 
tia UV. Tuy nhiên, khi bạn phơi nắng quá nhiều, 
tàn nhang sẽ xuất hiện.

- Thay đổi nội tiết tố: Sự thay đổi các 
hormone có thể làm tăng sản sinh melanin dưới da.

- Lão quá: Đây là quá trình tự nhiên của cơ 
thể. Khi có tuổi, làn da yếu đi và dễ bị các tác nhân 
gây hại tấn công dễ dẫn tới nám, tàn nhang.

- Chăm sóc da không đúng cách: Thói quen 
chăm sóc da và sử dụng mỹ phẩm sai cách có thể 
gây hại cho làn da và gây nên tàn nhang.

Video đang HOT
Biện pháp phòng ngừa nám, tàn nhang
Để phòng ngừa việc tăng hắc sắc tố da, bạn 

cần làm những việc sau:
- Sử dụng kem chống nắng: Bôi kem chống 

nắng là cách hiệu quả nhất để bảo vệ da khỏi tác 
động của tia UV. Bạn nên dùng kem chống nắng 
với chỉ số SPF thấp nhất là 30. Không được bôi quá 
ít và phải bôi sau mỗi 2 giờ hoặc thường xuyên hơn 
khi bạn đổ nhiều mồ hôi hoặc tiếp xúc với nước.

- Đội mũa rộng vành, đeo kính râm, mặc áo 
chống nắng khi ra đường để bảo vệ da.

- Tránh ra nắng trong khoảng từ 10 giờ sáng 
15 giờ chiều vì đây là khoảng thời gian ánh nắng 
mặt trời mạnh.

- Cần tránh các loại thực phẩm làm sung 
huyết dưới da vì nó sẽ làm các vết nám, tàn nhang 
đậm hơn. Tránh rượu bia và các thực phẩm có vị 
cay nóng.

- Uống đủ nước, ăn nhiều rau củ, hoa quả 
tươi, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn. ■  
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939-2034/1602

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. 

F u l l  t i m e ,  va ø  Pa r t  t i m e .  K h u 

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

__________________________________________

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

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
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Belfort & 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
__________________________________________

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

__________________________________________

945-2035/1603

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Caàn tuyeån moät ngöôøi: troâng coi ngöôøi 

giaø (Nam). Caàn coù kinh nghieäm: Chaêm 

soùc, veä sinh caù nhaân, ñi boä, leân xuoáng 

giöôøng, taém röûa. Moät tuaàn 6 ngaøy: 

9AM-6PM. Löông boång thöông löôïng

Xin lieân laïc Coâ Hieàn:   

281-948-2662

954-2037/1605

PHOØNG CHO SHARE 

Nhaø caùch Hk4 chæ 3 phuùt ñi boä. Bao ñieän 

nöôùc, giaët saáy, wifi. Giöôøng tuû, cho naáu 

aên, giaù $400/thaùng. Daønh cho nöõ ñoäc 

thaân vaø coù vieäc laøm.

Xin lieân laïc:

713-478-7472

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

952-2037/1605

NEW

PHOØNG CHO SHARE 

Phoøng cho share $350/thaùng. Coù theå ñi 

boät ra chôï Hong Kong, Taân Bình, Thanh 

Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, internet, giaët 

saáy.

Xin lieân laïc:

832-277-4568
__________________________________________

950-2037/1604

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø Synott vaø Bissonet gaàn chôï, nhaø 

thôø. Yeân tónh, saïch seõ, dö phoøng cho 

s h a r e .  L ô ù n  $ 4 0 0 / t h a ù n g  -  n h o û 

$350/thaùng. Cho ñoäc thaân share, bao 

ñieän, nöôùc, giaët, saáy.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643
__________________________________________

947-2036/1604

CHO SHARE PHOØNG

Cho share 2 phoøng troáng, ñaày ñuû tieän 

nghi, giaët, saáy. Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi. 

Nhaø giöõa chôï Ñoàng Khaùnh vaø Caø Mau.

Xin lieân laïc 

Coâ Maãn: 281-686-7060   

Coâ Höông: 713-584-7877
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

942-2034/1603

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø coøn dö phoøng cho share, khu yeân 

tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän nghi, öu tieân 

cho ngöôøi ñoäc thaân. Khu 59 & Bellair.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

922-2031/1599

CHO SHARE PHOØNG 

Nöõ chuû nhaø, öu tieân cho du hoïc sinh 

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

tónh, coù coång saét. Westpark Tollway & 

Hwy6.

Xin lieân laïc Coâ Tina: 

832-684-6895
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
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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
__________________________________________

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

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
__________________________________________

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

Có tội gì?
Chồng có bồ, đòi ly dị vợ:
– Đơn ly dị đây, mời cô ký vào!
– Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn 
tâm đến thế?
– Với cô, như thế là đáng đời rồi.
– Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái 
kia có tội tình gì mà anh lại lấy người 
ta?

Vui Cöôøi

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Những điều 'cấm kỵ' nhưng có 
thể mang lại hạnh phúc

ôi khi kể về người yêu cũ, ngủ riêng giường, Đtán tỉnh người khác hay xem phim khiêu 
dâm... có thể mang lại hạnh phúc cho mối 

quan hệ.
Ngủ riêng giường
Theo quan niệm của số đông, ngủ riêng giường hay 

còn gọi là ly hôn khi ngủ sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan 
hệ. Nhiều người ngoài nhận định chỉ vợ chồng rạn nứt 
hoặc đời sống tình dục có vấn đề mới phải ngủ riêng. Dù 
kịch bản đó có vẻ đúng với một số đôi, nhưng không phải 
lý do duy nhất các cặp vợ chồng ngủ riêng.

Abigail Makepeace, một nhà trị liệu hôn nhân và gia 
đình ở Los Angeles (Mỹ) cho hay, một số mối quan hệ sẽ 
tốt hơn rất nhiều nếu vợ chồng ngủ riêng.

Vẫn có những người chồng/vợ ngáy suốt đêm, trằn 
trọc trong giấc ngủ, đi ngủ muộn hơn hoặc thức dậy sớm 
hơn, còn người kia khó ngủ. Trong các trường hợp đó, ngủ 
không chung giường giúp cả hai có đêm ngon giấc.

Theo Makepeace, chỉ cần vợ chồng hài lòng với sự 
sắp xếp đó, nó có thể giúp hôn nhân lành mạnh hơn.

Kelifern Pomeranz, nhà tâm lý học và trị liệu tình dục 
ở California, chỉ ra mối quan hệ tích cực gắn với giấc ngủ 
ngon. “Ngủ riêng góp phần giúp giấc ngủ ngon hơn, dẫn 
đến sự hài lòng trong mối quan hệ hơn”, Pomeranz nói.

Kể về người yêu cũ
Nhiều cặp vợ chồng cho rằng kể về tình yêu trước khi 

đến với nhau là điều tuyệt đối không nên. Họ thấy chủ đề 
này quá khó chịu hoặc lo lắng đe dọa mối quan hệ hiện tại. 
Nhưng theo nhà trị liệu Nicole Saunders, ở North 
Carolina, Mỹ, thảo luận về mối quan hệ cũ không phải 
điều cấm kỵ. Ai trong chúng ta cũng có quá khứ và những 
trải nghiệm đó hình thành con người chúng ta ở hiện tại.

“Khi các cặp vợ chồng sợ hãi, ghen tuông hoặc bất an 
vì che lấp chuyện cũ, họ bỏ lỡ cơ hội hiểu rõ hơn về sự thay 
đổi của nhau: cách thể hiện xung đột, nguyên nhân, tính 
cách”, chuyên gia nói.

Đi nghỉ riêng
Bạn đời lên kế hoạch cho chuyến đi một mình hoặc đi 

xa với bạn bè, người thân không có nghĩa họ đang tránh ở 
bên bạn. Họ chỉ đang nuôi dưỡng các mối quan hệ mình có 
với những người quan trọng khác trong đời.

Một mối quan hệ lành mạnh cần cả sự quen thuộc và 
khoảng cách. “Kỳ nghỉ riêng cho phép bạn đời có cơ hội 
tự chủ, độc lập và tự lực. Nó cũng mang đến cho mỗi 
người cơ hội nhớ đến nhau, đánh giá lại đối phương”, 
Pomeranz nói.

Nhà trị liệu Kurt Smith ở North California, chuyên tư 
vấn cho nam giới, cho biết ông thường không khuyến 
khích các cặp đôi đi nghỉ riêng. Tuy nhiên, việc đi du lịch 
với bạn bè hoặc gia đình “chỉ nên là ngoại lệ chứ không 
phải thường xuyên”.

Đi ngủ khi giận dữ
Nếu điều này phù hợp với tâm lý của bạn và đối tác 

thì hãy tiếp tục, theo Saunders. Chuyên gia cho rằng tiếp 
tục giải quyết mọi việc khi bạn đang bận rộn và kiệt sức 
đôi khi có thể làm trầm trọng thêm sự căng thẳng thay vì 
giảm bớt. Trong trạng thái ngập tràn cảm xúc, các kỹ năng 
quan trọng như lắng nghe, xử lý thông tin và đồng cảm 

đều bị tổn hại.
“Không có bằng chứng nào cho thấy việc phá vỡ 

quan niệm này có hại cho một mối quan hệ. Đi ngủ với 
xung đột chưa được giải quyết giúp cặp đôi có thời gian để 
xử lý cảm xúc của mình, có thể ngủ một giấc, ngay cả khi 
đó không phải là điều tốt nhất và quay lại bàn ăn với một 
góc nhìn mới mẻ”, Saunder nói.

Trung thực về tiền bạc
Tránh những cuộc trò chuyện rõ ràng, trung thực về 

tài chính là sai lầm, theo nhà trị liệu Kurt Smith. Chuyên 
gia cho biết, ông từng nói chuyện với một phụ nữ kết hôn 
23 năm và không biết chồng mình kiếm được bao nhiêu 
tiền hay bất kỳ điều gì về tài chính của ông. Khi họ ly thân, 
cô vẫn phụ thuộc vào chồng để trả tiền thuê nhà.

“Không nên đợi cho đến khi mọi thứ vượt quá kiểm 
soát mới nói chuyện này”, Smith khuyên.

Theo nhà trị liệu tài chính Amanda Clayman, nói về 
tiền bạc thực sự có thể là cách tăng cường sự thân mật 
trong mối quan hệ, đưa bạn và bạn đời đến gần nhau hơn.

“Vấn đề về tiền bạc không bao giờ chỉ là về tiền bạc, 
nó có thể giúp mỗi người phát triển trong các lĩnh vực 
khác của cuộc sống. Nó tiết lộ điều sâu sắc hơn về những 
điều trong cuộc sống chúng ta cần thay đổi, phát triển”, 
chuyên gia cho hay.

Giữ bí mật với bạn đời
Makepeace cho hay, giữ bí mật với bạn đời hay 

không gây nhiều tranh cãi, nhưng cô tin nó tốt cho mối 
quan hệ.

“Nếu một hành vi hoặc niềm tin đã xảy ra trong quá 
khứ mà bạn từng học được nhưng không còn làm theo, đôi 
khi không nên chia sẻ vì sự tồn tại và tình trạng tốt đẹp của 
mối quan hệ đang có.

Hãy tự hỏi bản thân có muốn thú nhận những gì bạn 
muốn để lương tâm không cắn rứt không? Hay vì bạn tin 
nói với bạn đời sẽ tốt hơn cho sự phát của mối quan hệ?

“Nếu chia sẻ bí mật với bạn đời, những lợi ích tiềm 
năng này nên được cân nhắc, tránh tác động tổn thương 
đối phương”, Makepeace nói. ■ 

Người đàn ông bất ngờ rơi từ trên 
đỉnh núi khi đang chụp ảnh cùng vợ

ột người đàn ông đã rơi xuống vách núi khi Mtham gia môn thể thao mạo hiểm cùng với 
vợ của mình ở độ cao gần 300 mét.

Vào chiều ngày 10/12/2022, theo cơ quan chức trách 
New Hampshire đưa tin: Có một người đàn ông đi leo núi 
cùng vợ đã rơi từ trên đỉnh núi xuống vách đá khi đang hai 
người đang chụp ảnh cùng nhau.

Ảnh minh họa
Người vợ của nạn nhân kể lại rằng cô đã rất sốc khi 

nghe thấy tiếng la hét của chồng mình và chứng kiến 
chồng mình rơi xuống từ vách đá cao khoảng 800 feet 
(244m). Ngay lập tức, cô đã liên lạc với đội cứu hộ.

Mặc dù chỉ ít phút sau, đội cứu hộ đã có mặt dưới 
vách núi và cấp cứu cho người đàn ông đang trong tình 
trạng rất nguy kịch. Người đàn ông được đưa ra khỏi vách 
núi một cách nhanh chóng nhất, nhưng ông đã không qua 
khỏi.

Đội cứu hộ cho biết, người đàn ông có tình trạng sức 
khỏe hoàn toàn khỏe mạnh, do vậy, nguyên nhân tai nạn 
bước đầu được cho rằng bị trượt chân. ■
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

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

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

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

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

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

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

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

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856
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Bốn dấu hiệu chứng tỏ bạn 
là người cực kỳ nhạy cảm

gười cực kỳ nhạy cảm thường có Ncảm xúc tiêu cực hơn người khác 
nhưng nếu biết cách cân bằng, đây 

không hẳn là một điều xấu.
Làm cách nào để biết bạn có phải là 

người cực kỳ nhạy cảm?
Tiến sĩ Jagiellowicz nhận xét rằng độ nhạy 

cảm khó xác định được. Bởi vì nó liên kết trực tiếp 
với sức khỏe tâm thần. Đối tượng này dễ gặp phải 
tình trạng cảm xúc thay đổi, stress liên tục. Nếu bạn 
muốn biết được bản thân có thuộc đối tượng rất 
nhạy cảm không thì bạn nên xem xét một số dấu 
hiệu dưới đây.

1. Để ý rất rõ những điều xung quanh
Một số cá nhân thường để ý những chi tiết, 

các hành vi ứng xử  nhỏ nhặt hàng ngày của những 
người xung quanh. Đôi lúc việc quá nhạy cảm sẽ 
khiến bạn áp lực cho chính bản thân mình, thậm chí 
bạn trở nên khép kín trong vỏ bọc của chính mình. 
Chuyên gia khuyên bạn nên ghi chú lại những gì 
khiến bạn khó chịu vào một cuốn sổ để theo dõi 
những hành vi thất thường của bạn.

2. Suy nghĩ quá nhiều
Khi bạn luôn có những suy nghĩ ở trong 

đầu, thậm chí là những vấn đề không cần thiết, thì 
bạn có thể là kiểu người suy nghĩ nhiều. Xu hướng 
nghiền ngẫm một vấn đề sẽ gây áp lực lên chính 
bản thân bạn. Đó là lý do tại sao nên ưu tiên việc 
xác định lợi ích cá nhân trước khi đưa ra quyết 
định. Chẳng hạn bạn nên quan tâm hơn với gia đình 
thay vì lo xa về vấn đề nhỏ nhặt như quãng đường 
đi làm hôm nay có bị kẹt không.

3. Cảm xúc thái quá
Những người nhạy cảm thường có xu 

hướng đồng cảm với những câu chuyện của người 
khác. Tuy nhiên, điều này dễ bị người khác chà đạp 
và lợi dụng. Bạn có thể khóc khi đọc một đoạn tin 
nhắn cảm động của người không liên quan. Tương 
tự, khi nghe ai đó kể về sự mất mát của họ cũng 
khiến bạn buồn cả ngày. Mặc dù bất kỳ ai cũng có 
thể đồng cảm trước hoàn cảnh bi thương của người 
khác nhưng cảm xúc của họ sẽ không bị tác động 
lâu dài và sâu sắc như người cực kỳ nhạy cảm.

4. Nỗ lực vì sự hài lòng của người khác
Những người quá nhạy cảm thường đặt 

nặng sự đánh giá của người khác để làm việc. Họ 
luôn cố thay đổi bản thân để nhận được sự hài lòng, 
lời khen ngợi từ cấp trên và mọi người xung quanh. 
Mặc dù việc này là điều hoàn toàn bình thường 
nhưng họ thường áp lực làm sao để “đảm bảo” 
những người xung quanh được đáp ứng nhu cầu. 
Lúc này, nó đã không còn là một hành động tích 
cực. Hành vi này khiến bạn thu hẹp, bỏ mặc cảm 

xúc của mình. 
Bạn không cần phải quá lo lắng khi bị 

nhạy cảm quá mức
Việc cực kỳ nhạy cảm trước mọi sự việc 

không phải mà một chứng rối loạn tinh thần. Bạn 
không nhất thiết phải loại trừ, trừ khi nó ngăn cản 
bạn có được một cuộc sống viên mãn. Trong 
trường hợp bạn đang tự cô lập bản thân thì Tiến sĩ 
Fredrick khuyên rằng bạn nên tìm một nhà trị liệu 
để giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. ■ 

Dịch COVID-19 có chiều 
hướng gia tăng mạnh tại 
Indonesia

áo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới Bcông bố vào tuần trước cho thấy số 
bệnh nhân COVID-19 phải nhập 

viện ở Thủ đô Jakarta đã t 85% so với ăng khoảng 1
tháng trước.

Trong ngày hôm qua, Indonesia ghi nhận 
hơn 5.700 ca nhiễm mới COVID-19. Bộ trưởng Y 
tế Indonesia cảnh báo, số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng 
trong hai tuần tới.

Hiệp hội Y tế Indonesia đã kêu gọi người 
dân đi tiêm mũi tăng cường, nước này cũng đã cấp 
phép cho IndoVac - vaccine ngừa COVID-19 nội 
địa của Indonesia. Loại vaccine này sẽ được dùng 
để tiêm mũi tăng cường cho người đủ 18 tuổi. ■
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Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 2/1 đến 8/1/2023

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

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Vận tình cảm của 

chòm sao trong tuần này rất 
tốt. Công việc không gặp 
bất kỳ khó khăn, trở ngại 
nào, nó có yếu tố tích cực 
khiến bạn càng có niềm tin 

hơn vào cuộc sống. Sức khỏe của Bạch Dương 
nhìn chung vẫn ổn, mặc dù phải chạy ngược xuôi đi 
đây đó nhưng bạn cũng không cảm thấy mệt. Thể 
lực của bạn vốn tốt nên mới có nhiều năng lượng để 
làm việc. Tuy nhiên cũng đừng quá chủ quan!

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
Công việc của 

Kim Ngưu rất tốt. Nguồn 
tài chính khá dồi dào, thu 
nhập trong tuần cũng rất 
đáng ngưỡng mộ, càng đạt 

được nhiều thành tựu, tài chính cũng gia tăng hơn. 
Cũng vì thế mà bạn càng có cơ hội để kiếm tiền ở 
những nguồn thu nhập bên ngoài. Chuyện tình cảm 
vẫn giữ được sự hài hòa, ổn định, bạn nên quan tâm 
tới nửa kia nhiều hơn. Sức khỏe của Kim Ngưu 
không có vấn đề gì đáng lo ngại, cơ thể hoàn toàn 
khỏe mạnh, không có vấn đề nào nghiêm trọng, 
nhưng nên chú ý tăng cường vận động nhiều hơn. 

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Song Tử không có 

hứng thú với tình yêu. Đối 
với công việc cũng không 
mấy thuận lợi vì thái độ 
khá thờ ơ, không tập trung 

và hết mình vào nhiệm vụ chính nên bị khiển trách. 
Tình hình tài chính cũng chẳng có tiến triển. Muốn 
đầu tư thì nên tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng rồi mới 
quyết định kẻo tiền bạc lại tan biến hết trong chốc 
lát. Sức khỏe của Song Tử khá ổn định, có nhiều 
dấu hiệu tốt lên, những người đang ốm bệnh sẽ 
phục hồi nhanh chóng, tinh thần cũng thoải mái 
hơn trước nhiều.

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Cự Giải gặp phải 

một số vấn đề vướng mắc 
trong công việc nhưng 
chưa tìm được hướng giải 
quyết. Tình yêu của chòm 

sao này khá nhẹ nhàng, thuận lợi, bạn đang tiến vào 
thời kỳ tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc khi đối 
phương chính là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững 
chắc. Mối quan hệ của bạn và người ấy đã tăng 
thêm một bước tiến mới. Sức khỏe của Cự Giải 

không được tốt lắm là do bạn quá bận rộn, vùi mình 
với công việc đến quên ăn quên ngủ. 

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Công việc của 

Sư Tử đang tiến triển 
tốt đẹp. Chuyện tình 
cảm cũng khá thuận lợi, 
có rất nhiều điều đáng 
mong đợi trong thời 

gian này. Tài chính khá ổn cho dù bạn phải chi tiêu 
quá nhiều. Chòm sao này rất biết tận dụng cơ hội 
kiếm tiền, ngoài ra cách quản lý tài chính của bạn 
cũng rất chặt chẽ, tiêu nhiều nhưng không có nghĩa 
là để phí hoài một đồng nào cả. Sức khỏe không tốt 
lắm, mắt do nhìn máy tính nhiều nên có phần mệt 
mỏi và yếu đi, bạn nên để cho mắt được nghỉ ngơi 
sau mỗi tiếng làm việc nhé!

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Xử Nữ có vẻ 

như đang tự tạo quá 
nhiều áp lực cho bản 
thân dẫn tới làm việc 
kém hiệu quả hơn tuần 

trước. Về phương diện tài chính vẫn có ra có vào, 
thu chi đều đặn, dù không đến mức quá dồi dào 
nhưng cũng không lo túng thiếu. Tuần này bạn đặt 
hi vọng nhiều vào chuyện tình cảm nhưng lại 
chẳng có gì tốt đẹp cả. Sức khỏe của cung hoàng 
đạo này đang có dấu hiệu suy giảm do không cân 
bằng lượng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Bạn 
nên dừng mọi việc lại để sức khỏe sớm hồi phục.

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Công việc của 

Thiên Bình có khúc 
mắc hoặc gặp sự cạnh 
tranh mạnh mẽ từ đối 
thủ. Phương diện tài 
chính cũng kém hơn, 

các hạng mục đầu tư không mang lại kết quả khả 
quan. Chuyện tình cảm của Thiên Bình cũng đang 
rơi vào bế tắc, khi bạn và người ấy không tìm thấy 
tiếng nói chung trong nhiều việc nên quyết định 
giữ im lặng. Nhờ rèn luyện thể dục thể thao điều độ 
nên sức khỏe của chòm sao này tốt hơn hẳn, không 
những thể chất dẻo dai, có sức cuốn hút, khiến 
người khác nhìn thấy đều có cảm tình. 

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Tuần này, công 

việc của Bọ Cạp vẫn tiến 
triển bình thường. Bên 
cạnh đó, bạn cũng cần 
phải lên kế hoạch quản lý 
tài chính sao cho hợp lí. 
Về phương diện tình cảm 

khá ổn, các cặp đôi dành sự quan tâm, chăm sóc, 
thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên sức khỏe của bạn 
không được tốt lắm, có hiện tượng tăng cân, thừa 
mỡ ở vùng bụng do ăn vặt quá nhiều. Thói quen 

này không chỉ ảnh hưởng đến vẻ đẹp hình thể mà 
còn có tác động tiêu cực tới gan và thận.

Nhân Mã 
(22/11 – 21/12) 
Công việc của Nhân 

Mã không được tốt lắm. 
Đường tình duyên của chòm 
sao này không chân thật, bạn 
đang quá ảo tưởng, không 
nhìn thẳng vào thực tế. Tình 

hình tài chính duy trì ở mức khá, bạn nhận được sự 
trợ giúp từ người thân nên chuyện làm ăn chuyển 
biến tốt đẹp, mang lại nguồn thu nhập ổn định. 
Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú trọng việc quản lý 
tiền bạc. Về phương diện sức khỏe của Nhân Mã 
tương đối ổn, nếu kiên trì luyện tập thể dục thể thao 
thì sẽ có được cơ thể khỏe mạnh, gọn gàng. 

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Công việc của Ma 

Kết trong tuần khá khó 
khăn vì bị người khác gây 
trở ngại nên gặp không ít 
phiền phức. Tài chính của 

chòm sao này rất dồi dào. Chuyện tình cảm lại 
không được như ý, Ma Kết gặp phải những tình 
huống khá khó xử. Mặc dù có không ít người theo 
đuổi nhưng bạn lại không có cảm tình với ai, mà lại 
thấy rất phiền nhiễu. Sức khỏe của cung hoàng đạo 
này không tệ, cần tiếp tục duy trì rèn luyện hàng 
ngày để tăng cường thể lực. 

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Công việc của Bảo 

Bình khá tốt, mọi việc vẫn 
tiến triển tốt. Tình hình tài 
chính ở mức trung bình, 
bạn cần kiếm tiền chăm chỉ 

để tình hình tài chính cải thiện hơn nữa. Về phương 
diện tình cảm của Bảo Bình không vui vẻ cho lắm, 
có thể là do tính khí thất thường hoặc do duyên số 
chưa tới. Bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ này. 
Cung hoàng đạo này cần điều chỉnh sức khỏe một 
chút, đầu tiên là cân bằng thời gian làm việc và 
nghỉ ngơi, tiếp theo khi rảnh rỗi hãy tăng cường 
vận động, tập thể dục thể thao. 

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Song Ngư nên chú 

ý hơn tới công việc và phát 
triển các mối quan hệ xã 
giao. Phương diện tài chính 
của Song Ngư cũng không 
tệ lắm, một vài khoản nợ cũ 

đã thu hồi lại được nên tình hình tốt hơn nhiều, bạn 
có thể dùng số tiền đó để tiết kiệm hoặc đầu tư vào 
lĩnh vực mới. Chuyện tình cảm đang tiến triển rất 
thuận lợi. Sức khỏe của Song Ngư không quá tốt, 
nhất là những người có tiền sử bệnh dạ dày thì càng 
phải chú ý, do có thể bị tái phát lại. Nếu có thể hãy 
tới bệnh viện kiểm tra định kì, tránh để tình trạng 
tăng nặng hơn gây hậu quả nghiêm trọng. ■



Trang 12

Issue # 2028 * Tuesday, January 03,  2023

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Dáng đi của bạn tiết lộ 
bệnh gì?

Nhìn tốc độ đi bộ, dáng đi của một 
người, có thể cho thấy tâm trạng, 
sức khỏe… của người đó. Tuy 

nhiên dáng đi còn biểu hiện rất nhiều vấn đề trong 
cuộc sống. 

Nên bước đi thế nào để cơ thể chuyển động 
nhịp nhàng và không ảnh hưởng xấu đến xương 
khớp là một vấn đề được rất bạn đọc quan tâm.

1. Dáng đi tiết lộ bệnh tật
Bình thường, khi đi, gót chân sẽ tiếp xúc 

với mặt đất trước tiên. Nếu bạn đặt bàn chân xuống 
trước, phần lớn do khả năng không chế của các cơ 
bị suy yếu.

Đây có thể là kết quả của đĩa đệm đốt sống 
bị nhô ra, chèn lên dây thần kinh, gây tổn thương 
chức năng của thần kinh cơ hoặc có thể là dấu hiệu 
của đột quỵ.

- Bước chân ngắn:
Có thể khớp gối có vấn đề. Ngoài ra có thể 

do phạm vi chuyển động hông còn hẹp. Đây là lý 
do khiến lưng phải chịu nhiều áp lực hơn làm bạn 
bị đau lưng và các vấn đề xương khớp khác.

- Bước chân lạch bạch:
Bước đi giống con vịt hay gặp ở những 

người có bàn chân phẳng. Đây có thể do di truyền 
cũng có thể do người đó bị các bệnh xương khớp 
như viêm khớp, gãy xương... cũng có thể do đi bộ 
quá nhiều khiến cẳng chân và chân đau nhức và 
mất sự linh hoạt của bàn chân.

- Bước đi bắt chéo chân:
Nếu một người có dáng đi hình cái kéo: hai 

đùi khép lại, chân bắt chéo nhau, đi bộ bước một 
chỉ mu bàn chân của bàn chân thì người đó có thể 
đang bị bệnh bại não hoặc bệnh liên quan tới hệ 
thần kinh. Để cải thiện dáng đi này, có thể sử dụng 
các loại thuốc, giảm co cứng hay làm phẫu thuật 
chỉnh hình khi cần thiết.

Ảnh minh họa
- Khó nhấc chân khỏi sàn:
Đây không chỉ là dấu hiệu của tuổi già mà 

còn là dấu hiệu bệnh Parkinson, sa sút trí tuệ trầm 
trọng…

Người có tốc độ đi chậm, khoảng 0,6m/s 
(tốc độ trung bình là 0,9m/s), theo các chuyên gia 
sẽ có tuổi thọ ngắn và điều này càng chính xác hơn 
với những người trên 74 tuổi. 

Những người vừa đi vừa nhảy có thể do các 
cơ cẳng chân quá căng, dáng đi này thường gặp ở 
phụ nữ, đặc biệt ở những người đi giày cao gót.

- Đi nhón chân:
Hay đi bằng mũi chân chứ không đi bằng 

lòng bàn chân. Người đi bằng hai mũi chân hay gặp 
các vấn đề về căng thẳng của cơ, cột sống hoặc não 
bị tổn thương…

Thông thường, nhiều trẻ mới chập chững 
biết đi sẽ hay đi kiểu nhón chân như trên, tuy nhiên 
cha mẹ không cần quá lo lắng. 

Nếu thấy trẻ lớn dần mà không bỏ thói quen 
đó cần đưa con tới chuyên khoa nhi để bác sĩ tiến 
hành những kiểm tra cần thiết.

2. Dáng đi thể hiện thói quen trong sex
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người 

chăm chỉ đi bộ, cơ thể săn chắc không những thu 
hút người khác giới mà khả năng đạt cực khoái 
cũng dễ dàng hơn. 

Người dáng đi cứng nhắc luôn kiềm chế 
bản thân và rất ít khi chủ động trong quan hệ tình 
dục. Ngược lại người có bước đi mạnh mẽ lại có thể 
là người cuồng nhiệt chủ động khi yêu.

3. Tính cách cũng bộc lộ qua dáng đi
Nhìn dáng đi cũng có thể đoán được khá 

chính xác tính cách của người đó. Người có dáng đi 
thẳng thường có tính cách hòa đồng, vui vẻ.

Người có chân bước nhanh, không lùi bước 
trước đám đông thường là người nóng vội nhưng 
thẳng thắn, thích xã giao nhiều bạn.

Người hay chắp tay sau lưng thường có 
tính cách ôn hòa, có những thành công nhất định 
trong sự nghiệp.

Người có dáng đi chậm chạp, ngó trước 
ngó sau lại thường không thích giao tiếp bạn bè gây 
ảnh hưởng đến công việc cũng như trong cuộc 
sống… Người đi hai gót chân hướng vào, hai đầu 
bàn chân hướng ra thì thường là người có tính cách 
bảo thủ, không thích giao tiếp.

Tóm lại mỗi người mỗi dáng đi nhưng qua 
dáng đi ta có thể biết được một phần tính cách của 
họ.

4. Dáng đi tốt cho sức khỏe
Vậy đi thế nào để tốt cho xương khớp nói 

riêng và sức khỏe nói chung? Hãy làm theo hướng 
dẫn:

- Đầu: Thẳng, không nhìn xuống chân, tia 
nhìn duy trì ở vị trí từ 3-6m về phía trước. Như thế 
có thể hỗ trợ nâng đỡ trọng lượng của đầu, làm 
giảm áp lực của cơ cổ.

- Ngực: Ưỡn thẳng
- Cánh tay: Hơi cong, dao động tự nhiên 

theo bước đi.
- Vai: Thả lỏng, không nhô cao về trước 

cũng không tụt về sau. Nếu muốn kiểm tra, bạn hãy 
nhờ bạn bè bên cạnh nhìn thử. Tư thế đúng là tai, 
vai, hông và đầu gối phải nằm trên cùng một 
đường. ■

Chạy bộ có thể gây mòn 
răng?

Nghiên cứu đăng trên tạp chí 
Applied Sciences chỉ ra việc thiếu 
nước hoặc uống nhiều đồ uống thể 

thao khi chạy bộ có thể gây mòn răng.
Mòn răng là tình trạng xảy ra khi men răng 

bị axit tác động và không thể phục hồi. Theo các 
nhà khoa học, có rất nhiều lý do gây ra tình trạng 
này. Trong đó, việc hoạt động thể chất như chơi thể 
thao, chạy bộ cũng có thể khiến răng bị mòn. 
Nguyên nhân đầu tiên liên quan đến chất lượng và 
số lượng nước bọt. Nước bọt có tác dụng trung hòa 
độ axit và cuốn trôi vi khuẩn, tạo pH kiềm, hỗ trợ 
tái khoáng men răng. Trong trường hợp chạy bộ 
liên tục, nhất là trong tiết nắng nóng, cơ thể sẽ mất 
nước làm lượng nước bọt giảm đi. Từ đó, răng sẽ 
không được bảo vệ tốt nhất.

Tiếp đến, các loại đồ uống thể thao cũng là 
tác nhân gây mòn men răng. Theo các nhà nghiên 
cứu từ Đại học Khoa học Y tế Poznan, Ba Lan, đồ 
uống thể thao có tính axit rất cao, với độ pH thường 
dao động từ 3,16 đến 3,70. Bất kỳ đồ uống nào có 
độ pH nhỏ hơn 5,5 đều có thể tác động tiêu cực đến 
men răng và răng miệng. Qua nghiên cứu, các nhà 
khoa học phát hiện ra rằng những người hoạt động 
thể chất thường xuyên uống đồ uống thể thao có 
nguy cơ bị tổn thương răng cao hơn 2,5 lần so với 
người không uống các loại nước này. Nhóm nhà 
khoa học này cũng cho biết, hơn 50% runner tham 
gia nghiên cứu bị mòn răng.

Các yếu tố bên ngoài như chế độ ăn uống 
(tiêu thụ thường xuyên đồ uống có tính axit như 
nước trái cây, nước tăng lực hoặc rượu vang), uống 
thuốc thường xuyên cũng có thể làm mòn men 
răng.

Ngoài các nguyên nhân trên, mòn men răng 
cũng có thể xuất phát từ các yếu tố bên trong. Các 
yếu tố này bao gồm nôn mửa thường xuyên, trào 
ngược dạ dày thực quản hoặc các rối loạn tiêu hóa 
mạn tính khác.

Ảnh minh họa
Dẫu vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng kết 

quả trên không đồng nghĩa với việc khuyến khích 
mọi người ngừng tập thể dục. Tập thể dục thể thao, 
chạy bộ vẫn là cách hiệu quả để cải thiện sức khỏe 
thể chất. Tuy nhiên, để vừa chạy, vừa bảo vệ sức 
khỏe răng miệng, runner có thể áp dụng một số 
biện pháp như bổ sung nước lọc ngay sau khi uống 
đồ uống thể thao; dùng ống hút để ngăn nước tiếp 
xúc trực tiếp với răng; nạp đủ nước để tránh bị khô 
miệng; không đánh răng mạnh sau khi dùng đồ ăn, 
thức uống có tính axit vì men răng lúc này mềm và 
rất dễ tổn hại. ■
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Chìa khóa để tránh các cơn 
đau răng

Bác sĩ Jason Wu của Conrad Dental 
Care Centre in Hong Kong nói ông 
thường khuyên bệnh nhân đau răng 

nên tránh các loại thực phẩm có tính axit tự nhiên.
Bác sĩ Jason Wu của Conrad Dental Care 

Centre in Hong Kong nói cố gắng xác định thức ăn, 
đồ uống dẫn đến cơn đau răng và tránh chúng. Lưu 
ý xem nhiệt độ của thức ăn, đồ uống - cà phê nóng, 
kem lạnh - có ảnh hưởng đến cường độ đau hay 
không.

Ông thường khuyên bệnh nhân đau răng 
nên tránh các loại thực phẩm có tính axit tự nhiên, 
chẳng hạn như cà chua và cam vì chúng có thể làm 
trầm trọng thêm các cơn đau. Jason Wu nói: 
“Tương tự, đồ uống có ga có hàm lượng đường cao 
có thể làm trầm trọng thêm cơn đau”.

Trong khi đó, theo bác sĩ Raymond Lee 
Kwong-wah của Pacific Dental Care ở Hong 
Kong, một số biện pháp điều trị tại nhà truyền 
thống có thể giúp bạn giảm đau ngắn hạn cho đến 
khi bạn có thể đến gặp nha sĩ - bao gồm cả việc súc 
miệng bằng nước muối. 

“Muối là một chất khử trùng và chống viêm 
tự nhiên và có thể giúp giải phóng các mảnh thức 
ăn mắc kẹt giữa các kẽ răng” - Raymond Lee 
Kwong-wah nói.

Chườm lạnh cũng có thể hữu ích, giúp 
giảm sưng và giảm đau.

Người bị đau răng thường nhận thấy cơn 
đau có thể chịu được vào ban ngày nhưng đau dữ 
dội vào ban đêm. Lý do cho điều này, Lee nói, là: 
“Bởi vì nằm xuống, máu dồn lên đầu. Điều này có 
thể làm tăng cơn đau và áp lực mà mọi người cảm 
thấy do đau răng. Nâng cao đầu trong khi ngủ có 
thể giúp giảm bớt cơn đau răng nhói”.

Ảnh minh họa
Dầu đinh hương từ lâu đã được sử dụng để 

điều trị đau răng. Lee cho biết nó chứa một chất hóa 
học gọi là eugenol, được sử dụng rộng rãi trong vật 
liệu nha khoa, hoạt động như một chất gây mê và 
kháng khuẩn có thể giúp làm tê và giảm đau. Pha 
loãng một giọt dầu nền, chẳng hạn như dầu ô liu, và 
đặt lên răng - nhưng không nuốt nó.

Dầu vani, được sử dụng trong thời cổ đại, 
đôi khi vẫn được sử dụng tại nhà và có lẽ hiệu quả 
đơn giản vì mùi hương thư giãn và tác dụng làm tê 

của cồn trong nó.
Các thành phần khác trong tủ đựng thức ăn 

có hiệu quả để giảm đau răng bao gồm trà bạc hà 
làm mát (vì tác dụng làm dịu, kháng khuẩn), gel lô 
hội (vì ì nó đặc tính kháng khuẩn), rượu mạnh (v
làm tê), gừng (vì nó có chứa chất chống viêm 
raffinose và gingerol) và nghệ để khử trùng tự 
nhiên và giảm đau (giảm đau) curcumin có trong 
nó.

Chúng ta cũng được hưởng lợi từ một loạt 
các biện pháp chữa bệnh an toàn không kê đơn đã 
được thử nghiệm và kiểm nghiệm một cách khoa 
học.

Ibuprofen đặc biệt hiệu quả đối với chứng 
đau răng, vì nó cũng giúp giảm viêm và sưng tấy. 
Tuy nhiên, nó nằm trong danh mục thuốc có tên là 
NSAID (thuốc chống viêm không steroid), cùng 
với aspirin và naproxen, có tác dụng làm loãng 
máu, vì vậy hãy tìm lời khuyên của dược sĩ hoặc 
nha sĩ trước khi dùng, Lee nói.

Đừng để bị dụ dỗ bởi câu chuyện rằng đặt 
một viên aspirin vào răng hoặc nướu để giảm đau. 
Ông nói: “Aspirin có thể ăn da vào nướu và gây hại 
cho mô dẫn đến bỏng”.

Wu nói, cho đến khi bạn gặp nha sĩ, hãy 
tránh bất kỳ kích thích nào làm trầm trọng thêm 
cơn đau do sâu răng và giữ cho nướu càng sạch 
càng tốt nếu chúng là nguyên nhân gây đau.

Wu nói: “Chải và dùng chỉ nha khoa khu 
vực này càng tốt ngay cả khi có chảy máu nướu 
răng… chảy máu thực sự là do không vệ sinh khu 
vực tốt, gây ra bệnh nướu răng”.

Lee cảnh báo rằng bạn có thể cảm thấy 
giảm đau tạm thời bằng các biện pháp điều trị tại 
nhà, nhưng chúng sẽ không chữa khỏi nguyên nhân 
cơ bản gây ra cơn đau của bạn. Đi khám nha sĩ - đặc 
biệt nếu cơn đau không giảm dù đã dùng thuốc 
giảm đau, bạn bị sốt, có vị hôi trong miệng hoặc 
sưng hàm hoặc má. Để tránh cảm giác khó chịu đau 
đớn này, Lee nói rằng chăm sóc răng của bạn là 
điều quan trọng.

Cắt giảm - hoặc loại bỏ - thực phẩm và đồ 
uống ngọt khỏi chế độ ăn uống của bạn, đánh răng 
hai lần mỗi ngày, sử dụng chỉ nha khoa, thăm khám 
nha sĩ ít nhất một lần một năm, bảo vệ nướu bằng 
cách không hút thuốc và sử dụng miếng bảo vệ ban 
đêm nếu bạn nghiến răng trong giấc ngủ. ■

Bảy lợi thế khi sống trong 
nhà nhỏ

Không gian nhỏ có rất nhiều điểm 
cộng mà có thể bạn chưa biết để 
tận dụng và cải thiện chất lượng 

sống.
Ấm cúng
Khi có ít chỗ trống cần lấp đầy, bạn sẽ dễ 

tập trung vào việc tạo ra bầu không khí gần gũi, 
thoải mái. Những món đồ trang trí nhỏ như gối ném 
và nến cũng sẽ phát huy được nhiều tác dụng hơn, 
giúp bầu không khí trở nên ấm cúng.

Ngăn nắp

Sống trong một căn hộ nhỏ, bạn sẽ có ít chỗ 
hơn cho những món đồ linh tinh chẳng mấy khi sử 
dụng đến. Nhiều người có xu hướng mang về nhà 
ngày càng nhiều món đồ nếu nghĩ không gian của 
mình đủ sức chứa được chúng.

Tiết kiệm chi phí trang trí
Thay vì chọn nhiều món nội thất lớn, đắt 

tiền, bạn chỉ cần một vài món cơ bản, tiện dụng và 
làm nổi bật phong cách của mình. Khi muốn thay 
đổi, bạn cũng tốn ít chi phí hơn.

Phù hợp phong cách tối giản
Chủ nghĩa tối giản đã và đang tạo nên làn 

sóng lớn trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Nó lấy 
cảm hứng từ phong cách Scandinavian với ba yếu 
tố chính gồm sự tối giản, tiện dụng và nét đẹp hiện 
đại nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên. Sống trong một 
không gian tối giản về thiết kế, đầu óc chúng ta 
dường như cũng được giải phóng khỏi những thứ 
lộn xộn gây căng thẳng.

Một trong những ưu điểm về ngôi nhà hoặc 
căn hộ nhỏ là chúng phù hợp với phong cách nội 
thất tối giản. Gia chủ cũng có cơ hội thực hành lối 
sống tối giản.

Ảnh minh họa
Dễ dọn dẹp
Không gian càng lớn, bạn càng mất nhiều 

thời gian để sắp xếp, dọn dẹp và vệ sinh sạch sẽ. 
Không gian nhỏ thì ngược lại, giúp bạn tiết kiệm 
thời gian và công sức dọn dẹp hơn rất nhiều.

Bền vững hơn về mặt môi trường và tài 
chính

Chi phí điều hòa, bình nóng lạnh hay máy 
sưởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của bạn 
và sâu xa hơn là tác động xấu đến môi trường. Khi 
bạn so sánh hóa đơn tiền điện của một người sống ở 
căn hộ nhỏ với một người sống ở ngôi nhà lớn, sự 
khác biệt có thể rất lớn. Không gian nhỏ đồng 
nghĩa với giảm đáng kể chi phí hàng tháng và tác 
động ít hơn đến môi trường.

Dễ dàng cá nhân hóa
Nếu bạn muốn không gian sống phản ánh 

con người của mình, khiến những vị khách ghé 
th ì ăm cảm nhận được điều g đó mang dáng dấp của 
m ăn hộ nhỏ sẽ chiếm lợi thế so với căn hộ lớn. ình, c
Không gian nhỏ, với diện tích mặt sàn và tường hạn 
chế, có thể giúp việc cá nhân hóa trở nên dễ dàng 
hơn. ■ 
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Một thoáng xưa

Năm ấy tôi mười sáu tuổi. Cái tuổi 
mà đáng lẽ ôm ấp rất nhiều mộng 
đẹp, hoặc chí ít cũng được rong 

chơi đây đó với cuộc đời, hay phiêu lưu vào những 
giấc mơ để ngày mai tin là nó sẽ chắp cánh bay cao. 

Thế nhưng không, tôi mang trong mình 
một nỗi buồn khó tả, tôi nhớ quê hương, nhớ bạn 
bè, nhớ trường lớp  Nhưng tôi biế. t, làm gì có 
chuyện thời gian quay  lại.  ngược

Ngày ngày tôi vẫn chăm chỉ học hành ở xứ 
người, tháng tháng tôi vẫn cặm cụi viết thư về cho 
bạn bè, cô giáo ở V  Để rồi một ngày nọ, tôi iệt Nam.
vừa đi học về th ư từ VN ì mẹ bảo có th gửi sang. Tôi 
mừng lắm. thay, cái tên ở phong bì lạ  Nhưng lạ 
hoắc. 

Thư ngắn gọn, với nét chữ rất đẹp  H.M. .
Tâm, cái tên mà vừa đọc lên tôi đ  Thư ã thấy thích.
bạn bảo v đ đọc lén những ì một chút tò mò, bạn ã 
bức thư của tôi gởi cho cô giáo Văn dạy môn , (cô 
giáo của tôi lại là dì ruột của bạn ấy), thấy tôi ở nơi 
xứ người nhớ bạn  hương, nên cũng  bè, nhớ quê
muốn được phép làm một người bạn của tôi. 

Tôi lúc ấy vui làm sao! Thế là thư đi thư lại, 
cứ thế  đến năm  một  tính từ tháng rồi  ... Mà thời ấy,
bức thư đi về mất cả mấy tháng trời.

Để rồi tôi không biết m đ đầu ình ã bắt thấy 
nhớ nhung và trông ngóng những bức thư đó như 
thế nào! Nhưng chuyện đời thường không ai có thể 
nắm bắt được ước mơ của mình một cách dễ dàng, 
nếu không kiên lòng theo . Thế là tôi vớiđuổi  Tâm 
rơi vào đời và đã mất nhau! 

Để rồi hơn 15 năm xa quê hương, tôi lại 
hớn hở trở về thăm gia đ ăm bạn bè thăm ình, th , 
từng con nước lớn r ơi òng ở dòng sông quê tôi, n
ngày xưa sáng sáng tôi đi gánh từng đôi nước, 
chiều chiều chạy quanh quẩn khắp gó .c vườn

Xóm tôi ngày xưa chỉ đâu đó vài ngôi nhà 
bằng tường đá, vậy mà khi quay trở về, tôi không 
còn nhận ra đâu là con đường đá lởm chởm ngày 
xưa mà mỗi khi đi học giữa trời trưa nắng gắt, rát 
bỏng cả bàn chân. 

Tôi không còn thấy v i suốt hàng ườn xoà
mấy Sáu  mẫu đất thênh thang của bà mà có một lần 
tôi khờ đến nỗi chạy về nhà nói với mẹ là: 

- Mẹ ơi, con vừa gặp ma! 
Mẹ tôi chắc không khỏi bật cười bởi cái 

khờ khạo của tôi, nhưng mẹ cũng ráng hỏi lại: 
- Con gặ ? p ma ở đâu
- Con thấy đốm lửa xanh xanh, cứ bay đi 

bay lại ở góc xoài của bà Sáu! 
- Mặt trời chưa lặn, làm g  Con đom ì có ma.

đóm đó con khờ ạ! 
Tôi vẫn bán tín bán nghi. Bây giờ mỗi khi 

nhớ lại vẻ hốt hoảng của tôi thời ấy, tôi phải tự nhận 
là mình khờ nhất trần gian...

Về VN chỉ vỏn vẹn được ba tuần. Tuần đầu 
tôi dành hết thời gian đi thăm bà con  dẫn chú bác,
đám em họ đi rong. 

Tuần thứ hai, tôi dành hết thời gian đi thăm 
cô thầy xưa của a đó, chú Dũng ngày tôi. Tôi nhớ bữ
bận đi đưa khách, chị Ngọc Lan bận về bên chồng, 
không còn ai rảnh để chở tôi đi ra tận trường của cô 
giáo dạy tôi hồi năm lớp 4. Tôi mới xin phép nội 
cho tôi tự . đạp xe đi

Nội nghi ngờ hỏi: 
- Rồi bây có biết đường đi không? 
- Dạ... chắc nhớ! thẳng thì tới mà nội, có Đi 

bị lạc thì... n ìm con nghen.ội kêu chú Dũng đi t
Vậy mà hổ . ng biết sao nội cũng cho tôi đi
Tôi đạp xe đi mà xóm làng nh ư tôi ìn tôi nh

là người từ hành tinh khác vừa tới  Đi ngang qua .
chỗ làm việc của các anh ở mấy đám ruộng, dĩ 
nhiên tôi không thoát khỏi những lời buông chọc 
của họ. òn là con bé 16 tuổi,  Nhưng tôi không c
cũng không là cô gái 21, thế nên... tôi cũng chọc 
p .há lại và hỏi thăm thêm đường đi

Đến nơi, vào văn ph ường thòng của tr ì 
Hiệu Tr òn .ưởng bảo cô giáo c đang bận dạy  Tôi 
ngồi chơi ở quán nước của trường được một chút 
thì cô . đến

Vừa thấy tôi, cô đã nhận ra ngay: 
- Trời ơi, Vy  em đó hả đứng lên cho cô , ... 

xem! 
Tôi ngoan ngoãn . Cô tiếp:đứng lên
- Em vẫn không cao tí nào hén. Vẫn đôi 

mắt, vẫn cái mũi này! 
Tôi ngồi cười ngất. Vẻ vui mừng toát ra từ 

cử chỉ, lời nói của cô khiến tôi cảm nhận được hạnh 
phúc của cuộc đời, xong cô bảo: 

- Nhưng giọng nói của em khác quá  Cứ .
như người ở ngoài miền trung ấy, nhẹ nhàng...  

Đến đây thì tôi không nhịn nổi phải phá lên 
c . Cô thiệt tình, tôi nhớ mẹ và mấười thật lớn y đứa 
em luôn bảo tôi nên tập lại giọng nói sang sảng của 
mình... kẻo ế chồng. Còn cô thì lại nói khác. 

Không biết tôi đ n với cô ã ngồi nói chuyệ
bao lâu, đến khi từ giã tôi nói với cô: 

- Em sẽ ghé thăm cô Cam! 
- Cam? Có phải cô Ngọc Cam dạy lớp 2 

không? 
- Dạ! 
Bận về, tôi không đi con đường cũ, mà rẽ 

sang con đường khác, tôi nhớ ngày xưa, lúc chỉ còn 
1 tháng nữ Mỹ. Vậy mà mẹ và cô Tám a là đi sang 
phát hiện ra một bí mật động trời của tôi. 

Cô Tám tôi là thợ may, nên ngày ngày có 
vải vụn rất nhiều, tôi mê mẩn những hoa màu trên 
vải, nên cũng hay len lén lấy vải vụn của cô may áo 
búp bê chơi. Tôi giấu hết vào trong kẹt tủ. Khi phát 
hiện ra, .  mẹ và cô quyết chí đưa tôi đi học may

Người nhà bắt tôi phải học cấp tốc trong 1 
tháng  Tôi nhớ hôm đưa tôi đi, tôi rưng rưng muốn .
khóc, tôi có muốn đi học đâu Nhưng tôi lại không . 
dám cãi lại lời mẹ. Vì học cấp tốc, nên tôi phải ở lại 
nhà ng .ười ta  Xưa đến giờ tôi có bao giờ rời xa gia 
đình, vậy mà...

Tôi nhớ lúc đó, tivi đang chiếu phim “tây 
du ký”, tôi thèm được ngồi xem phim như bao đứa 

trẻ khác, tôi nhớ nhà, nhớ em, nhớ từng buổi chiều 
chạy rong khắp xóm, vậy mà có được đâu  .

Ở nhà người dạy học, tôi phải thức tới 12 
giờ khuya, sáng 5-6 giờ là tôi phải dậy, chị ấy bảo: 
“Có . Chị nhận tiền của như thế em mới học xong
mẹ em, mà em không biết gì, chị ngại lắm”. Chị 
còn phân trần, chị không muốn dạy tôi tí nào, 
nhưng chỗ quen biết, chị từ chối cũng không được! 

Tôi nhớ con đường dốc ngược đó khiến tôi 
đ ưng lệ làm sao khi ngồi phía sau cho cô Hai chở ã r
tôi đi. Đến bây giờ  nghĩ lại, tôi vẫn còn tiếc hùi hụi 
về cái tháng cuối cùng ở trên quê h ình. ương của m

Trên đường về tôi ghé nhà cô Cam, lại là 
những kỷ ... ùa về thật  niệm, những ngày xưa
nhanh. 

Cô Cam dạy tôi năm lớp 2  Điề. u khiến tôi 
nhớ v , tôi học dở quá.ề cô nhất là lúc học năm lớp 2  
Năm đó, cậu vừa qua đời, cậu đi Bảy Tám thì phải 
học xa, nên cuối cùng mẹ kêu tôi về ở chung với 
ngoại để chăm sóc bà  .

Ngược lại, ngoại phải canh chừng tôi, thấy 
tôi học dở, nên mùa hè, ngoại bắt tôi phải xuống 
nhà cô Cam học thêm, nhờ thế tôi chẳng bao giờ 
quên con đường tới nhà cô. 

Điều làm tôi vui nhất là hôm được cô Cam 
đưa ang nhà thăm cô giáo dạy lớp 3 s  của tôi ở tận 
Gò Công. 

Ba cô trò c . Cuối ười nói suốt một ngày
cùng tôi mới dám hỏi cô 1 câu: 

- Hồi xưa, tại sao lúc em đánh lộn, lúc em đi 
học trễ, bao giờ cô cũng không phạt em? 

Cô giáo cười toe toét bảo: 
- Hổng hiểu sao hồi nhỏ, mỗi lần nhìn em là 

thấy th  rồi thiên vị với em hồi nào cũng ương, riết
không hay. 

Cô Cam cũng ngồi kể lại từng kỷ niệm...  
Không biết hồi bé tôi như thế nào, nhưng 

tôi c rước mặt các cô bao giờ tôòn nhớ t i cũng giả bộ 
ngoan ngoãn. Những ngày kế tiếp, tôi ghé thăm cô 
giáo dạy Văn và Toán ở năm lớp 6 - 7 của tôi.

Trường của tôi ngày xưa đã chuyển về một 
khu khác, lớn h .ơn, khang trang hơn  Hai ngày liên 
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tiếp, tôi cứ lẽo đẽo theo cô giáo dạy Văn, 
lúc th ư viện xếp sách cho cô, lúc đánh máy ì ở th
gi  lúc cùng cô đi thăm thêm các thầy cô ùm cô,
khác  Cô Sươ. ng dạy Giáo dục, thầy Hải dạy Kỹ 
thuật, cả thầy Sáu dạy Sử...  

Có khi tôi một mình lang thang ở hành lang 
của trường, cảm hương vị của quê hương  nhận .
Lúc ấy tôi ước g cuộc đời có thể dừng lại ở đóì ... cái 
cảm giác bình yên, hạnh phúc và thoả mãn vô cùng. 

Ngày kế đến tôi lại về nhà cô giáo dạy Văn, 
ngồi nghe cô kể chuyện xưa nay, chuyện tâm tình, 
chuyện xã hội xung quanh. Xong cô bảo: 

- Em còn liên lạc với Minh Tâm không? 
Tôi cười cười bảo: 
- Tụi em ngừng viết thư lâu lắm rồi cô. 
Cô cũng , ý, xong hỏi tôi:  cười  như biết 
- Em có muốn gặp nó không? 
Tôi không nói gì, chỉ biết  trừ. Xong c cười ô 

dắt tôi ra bưu điện mượn điện thoại  Bưu điện kế .
nhà cô cách mấy bước chân thôi  Bên đầu dây kia .
có người trả lời. Tôi nghe cô nói: 

- Rồi chừng nào con xuống? 
Không biết bên đầu dây kia nói gì, rồi cô 

cúp : điện thoại, cô xoay qua nói với tôi
- Mai nó xuống. Em nhớ ghé nghen! Sẵn cô 

chở em lên Mỹ Tho mua sách. 
Tôi thật ngại quá, nhưng cũng dạ. Tôi 

không biết gặp nhau sẽ nói những gì, rồi lỡ nhắc lại 
chuyện cũ chắc... . ngượng lắm

Lần đầu tiên gặp Tâm, tôi cũng hơi lúng 
túng. Tâm thì tuyệt nhiên không nói một lời nào 
ngoài việc hỏi tôi có khỏe không. Tâm không khác 
trong hình gởi cho tôi bao nhiêu. Đôi mắt Tâm vẫn 
đẹp, da Tâm đen hơn. Cô giáo bảo Tâm chở tôi theo 
cô lên Mỹ Tho mua sách. Suốt đoạn đường từ quê 
lên Mỹ Tho, tôi và Tâm không nói một lời nào. Duy 
chỉ một lần Tâm bảo: 

- Vy không ôm, té ráng chịu! 
Tôi cười, đập nhẹ vào lưng Tâm và nói: 
- Ôm thì ôm, sợ ai! 
Lúc ở quán ăn, cô giáo hỏi: 
- Sao hai đứa không nói gì vậy? 
Tôi cười, Tâm thì trả lời ngắn ngủn: 
- Có gì ! đâu mà nói
Trời ạ! Để rồi trên đường từ Mỹ Tho về, sau 

khi ăn xong ly chè, cô giáo giục về nhanh kẻo trời 
tối  Lúc đó tôi đang loay hoay với cái mũ bảo hiểm, .
th đ đi mất Tôi đứng đó, nhì Tâm ã cho xe chạy ... ìn 
theo Tâm mà không nhịn . được cười

Chị bán chè bảo: 
- Trời ạ, con trai gì lạ thế, em có cần giúp gì 

không?
Tôi nói: 
- Không chị, em ngồi đây chờ ảnh trở lại 

vậy. 
Chị bán chè và mọi người xung quanh cười 

ngất, bảo hy vọng hắn phát hiện kịp thời. 
Khi Tâm quay xe trở lại, lúc leo lên xe, 

không biết vì lý do gì tôi ã ôm hắn thật chặt. Hình đ

nh . ư sợ bị bỏ rơi giữa phố thêm một lần nữa
Rồi những ngày còn lại, tôi cùng Tâm lang 

thang trên bãi biển, lúc thì ngồi ở quán nước nghe 
sóng gió thét gào. 

Chúng tôi không trò chuyện gì nhiều, 
nh  ưng có cảm giác như là rất hiểu nhau, rất thân
thiết! Để rồi chợt nhiên giọt nước mắt của tôi lăn 
dài, tôi nghĩ đến ngày mai trở về Mỹ, có lẽ tôi sẽ 
chẳng bao giờ còn c gặp lại Tâm.ơ hội 

Con đường từ biển về nhà thật đẹp  Mà có .
đẹp chi lắm đâu, thuở bé, tôi đạp xe hằng ngày đó 
mà đêm, tôi chở cô em đi cắm ... Tôi còn nhớ nửa 
trại, h ư khoảng 3 giờ đêm g đó, lúc đó bọn ình nh ì 
tôi phải họp mặt tại trường  .

Con đường đêm ấy tự nhiên biến thành ma 
quái lạ kỳ, tôi lúc đó có cảm giác như từng mọi góc 
cạnh của con đường đều có một đôi mắt màu xanh 
và cái lưỡi màu đỏ th xa ò ra nuốt lấy chúng tôi. Xa 
những cụm cây thù lù trong bóng đêm cứ như là 
một bóng ma ấy. 

Vậy mà ngồi sau chiếc honda Tâm chở, tôi 
lại thấy trong mình một cảm giác sảng khoái, dễ 
chịu. Có lúc tôi giục Tâm cho xe chạy thật nhanh, 
chạy như bay ấy, cảm giác từng làn gió quất vào 
môi, vào mắt và cuốn lấy mái tóc dài của tôi, lúc đó 
thật tuyệt làm sao  .

Tôi tự nhiên thèm một cuộc sống thảnh thơi 
như thế, ngày đêm đi rong cùng sương gió... 
Nhưng dĩ nhiên thời khắc ấy chỉ có thể diễn ra 
trong vài giây phút mà thôi. Tôi và Tâm đều phải 
trở lại  Đời thường cơm áo, với thực tế của mình.
đời thường vất vả... 

Vì tôi phải trở lại Mỹ cho kịp mùa học bắt 
đầu, nên gia đ  trên đường đi chơi ở Vũng Tàu, ình
đ đưa tôi ra sân bay  Mọi người ai cũng cười chọc ã .
tôi. Chị họ bảo: 

- Cưng đi về cẩn thận, kẻo lạc mất đường về 
Mỹ. 

Mẹ dặn dò thêm: 
- Nhớ nhìn mọi việc cẩn thận . Con giỏi đó

nhất là hay quên! 
Tôi không nhớ l ình ã có ôm ai úc đó m đ để 

từ gi  không, nhưng trong lã òng tôi thì rất khó chịu, 
cái cảm giác không muốn bước đi, nhưng lại cứ sợ 
nếu không đi đời này chắc sẽ có lắm đ, thì iều phiền 
phức. 

Tâm hứa sẽ ra sân bay tiễn tôi. Nhưng tôi 
cứ cúi đầu đi thẳng vào phía bên trong. Tôi không 
ngó lại giây phút nào cả. Tôi biết, nếu tôi chần chừ 
thì... . tôi sẽ chẳng bao giờ đi được

Sau khi làm thủ tục giấy tờ xong, tôi ngồi 
đợi giờ lên máy bay thì một chị kế bên dùng tiếng 
Anh với tôi. Trời ạ, . tôi ngỡ ngàng đến lạ  

Chắc vẻ mặt của tôi ngơ ngác làm sao đó 
mà ngay cả trên quê hương của mình, cũng không 
ai nhận ra iệt Nam.được tôi là người V  Ba tuần ở 
trên quê hương tôi đã tận dụng từng giây phút, hầu 
như không có lúc nào tôi nằm ở nhà, lúc đi với bà 
con, lúc ở biển với đám bạn và những ngày cuối thì 
đi Nên tự nhiên tôi đen hơn trước về với biển.  rất 

nhiều, có lẽ thế mà người chị đó tưởng tôi là dân Ấn 
Độ ưng chị trả lời như thế !!! Không hiểu vì sao, nh
khi tôi hỏi. 

Khi lên được máy bay, tôi ngồi nhìn ra bên 
ngoài ô cửa sổ, lòng trĩu nặng, cảm giác cứ không 
yên. Chợt một anh nọ xin cho qua và ngồi vào ghế 
phía bên trong. Tôi gật đầu chào anh. Khi máy bay 
bắt đầu cất cánh, tôi nhắm nghiền đôi mắt như 
muốn trút bỏ mọi thứ. Khi mở mắt ra nhìn lại lần 
cuối khung trời của quê hương thì anh ấy lên tiếng 
hỏi: 

- Cô mới về lần đầu à? 
Tôi khẽ gật đầu, h ư anh nhận ra được ình nh

từ đôi mắt đ  Lúc đó tôi thèm được ỏ hoe của tôi.
khóc biết bao.

Không biết câu chuyện của anh và tôi đã 
bắt ... Ađầu như thế nào nh bảo công việc của anh 
thường đ lúc đầu với biển mênh mông thi biển, ì 
thích lắm, chán dần nhưng rồi cứ , những ngày 
tháng lênh đênh trên biển buồn bã, lúc nào cũng 
thấy nhớ  .  thương người thân

Câu chuyện của anh suốt nửa chuyến bay 
khiến tôi tạm quên đi những nặng trĩu, buồn phiền, 
nhớ nhung trong lòng mình lúc . ến khi anh đó Cho đ
chuyển sang chuyến bay khác tôi bất chợt ngẩn 
ngơ ộc gặp gỡ thoáng qua trong đời. Lại là một cu , 
lòng tôi chùng xuống lạ...đến 

Có lẽ cuộc đời là thế cái thoáng qua ! Những 
bao giờ cũng đẹp về lại trên quê hương m. Tôi ình 
ba tuần, mà có biết bao nhiêu kỷ niệm, dù chỉ là 
thoáng qua. tôi tin, nó sẽ chẳng bao giờ lặp Nhưng 
lại  nữa. được  

Đ ăm rồi, lại thèm một lần được đặt ã bao n
chân lên mảnh đất thân thương mà tôi chỉ là một kẻ 
thăm viếng, để rồi giấu cảm xúc của m ng ình mà lặ
lẽ quay trở lại một nơi chốn ... Chính là nơi khác  mà 
tôi ã ãng ình.đ chọn để sống và đi hết qu đời của m

Không biết biển bây giờ ra sao? Còn ánh 
tr g ngoằn ngoèo ma quáiăng vàng và con đườn  
thuở ấu thơ ■ nữa... 

Hạ Vy

* Tài sản kếch xù
Một bà lão ì thào với đang hấp hối th đứa 

cháu gái:
- Bà muốn ể lại trang trại cho cháu. Nó bao đ

gồm gia súc, khu nhà, nhiều thiết bị khác và 
22.398.750 USD.

Cô cháu gái, cảm thấy mình sắp sửa giàu 
có, liền sốt sắng hỏi:

- Ôi bà ơi, bà thật hào phóng. Nhưng cháu 
không hề biết bà có trang trại cơ ấy! Thế nó ở âu đ đ
vậy bà?

Trong hơi thở cuối cùng, bà lão thì thầm:
- Fa...ce...book...

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

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

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

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

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

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy713.244.9944713.244.9944713.244.9944

3100 Wilcrest Dr, Ste 130, Houston, TX 77042

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

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

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

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

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

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

đổi màu xanh, tím, ngoằn ngoèo.

Nguyên nhân gây nên bệnh Giãn Tĩnh Mạch:

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

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

Người lớn tuổi Mang giày cao gót Người béo phì

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

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

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

Cảm giác châm chít ở chân như có kiến bò

Da chân đổi màu

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

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

Điều trị suy
giãn tĩnh mạch
như thế nào?

Mang vớ áp lực y khoa

Tiêm thuốc vào các tĩnh
mạch bị suy giãn

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

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

Không cần nghỉ làm trong
thời gian điều trị

Phẫu thuật

Hầu hết các chi phí do 
Bảo Hiểm chi trả

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

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

Before After

Before After
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