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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

Naêm Thöù 43
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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

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:

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

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

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 * 832-274-8777

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

965-2039/1607

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

972-2039/1607

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc coù Kinh nghieäm. Baét ñaàu 

$12/giôø. Bieát tieáng anh chuùt ít. 

Coù baøn Nail cho möôùn.

Gaàn Sugarland, 77459

Xin lieân laïc:

Cell: 408-318-4256 * (W) 281-261-9091

NEW

978-2039/1607

Caàn Thôï May

Caàn thôï may coù kinh nghieäm söûa 
ñoà. Öu tieân cho ngöôøi bieát raùp ñoà, 
aùo ñaàm hoaëc ñoà kieåu. Löông tuøy 
theo khaû naêng.

New! New! New!

Xin goïi Trinh:281-248-6418

NEW

986-2041/1609

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

960-2038/1606

Tuyeån Nhaân Vieân

Nhaø phaân phoái thieát bò chieáu saùng gaàn Saân 

bay IAH, tuyeån caùc vò trí: laùi xe, giao nhaän 

haøng vaø laép raùp. Yeâu caàu noùi tieáng Anh haøng 

ngaøy. Full time, ñöôïc traû löông cho ngaøy leã.

IAH Airport

Email: cindy@lumivertlighting.com

281-250-0874Text or call:

955-Long Term

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

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:

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

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

Vaên phoøng Baùc só chuyeân khoa vuøng Bellaire/Southwest Houston caàn tìm nhaân vieân daøi haïn. 

ª Thoâng thaïo tieáng Anh vaø tieáng Vieät. 

ª Caàn tìm ngöôøi coù kinh nghieäm, vui veû. Chaêm chæ vaø coù oùc caàu tieán. 

ª Coù benefit vaø retirement plan for permanent employees. 

TUYEÅN NHAÂN VIEÂN

970-2039/1607

Please email resume to: houstoncardiology@gmail.com

Hoaëc lieân laïc: 832-930-7794

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

Hôïp ñoàng baùn thôøi gian

A Finish Touch tìm kieám thôï may ñeå giuùp saûn xuaát Caø vaït vaø caùc maët haøng khaùc (neáu caàn). Chuùng toâi ñang tìm kieám nhöõng thôï may ñoäc laäp coù kinh 

nghieäm, nhöõng ngöôøi coù maùy moùc rieâng, chaúng haïn nhö maùy coâng nghieäp/maùy moät kim. Chuùng toâi cung caáp taát caû caùc vaät lieäu bao goàm vaûi, trang trí, 

cuùc aùo ... Phaûi coù khaû naêng tuaân theo caùc höôùng daãn, moâ taû kyõ thuaät vaø caùch may.

Ñaây laø coâng vieäc baùn thôøi gian (1099). Giôø laøm vieäc linh hoaït nhöng döï aùn phaûi ñöôïc hoaøn thaønh tröôùc haïn choùt ñaõ thieát laäp. Caùc maët haøng ñöôïc may 

laø caùc maãu rieâng khoâng theå sao cheùp ñeå söû duïng cho muïc ñích caù nhaân. Thanh toaùn ñöôïc thieát laäp treân cô baûn cho moãi maët haøng.

Yeâu caàu kinh nghieäm: ít nhaát 3 naêm.

Ngoân ngöõ öu tieân: Tieáng Anh, Tieáng Vieät chaáp nhaän ñöôïc.

982-2040/1608

Vui loøng lieân laïc SHERRI: 281-444-4504

Tuyeån Thôï May
A finish touch - WillowBrook Area 77066

NEW

993-2042/1610

Caàn Ngöôøi

CAÀN NAM NHAÂN VIEÂN LAØM ÑEÂM TIEÄM 

VIDEO VUØNG SOUTHWEST BIEÁT CHUÙT 

TIEÁNG ANH GIAO TIEÁP. KHOÂNG CAÀN 

KINH NGHIEÄM

Vuøng Southwest

Xin lieân laïc Lyù: 281-818-2344
hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

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

973-2039/1607

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

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

992-2042/1610

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giöõ beù trai döôùi 

1 tuoåi. Caàn bieát laùi xe. Coù 

theå naáu aên, 13 ngaøy/thaùng 

laøm töø 7:AM - 7:PM.

59 N & Kirby (Zipcode 77005)

Xin lieân laïc: 832-516-3318

NEW

003-2043/1611

Server / Waitstaff
We are a full service Korean BBQ Restaurant and are seeking 

a part-time or full-time Server to become an integral part of 

our team! Our ideal candidate is self-driven, hard-working and 

engaging. Must have previous experience as a server with 

good English communication skills. Compensation averages 

$15.00 - $20.00/hour depending on experience.

New! New! New!

Lucky Palace Korean Restaurant. 8508 Bellaire Blvd, Houston, TX 77036

Please call: 281-889-0533 or email: yellowdragontx@gmail.com

NEW

007-2043/1611

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giöõ treû ôû laïi nhaø khu Downtown, gia ñình Baùc só, caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi, chaêm chæ, toát buïng vaø saün 

saøng laøm theo höôùng daãn coi hai beù gaùi 5 tuoåi vaø 1 tuoåi. Em gaùi lôùn seõ ñi hoïc caû ngaøy. Kieám ngöôøi coù kinh 

nghieäm troâng treû vaø khaû naêng giuùp vieäc nhaø. Gia ñình BS seõ traû löông cao, coù phoøng rieâng. Bao aên ôû vaø moïi 

chi phí. Ñieàu kieän: laøm vieäc sieâng naêng vaø chaáp nhaän giôø giaác thay ñoåi tuøy theo giôø laøm vieäc cuûa gia chuû. ÔÛ 

laïi nhaø 5 hay 6 ñeâm moät tuaàn.

Khu Downtown

Ñeå bieát theâm chi tieát xin lieân laïc Ngoïc AÙnh: 281-704-6259

NEW

009-2043/1611

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn tìm moät Coâ/Baùc Gaùi döôùi 60 tuoåi, giuùp 

chaêm soùc moät oâng cuï 92 tuoåi ôû nhaø. Zipcode 

77083 (SW Bellaire & Eldridge). $2,000/thaùng.  

Moïi thoâng tin xin vui loøng lieân laïc.

Zipcode 77083

Chò Duyeân:832-298-1767

NEW

015-2038/1606

Travel Agents Hiring
Travel Agency in Greater Atlanta and Houston 

Area looking for experienced Bilingual 

(Vietnamese preferred) Travel Agents. Excellent 

benefits including 401K and Medical Insurance, 

GDS knowledge required. In office position.

Greater Atlanta & Houston Area

Interested travel agents 

please forward your resumes to hr@Skybirdtravel.com
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Những thay đổi của cơ thể 
khi bắt đầu thức dậy vào 5h 
sáng

Khởi đầu năm mới, việc duy trì thói 
quen thức dậy vào 5h sáng đã tạo 
ra những thay đổi và lợi ích đáng 

kể cho sức khỏe.
Vốn quen với giờ giấc sinh hoạt của một 

“cú đêm”, Lauren Manaker, tác giả của nhiều cuốn 
sách nổi tiếng về chế độ ăn uống khỏe mạnh và sức 
khỏe sinh sản, quyết tâm thực hiện giải pháp thay 
đổi bản thân đồng thời mang lại lợi ích cho sức 
khỏe.

Từ tháng 12, cô đặt mục tiêu thức dậy lúc 
5h sáng mỗi ngày trong 30 ngày liên tiếp trong tuần 
để theo dõi sự khác biệt đáng chú ý về sức khỏe thể 
chất và tinh thần từ thói quen này.

“Tôi tham gia câu lạc bộ 5h”
Manaker có thể làm tốt nhiều việc trong 

một ngày. Tuy nhiên, thời gian cho ăn uống của cô 
chưa thật sự khoa học, đôi lúc bỏ qua bữa ăn và 
uống không đủ nước. Mặc dù vậy, cô có chiều cao 
và huyết áp cân đối.

Với mục tiêu thức dậy từ 5h sáng, Manaker 
bày tỏ mong muốn đối đãi tử tế hơn với bản thân, 
có thêm thời gian và thực hiện nhiều mục đích lớn 
hơn.

Manaker chia sẻ lại một báo cáo đăng trên 
tạp chí Cell Metabolism cho thấy rằng ăn muộn 
hơn thực sự có thể làm tăng cảm giác đói suốt cả 
ngày. Điều này giải thích cho một số thói quen ăn 
vặt tự phát của cô.

Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn 
khuya có thể làm tăng nguy cơ béo phì do khả năng 
đốt cháy calo chậm hơn và nhiều calo được lưu trữ 
trong các mô mỡ hơn. Điều này có thể giải thích tại 
sao nữ tác giả gặp khó khăn trong việc giảm cân.

“Một số người có thể có nhiều động lực 
hơn để thực hiện các thói quen lành mạnh vào buổi 
sáng. Vì vậy, dành cho bản thân nhiều thời gian hơn 
trong ngày có thể cho phép bạn nấu nướng, tập thể 
dục, thiền định nhiều hơn hoặc tạo ra một môi 
trường có lợi cho nhu cầu của một người”, 
Manaker với Eat This Not That.

Các bữa ăn dinh dưỡng, đầy đủ hơn
Manaker thừa nhận mặc dù đồng ý với lời 

khuyên bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong 
ngày, cô không ăn sáng theo chế độ cân bằng.

Nữ tác giả chia sẻ: “Nếu tôi có ăn sáng, 
những bữa sáng này thiên về dinh dưỡng hơn là 
một bữa ăn đầy đủ, cân bằng. Ví dụ, ngày nào đó, 
tôi sẽ chỉ ăn một thanh protein, hoặc chỉ một cốc 
sữa chua Hy Lạp vani đơn giản, hoặc chỉ một 
miếng trái cây. Những món mà tôi có thể dễ dàng 
tìm thấy và ăn trong vòng chưa đến 10 phút. Đôi 
khi, tôi bỏ bữa ăn này”.

Tuy nhiên, việc thức dậy lúc 5h cho phép 
cô có nhiều thời gian hơn trong ngày, tạo ra sự linh 
hoạt và tự do để suy nghĩ thấu đáo mọi thứ và lên kế 
hoạch chiến lược cho một bữa ăn cân bằng, bổ 
dưỡng.

Sau đó, những tác động này ảnh hưởng 
cách cơ thể tiếp cận bữa trưa và bữa tối vì lúc này, 
bạn không phải suy nghĩ quá sâu về việc bù đắp bất 
kỳ giá trị dinh dưỡng nào đã vô tình bỏ lỡ trong bữa 
sáng cẩu thả.

Hiện tại, mỗi bữa sáng của Manaker giống 
như một khởi đầu mới mà cô có thể chuẩn bị và 
thưởng thức theo cách của riêng mình.

Chuẩn bị nhiều bữa ăn hơn và ít lãng phí 
thực phẩm

Lauren Manaker chia sẻ từ khi thức dậy 
vào lúc 5h, mỗi ngày, cô dư thêm quỹ thời gian để 
lên kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn một cách có chiến 
lược hơn, sắp xếp mọi thứ theo từng ngày.

“Tôi thích nấu ăn và có một buổi sáng yên 
tĩnh để cắt, thái. Điều này khiến tôi cảm giác rất 
thiền định mà không phải lo lắng về thời gian cần 
hoàn thành công việc. Tôi ít gọi đồ ăn mang đi, nấu 
ăn nhiều hơn nên cũng ít lãng phí thực phẩm hơn”, 
Manaker nói.

Việc tự chuẩn bị và lên kế hoạch nấu nướng 
phần nào giúp cô giảm căng thẳng tài chính xung 
quanh. Quan trọng hơn, khả năng lập kế hoạch cho 
phép Manaker đưa ra những lựa chọn thông minh 
hơn về những gì cô ăn và thời điểm ăn. Từ đó khiến 
cơ thể cô duy trì năng lượng suốt cả ngày với các 
bữa ăn chính, đồ ăn nhẹ và đồ uống cân đối.

Chuyển hóa lành mạnh, ít thèm rượu bia
Trước khi thực hiện thử thách này, Lauren 

Manaker thường đặt nhiều cốc nước xung quanh 
mình, sau đó đặt báo thức để nhắc nhở bản thân 
uống nước.

Nhưng bắt đầu một ngày mới vào lúc 5h đã 
giảm bớt áp lực này. Manaker thấy mình uống 
nhiều nước hơn khi tự nhiên thấy khát. Sự thay đổi 
lớn hơn khi cô ít cảm giác thèm rượu hơn vào buổi 
tối.

“Uống một ly vang hồng trong bữa tối là 
nghi thức mà tôi mong chờ hàng đêm như một phần 
thưởng cho việc sống sót qua một ngày khó khăn. 
Tuy nhiên, khi bắt đầu thức dậy lúc 5h hàng ngày, 
việc uống một ly rượu vang hoặc bất kỳ loại rượu 
nào khác trong tuần đã mất đi sự hấp dẫn”, 
Manaker chia sẻ.

Thỉnh thoảng, khi uống một ly rượu vào 
buổi tối, Manaker nhận thấy cảm giác uể oải và 
thiếu năng lượng vào sáng hôm sau khiến việc 
hoàn thành công việc trong ngày trở nên khó khăn 
hơn nhiều.

Vì vậy, từ tháng 1, cô đã chuyển từ đồ uống 
có cồn sang các loại nước nguyên chất, không cồn 
hoàn toàn chỉ trong vài ngày một cách vô thức.

“Và tôi cũng không thực sự nhớ việc uống 
rượu mỗi ngày”, nữ tác giả chia sẻ.

Giành lại thời gian và sức khỏe cho bản 
thân

Lauren Manaker thừa nhận cô thậm chí 
thức dậy theo bản năng lúc 5h sáng vào cuối tuần 
mà không cần báo thức. Việc tham gia “câu lạc bộ 
lúc 5h sáng” đã mang lại lợi ích cho cô theo một số 
cách.

“Về cơ bản, nó cho phép tôi giành lại nhiều 
thời gian hơn cho bản thân, giảm thiểu một số căng 
thẳng hàng ngày và giúp tôi kiềm chế sự lo lắng. 
Điều này giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn và thức 
dậy một cách tự nhiên trong trạng thái nghỉ ngơi 
đầy đủ và tràn đầy năng lượng cho ngày hôm sau”, 
Manaker nói.

Cô chia sẻ thêm theo thời gian, ngủ không 
đủ giấc có thể dẫn đến tăng cân, khó tập trung và dễ 
cáu kỉnh. Vì vậy, nếu một người ngủ đủ giấc, việc 
thức dậy sớm hơn chắc chắn có thể có một số tác 
động tích cực đến sức khỏe.

Lauren Manaker cũng cho biết trong vài 
ngày qua, chỉ số huyết áp của cô đã ở mức khỏe 
mạnh, khoảng 120/80. Giảm cân vốn không phải là 
mục tiêu chính của Manaker, nhưng cô thấy thật 
vui khi mình giảm được gần 2 kg.

Manaker cũng nói với Eat This, Not That: 
“Tôi không thể nói rằng nếu bạn làm tất cả điều này 
chính xác như tôi đã làm, bạn sẽ nhận được kết quả 
chính xác như vậy. Cơ thể mỗi người vốn có lịch 
trình, tiền sử bệnh và nhu cầu ăn kiêng khác nhau. 
Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen của bạn theo 
những cách nhỏ có thể giúp hình thành thói quen 
mới tốt hơn, dĩ nhiên tạo ra nhiều thay đổi tích cực 
hơn”. ■

Sứa Turritopsis dohrnii - 
có khả năng bất tử

Turritopsis dohrnii còn gọi là “sứa 
bất tử” bởi chúng có thể sống mãi 
mãi. Loài sứa bắt đầu vòng đời dưới 

dạng ấu trùng trước khi bám vào đáy biển và biến 
đổi thành polyp.

Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, sứa 
Turritopsis dohrnii trưởng thành đặc biệt ở chỗ 
chúng có thể chuyển về dạng polyp nếu bị đói hoặc 
thương tổn, sau đó quay trở lại trạng thái sứa.

Loài sứa bản xứ ở biển Địa Trung Hải này 
có thể lặp lại phương thức đảo ngược vòng đời trên 
nhiều lần, do đó trong điều kiện phù hợp chúng sẽ 
“trường sinh bất lão”.

“Nhưng do có kích thước rất nhỏ, nên loài 
sứa này dễ dàng trở thành thức ăn cho các loài động 
vật khác, từ đó ngăn chúng đạt được sự bất tử” - tạp 
chí Live Science nhận định. ■ 
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Bảy loại thực phẩm có màu 
đỏ không lành mạnh

Theo Eat This Not That, chất tạo màu 
thực phẩm thường có trong những 
món n thiếu giá trị dinh dưỡng như ă

đ ă đ đồ n chế biến sẵn, ồ uống có ường và kẹo.
Theo Eat This Not That, Allura Red AC là 

phẩm màu nhân tạo màu ỏ thường ược tìm thấy đ đ
trong nhiều loại thực phẩm và đồ ăn nhẹ. Tuy 
nhiên, nhiều tranh luận vẫn tồn tại quanh việc liệu 
nó đ ă có thực sự ổn ể n hay không.

FDA ã phê duyệt loại phẩm màu phổ biến đ
nhưng nhiều người vẫn cảm thấy chưa an tâm về 
quyết ịnh này.đ

“Trong những n m qua, một loại phẩm ă
màu tổng hợp ược FDA chấp thuận sử dụng rộng đ
rãi, Red 40, ã gây ra một số tranh cãi do những tác đ
động tiềm ẩn đối với sức khỏe mà nó gây ra, đặc 
biệt là ở trẻ em”, chuyên gia dinh dưỡng Stephanie 
Csaszar cho biết.

Một số người ã phát hiện ra Red 40 có thể đ
làm trầm trọng thêm tình trạng dị ứng, hung hăng 
và hiếu động thái quá ở trẻ em mắc chứng rối loạn 
hành vi vốn đã nhạy cảm và không dung nạp thực 
phẩm.

Ảnh minh họa
“ ý phẩm màu Điều quan trọng cần lưu được 

cho là không gây ra tình trạng rối loạn hành vi ở trẻ 
em, nhưng khi thực phẩm có phẩm màu ược loại đ
bỏ khỏi chế ộ n của những ứa trẻ này, các triệu đ ă đ
chứng của chúng ược cải thiện”, chuyên gia dinh đ
dưỡng Stephanie Csaszar nhấn mạnh.

Theo Eat This Not That, phẩm màu thường 
có trong thực phẩm thiếu giá trị dinh dưỡng như ồ đ
ă đ đ Ăn chế biến sẵn, ồ uống có ường và kẹo. n 
những thực phẩm này quá mức có thể bổ sung 
lượng calo không mong muốn và thay thế các chất 
dinh dưỡng quan trọng mà chúng ta có thể nhận 
được từ các thực phẩm lành mạnh khác.

Theo một nghiên cứu áng lo ngại ược đ đ
công bố  t rên  tạp  ch í  khoa  học  Nature 
Communications, phẩm màu ã gây chú ý vì nó có đ
thể dẫn đến các bệnh về đường ruột. Nhóm các nhà 
khoa học phát hiện ra việc tiêu thụ lâu dài chất phụ 
gia có trong thực phẩm này có thể gây ra bệnh 
Crohn hoặc viêm loét đại tràng.

Ngoài các báo cáo mang tính giai thoại, 
hiện tại không có bằng chứng quan trọng nào 

chứng minh cho lý thuyết liên kết các chất tạo màu 
thực phẩm như Red 40 với chứng t ng ộng ở trẻ. ă đ
Giáo sư, chuyên gia dinh dưỡng Trista Best nói: 
“ ãy cố gắng Để hạn chế ăn thực phẩm có màu đỏ, h
chọn thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến và 
đọc nhãn thành phần cẩn thận khi mua sắm”.

Bánh Red Velvet
Bánh Red Velvet là một loại bánh thường 

đ được làm bằng sự kết hợp của bơ, ường, bột cacao 
và màu thực phẩm ể tạo ra màu ỏ hoặc nâu ỏ. đ đ đ
Loại bánh này thường ược thêm kem phô mai phủ đ
sương, ược làm bằng phô mai kem, bơ và ường đ đ
bánh kẹo.

Huấn luyện viên cá nhân và chuyên gia 
dinh dưỡng Jesse Feder cho biết: “Các món tráng 
miệng như bánh Red Velvet, bánh quy và bánh 
nướng nằm trong số những thực phẩm dùng phẩm 
màu ỏ không tốt cho sức khỏe. Chúng ều có đ đ
lượng ường cao áng kể, chất béo không lành đ đ
mạnh, carbohydrate ã qua chế biến và calo. đ
Chúng không cung cấp nhiều dinh dưỡng và thực 
tế không có protein. Ngoài ra, chúng có thể góp 
phần gây ra một số loại bệnh tim mạch cũng như 
t ng cân không mong muốn”.ă

Jello
Huấn luyện viên cá nhân và chuyên gia 

dinh dưỡng Jesse Feder nói: “Red Jello là món 
tráng miệng phổ biến trên khắp thế giới. Jello về cơ 
bản chỉ là ường, gelatin và phẩm màu. Nó cung đ
cấp rất ít giá trị dinh dưỡng. ường nằm trong số Đ
những thành phần ầu tiên trong danh sách, là một đ
trong những thành phần phong phú nhất. ối với Đ
những thành phần không ường, họ thường sử đ
dụng chất làm ngọt nhân tạo như aspartame. Chất 
này cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ ối với đ
sức khỏe”.

Kẹo
Theo chuyên gia dinh dưỡng và chiến lược 

gia sức khỏe Stephanie Csaszar, Twizzlers, Skittles 
và Starburst là 3 loại kẹo chứa phẩm màu ỏ nhân đ
tạo. Kẹo nhiều ường bổ sung, thành phần nhân tạo đ
và thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, 
chất xơ và vitamin.

Giáo sư, chuyên gia dinh dưỡng Trista Best 
cho biết: “Loại kẹo và ồ ngọt có phẩm màu ỏ này đ đ
đ đ độ và các thành phần ặc biệt áng lo ngại vì nồng 
bổ sung của nó. Phẩm màu trong kẹo được tiêu thụ 
với số lượng nhiều hơn vì sản phẩm nhỏ và thường 
đ Được tiêu thụ cùng một lúc. ường và chất béo bổ 
sung trong kẹo làm cho loại thực phẩm ặc biệt này đ
có hại theo nhiều cách”.

Kẹo dẻo trái cây
Chuyên gia dinh dưỡng và chiến lược gia 

sức khỏe Stephanie Csaszar giải thích: “Mọi người 
có thể nghĩ kẹo dẻo trái cây là một lựa chọn thực 
phẩm 'lành mạnh' vì chúng cung cấp lượng vitamin 
nhất ịnh và 'không có chất béo'. áng buồn thay, đ Đ
hầu hết loại kẹo này ều chứa nhiều ường bổ đ đ
sung, thành phần thực phẩm nhân tạo và phẩm màu 
như Red 40”.

Vì vậy, mọi người hãy đọc kỹ danh sách 
thành phần thực phẩm cho những món ăn nhẹ này, 

đảm bảo bạn không thấy 'Red 40' được liệt kê để 
tránh tiêu thụ phẩm màu nhân tạo.

Ngũ cốc ăn sáng
Chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Csaszar 

chia sẻ: “Một số loại ngũ cốc như Froot Loops, 
Trix, Fruity Pebbles và Lucky Charms có màu sắc 
tươi sáng vì chúng chứa phẩm màu. Chúng cũng 
chứa nhiều đường bổ sung và các thành phần chế 
biến khác có thể thiếu chất xơ và protein - hai chất 
dinh dưỡng quan trọng mà bạn muốn có trong bữa 
sáng để bắt đầu ngày mới”.

Thực phẩm chế biến sẵn
Bạn sẽ tìm thấy phẩm màu đỏ trong một số 

sản phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói 
và giăm bông. Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best 
giải thích: đ“Thực phẩm ã qua chế biến, chẳng hạn 
thịt và bữa tối đông lạnh, chứa phẩm màu đỏ rất 
nguy hiểm”.

Khoai tây chiên
Một thành phần phổ biến ược tìm thấy đ

trong nhiều nhãn hiệu khoai tây chiên là Red Dye 
40. Màu thực phẩm nhân tạo được sử dụng để tạo 
cho khoai tây chiên có màu đỏ hoặc nâu đỏ và 
thường được sử dụng cùng với phẩm màu khác để 
tạo ra nhiều màu sắc khác nhau.

Khoai tây chiên có thể chứa chất phụ gia. 
Đ đ đây là một cách tương ối rẻ và dễ dàng ể thêm 
màu vào sản phẩm, iều này làm cho chúng hấp đ
dẫn hơn ối với người tiêu dùng.đ

Ngoài ra, Red Dye 40 là một loại phẩm 
màu lâu bền và ổn định, không bị phai hoặc đổi 
màu theo thời gian nên rất thích hợp để sử dụng 
trong khoai tây chiên và các loại thực phẩm ăn nhẹ 
khác có thời hạn sử dụng dài. ■ 

Hydra - có khả năng bất tử

Hydra là một nhóm động vật không 
xương sống kích thước nhỏ và 
thân mềm thoạt nhìn hơi giống 

sứa. Cấu tạo của chúng chủ yếu từ tế bào gốc liên 
tục tái tạo thông qua nhân bản và do đó chúng 
không có dấu hiệu thoái hóa do tuổi tác, thời gian.

“Giống như sứa Turritopsis dohrnii, nhờ 
loại bỏ được cơ chế lão hóa nên Hydra cũng có khả 
năng sinh trưởng không giới hạn để “sánh ngang 
cùng nhật nguyệt” - tạp chí Live Science viết.

Tuy nhiên, chúng không thể sống vĩnh viễn 
trong điều kiện tự nhiên do mối đe dọa từ động vật 
săn mồi và dịch bệnh và điều này đã ngăn Hydra 
bất tử. ■ 
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010-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ hai beù (2 tuoåi vaø 6 tuoåi) 

vaø giuùp vieäc nhaø. Laøm 5 tôùi 7 ngaøy moät 

tuaàn, coù phoøng rieâng, löông töø $100-

$120/ngaøy theo khaû naêng.

Xin vui loøng lieân laïc Coâ Traâm: 

210-313-3213 

hoaëc Vy: 210-833-6366
__________________________________________

989-2041/1609

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû sô sinh, khu vöïc 

Sugarland 77479. ÔÛ laïi hoaëc veà trong 

ngaøy, khoâng caàn naáu aên. Neáu ôû laïi seõ 

coù phoøng rieäng, löông haäu.

Xin lieân laïc Dung:

281-701-1800 * 832-858-4615
__________________________________________

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

988-2057/1625

CAÀN THÔÏ NAILS!

Caàn thôï Nails bieát laøm moïi thöù, coù 

baèng Wax, bao löông tuøy theo khaû 

naêng hoaëc 900. Tieäm caùch chôï Höng 

Ñoâng 10 phuùt, Hong Kong III 12 phuùt..

Xin lieân laïc Haân:

832-614-5612 

281-736-6091
__________________________________________

987-2041/1609

CAÀN THÔÏ NAILS!

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4 khoaûng 7 

phuùt. Caàn thôï boät vaø thôï Chaân tay 

nöôùc. Khaùch Meã 70%. tieäm laøm thoaûi 

maùi nhö gia ñình.

Xin lieân laïc hoaëc text: 

832-758-3852
__________________________________________

964-2039/1607

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,000/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
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm-

SEWING CONTRACTORS). 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
__________________________________________

018-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù trai 5 vaø 6 tuoåi, 

caùch Houston 2.30 laùi xe, beù saép ñi 

hoïc. Caàn naáu aên, doïn deïp nhaø cöûa. 

Löông $1,700/thaùng.

Xin lieân laïc:   

Phong: 281-891-9985

Joy: 346-715-1080
__________________________________________

011-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ chaêm soùc cuï Baø 95 tuoåi, ôû 

laïi ñeâm, bao aên ôû, coù phoøng rieâng. Khu 

Northwest Loop 610 vaø Hwy 290.

Löông thoûa thuaän, xin lieân laïc: 

281-795-3320

980-2040/1608

CHO SHARE PHOØNG 

Cho share hai phoøng ñaày ñuû tieän 

nghi. Bao ñieän nöôùc, internet, coù 

maùy giaët saáy. Khu Northwest caùch 

chôï Hong Kong 3, 5’ laùi xe. Daønh 

cho nöõ ñoäc thaân, du hoïc sinh.

Xin lieân laïc:

832-970-6868

832-299-0939
__________________________________________

996-2042/1610

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Nhaø khu yeân tónh, ít ngöôøi, dö 1 

phoøng cho share. $400 ñuû tieän 

nghi, saïch seõ, ñöôøng Beechnut vaø 

DaryAshford, öu tieân nam, ít naáu 

aên.

Xin lieân laïc Dung:

832-231-1164

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

022-2045/1613

SHARE ROOM

Nhaø khu Hwy6 and Old Richmond, 

nhaø môùi, khu yeân tónh, Free Wifi, maùy 

giaët saáy môùi. Cho ñoäc thaân.

Xin lieân laïc:

713-422-3924
__________________________________________

985-2041/1609

CHO SHARE PHOØNG 

Nha ø  dö  2  pho ø ng ,  cho  sha re 

$400/thaùng. Bao ñieän nöôùc, raùc. Gaàn 

chôï VN Myõ Hoa, chôï HEB, tröôøng hoïc.

Xin lieân laïc:

206-973-9315

206-288-9354
__________________________________________

999-2042/1610

MÔÙI 2.1.23 - CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö 2 phoøng. Treân laàu vaø döôùi 

laàu. Bao ñieän nöôùc, gas, khu toát, 

gaàn chôï Myõ Hoa.

Xin lieân laïc:

832-289-7619

832-247-6959
__________________________________________

21-2043/1613

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø treân ñöôøng Eldridge (Bellaire 

& Beechnut), bao ñieän nöôùc, 

Internet. Caàn bieát theâm chi tieát 

Text/Voice/Message.
Xin lieân laïc: 

713-922-2463
__________________________________________

012-2042/1612

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Phoøng cho thueâ, 1 ngöôøi $350, 2 

ngöôøi $500. Bao maùy giaët saáy, 

internet vaø naáu aên. 11810 Lima 

Dr, phía sau Walmart vaø Nhaø thôø 

Ngoâi lôøi nhaäp theå.
Xin lieân laïc Chuù Löôùc: 

832-512-4508
__________________________________________

004-2042/1610

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø khu Beechnut Landing goùc 

Synott Beechnut (gaàn chôï Myõ Hoa), 

coù phoøng troáng cho thueâ. Tieän nghi 

ñaày ñuû. Saïch seõ, An ninh.

Xin lieân laïc coâ Mai:

832-768-4380
__________________________________________

997-2042/1610

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Phoøng thöôøng cho share $350, 

phoøng master $500. Ñaày ñuû tieän 

nghi, giaët saáy, internet. Coù theå ñi 

boä ra chôï Hong Kong, Taân Bình.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

958-2038/1606

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môù i ,  co ù  pho øng Master 

B e d r o o m  c h o  s h a r e  g i a ù 

$600/thaùng. Raát toát cho hoïc sinh, 

gaàn tröôøng, chôï Hong Kong, Myõ 

Hoa, HEB. Bao ñieän, internet, giaët, 

saáy. Khoâng ôû chung vôùi chuû. Goùc 

Bellaire - Eldridge.

Xin lieân laïc Maïnh:

972-854-8191
__________________________________________

991-2042/1610

PHOØNG CHO SHARE

Phoøng roäng cho thueâ ñoäc thaân, 

nhaø khu Eldridge View gaàn chôï Myõ 

Hoa. Coù saún giöôøng, tuû laïnh nhoû, 

maùy giaët saáy, wifi.

Xin lieân laïc: 

713-815-5934
__________________________________________

976-2039/1607

SHARE PHOØNG 

Nhaø khu Hw6 & 529, 1 phoøng 

master $600, 2 phoøng cho share. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet, 

k h u  a n  n i n h ,  $ 3 3 0 / t h a ù n g . 

Northwest.

Xin lieân laïc:

713-314-7091
__________________________________________

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
__________________________________________

994-2042/1610

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
__________________________________________

952-2037/1605

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
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008-2043/1611

CHO SHARE PHOØNG

Khu HWY6 - Bellaire (gaàn keá HEB-Myõ 

Hoa). Ñuû tieän nghi, phoøng master 

roäng. Loái ñi saân vöôøn vaø beáp rieâng, 

g i a ë t ,  s a á y ,  W i f i ,  ñ i e ä n ,  n ö ô ù c . 

$450/thaùng.

 Xin lieân laïc:

832-606-0491

915-588-9070
__________________________________________

950-2037/1604

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø Synott vaø Bissonet gaàn chôï, nhaø 

thôø. Yeân tónh, saïch seõ, dö phoøng cho 

share.  Lô ùn  $400/ tha ùng -  nho 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
__________________________________________

971-2039/1607

CHO SHARE PHOØNG 

Share phoøng khu Sugarland, 

quiet, saïch seõ, friendly. Phoøng 

$450, Nöõ only. Xin lieân laïc chò 

Christy: 

713-330-6021

(Baän khoâng baét maùy, please leave 

message. Thanks)
__________________________________________

969-2039/1607

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø gaàn 

chôï Myõ Hoa 7507 San Benito Dr, 

Houston, TX 77083. Nhaø môùi vaø 

roäng, coù phoøng nguû rieâng cho treû. 

Hai ngöôøi troâng nom, coù license coi 

treû.

Xin lieân laïc:

Linda: 832-794-8083

Hieäp Ñoã: 713-261-4172
__________________________________________

975-2054/1623

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc 

P/U Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342

PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Mẹo nặn mụn hiệu 

quả mà không để lại 

thâm sẹo

Những mẹo nhỏ dưới 

đây sẽ giúp bạn có 

thể nặn mụn ngay tại 

nhà nhanh chóng mà không gây nhiễm 

khuẩn và để lại sẹo cho da.
Làm thế nào để nặn mụn an 

toàn?
1. Chỉ nặn những nốt mụn 

an toàn
Theo các chuyên gia về da 

liễu, bạn chỉ nên nặn những nốt mụn 

đã trồi nhân lên bề mặt da hoặc những 

nốt đã có mủ nổi lên vì chúng rất dễ vỡ 

khi chỉ cần tác động một ngoại lực 

nhẹ. 

Ảnh minh họa
Ngoài ra bạn không nên nặn 

những nốt mụn đỏ, cứng và chưa có 

nhân. Những nốt mụn này đang nằm 

sâu bên dưới da và để nặn chúng bạn 

cần tác động lực rất mạnh khiến nguy 

cơ để lại sẹo tăng cao.
Bên cạnh đó, chuyên gia cũng 

khuyến cáo bạn nên tránh nặn những 

nốt mụn ở vùng má và quanh mũi. 

Việc này có nguy cơ cao dẫn đến huyết 

khối tĩnh mạch não có thể gây ra tình 

trạng “mất thị giác” hay thậm chí là tử 

vong.
2. Sử dụng lực nhẹ
Khi nặn mụn, bạn chỉ nên tác 

động một lực nhẹ nhằm tránh để lại 

sẹo và tăng sắc tố cho da. Tốt hơn hết, 

bạn nên sử dụng hai que tăm bông, đè 

nhẹ hai bên nốt mụn từ từ cho đến khi 

nhân mụn trồi lên hoặc phần mũ bị vỡ 

ra. 
Lưu ý, bạn chỉ nên nặn cho đến 

khi phần mủ bị vỡ và không nên nặn 

hoàn toàn nốt mụn. Nếu thấy máu xuất 

hiện, nghĩa là bạn đã đi quá xa.
3. Giữ vệ sinh
Trước khi nặn, hãy đảm bảo 

rằng da, ngón tay và dụng cụ nặn mụn 

được vệ sinh kỹ càng. Theo bác sĩ Lal, 

bạn nên sử dụng một chút cồn để chà 

xát vào nốt mụn trước khi nặn nhằm 

vệ sinh vùng da nhẹ nhàng, cũng như 

tránh được tình trạng nhiễm khuẩn.
4. Chăm sóc đúng cách sau 

nặn mụn
Việc nặn mụn có nghĩa là bạn 

đã để lại vết thương hở trên da. Do đó 

nếu không chăm sóc đúng cách da bạn 

sẽ bị để lại sẹo hoặc nhiễm khuẩn.
Theo như bác sĩ Lal, bạn nên 

sử dụng các miếng dán hydrocolloid 

hoặc miếng dán mụn để ngăn chặn vi 

khuẩn xâm nhập vào vết thương, giúp 

nốt mụn hồi phục nhanh hơn và giảm 

tối đa nguy cơ bị sẹo, tăng sắc tố da.
Cách loại bỏ mụn đầu đen 

tại nhà
Cũng giống với những nốt 

mụn đầu trắng, việc nặn mụn đầu đen 

cũng gây nguy hiểm cho da. Tuy nhiên 

theo như bác sẽ Lal thì nhìn chung 

việc nặn mụn này khá an toàn nếu bạn 

thực hiện theo các bước sau.
1. Làm mềm da
Việc lấy mụn đầu đen sẽ dễ 

dàng hơn nếu da bạn đang trong tình 

trạng mềm mại. Hãy tắm với nước ấm 

trước khi lấy mụn đầu đen bạn nhé.
2. Làm sạch da
Cũng giống với lấy mụn đầu 

trắng, đối với mụn đầu đen bạn cũng 

cần phải làm sạch trước khi thực hiện. 

Hãy dùng một miếng bông cotton có 

thấm một chút cồn và sau đó chà xát 

trên da trước khi nặn mụn để tránh 

nhiễm trùng bạn nhé.
3. Sử dụng cây nặn mụn
Trước khi thực hiện, bạn cần 

đảm bảo rằng cây nặn mụn đã được vệ 

sinh với cồn. Sau đó bạn hãy đặt phần 

đầu của cây nặn mụn lên nốt mụn và 

đè xuống một cách dứt khoát nhưng 

nhẹ nhàng đề phần nhân mụn trồi lên. 
Hãy đảm bảo thực hiện bước 

này thật nhẹ nhàng để không gây sẹo 

bạn nhé.■

Vui Cöôøi

968-2039/1607

CAÀN BAÙN

Caàn baùn gaáp xe Lexus ES 330, 

year 2006. Ñaõ chaïy 94k Mile, giaù 

baùn $6,500. Southwest.

Xin lieân laïc Andy:

405-546-8257
__________________________________________

974-2039/1607

NHAÄN GIÖÕ TREÛ COÙ LICENSE

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø 

roäng, saïch seõ, thoaùng maùt, yeâu 

thöông treû, chaêm soùc chu ñaùo. 

Nhaø ôû Gessner & W.Airport gaàn 

Bwy Sam Houston.

Xin lieân laïc:

713-367-5069
__________________________________________

Người đàn ông nhất hành tinh.

Một ngày đẹp trời 3 người đàn ông 

đại diện cho 3 châu lục họp nhau lại, 

quyết định mở cuộc thi xem ai là người 

đàn ông nhất hành tinh.

Muốn thế mỗi người phải đi wa 3 

cái phòng, to…phòng 1 có 1000 lít rượu, 

phòng 2 có 1 con hổ hung dữ, phòng 3 có 

một … cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ thương, 

đáng iu…(mệt wa)! Ai muốn giật giải 

phải uống hết 1000 lít rượu, đánh chít 

con hổ , và phải í í 1000 lần với cô gái 

(ặc).

Mĩ tự hào với sức khỏe vô địch lao 

vào phòng con hổ trước. 2 ngày 3 đêm 

sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài

Pháp tự hào với sự lãng mạn và 

quyến rũ, vào phòng cô gái trẻ trước. 

Được 231 lần thì người ta khuân xác vứt 

ra ngoài.

Còn mỗi bố Việt nam, chặc lưỡi 

:thôi làm phát rượu đã tính gì tính sau. 

Uống hết 1000 lít rượu, bố lảo đảo sang 

phòng con hổ.Con hổ gầm rú gào thét 

kinh hoàng suốt một ngày, sáng hôm sau 

người ta vào mang xác con hổ vứt ra 

ngoài.

bấy giờ bố việt nam lảo đảo bước 

ra, lè nhè :

“Say quá, có ai chỉ cho tôi biết 

phòng con hổ ở đâu ko”

Rao Vaët
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10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Bất ngờ với ngôi nhà tự giữ 
ấm suốt mùa đông ở Anh

Đôi vợ chồng người Anh - ông Michael 
và bà Teresa Lye - nhận ra cách tự 
nhiên để giữ ấm ngôi nhà của họ là 

che phủ căn nhà bằng một loại dây leo.
Năm 1928, Hoàng gia Anh thành lập điền 

trang Downham ở phía Đông Nam London. Tất cả 
những ngôi nhà lúc ấy đều được trồng thêm cây 
Trinh đằng (còn được gọi là cây thường xuân Mỹ, 
là một loại giống dây leo thuộc họ nho) như đặc 
điểm nhận dạng của điền trang, giúp những căn nhà 
trông ấn tượng hơn.

Lúc đó là thời trị vì của ông nội Nữ hoàng 
Elizabeth II - Vua George V.

Vào năm 1984, ông Michael và bà Teresa Lye 
chuyển đến điền trang này, quyết định mua một căn 
nhà ở đây với giá 24.000 bảng Anh. Vì chủ cũ của 
ngôi nhà đã dời đi được một thời gian, cây dây leo 
không có ai cắt tỉa nên bao phủ cả một góc ngôi 
nhà, thậm chí bò lan vào phía bên trong.

Ông Michael (75 tuổi, từng làm việc trong lĩnh 
vực nhà ở xã hội) nhớ lại: “Khi chúng tôi đến xem 
ngôi nhà, một vài cửa sổ bị vỡ, dây leo bò khắp 
tường và lấn cả vào nhà”. Bà Lye (72 tuổi) kể thêm 
rằng lúc bước vào phòng, dây leo bò trên trần nhà 
và dọc theo các bức tường.

Tuy nhiên, thay vì dỡ bỏ đám dây leo, ông bà 
Michael và Teresa Lye lại thấy ngôi nhà thật đáng 
yêu. Thế nên, hai vợ chồng quyết định để nguyên 
cho chúng tiếp tục mọc, chỉ cắt tỉa gọn gàng và sơn 
sửa lại tường nhà, cửa sổ.

Gần 40 năm trôi qua, ngôi nhà hiện giờ được 
phủ kín bởi cây thường xuân. Các chuyên gia làm 
vườn khuyên can rằng dây leo đó phát triển rất 
nhanh và có thể sẽ lại phá hỏng ngôi nhà.

Theo trang homebuilding.co.uk, Đạo luật 
nông nghiệp của Vương quốc Anh liệt kê loài thực 
vật này là một loài xâm lấn không bản địa, khuyến 
cáo những người làm vườn tránh trồng nó. Đây là 
loài cây dây leo rụng lá, lá có màu đỏ và cam nổi bật 
vào mùa thu, có màu xanh vào mùa xuân và mùa 
hè.

Mặc dù thế, hai vợ chồng vẫn quyết định để 
chúng mọc tự nhiên, thỉnh thoảng mới nhờ người 

quen đến tỉa tót những chiếc lá che kín cửa sổ.
Ông bà Michael và Teresa tiết lộ mục đích thật 

sự khiến họ kiên quyết giữ lại dây leo này: đó là vì 
dây leo giống như tấm chắn cách nhiệt, giúp ngôi 
nhà giữ được sự ấm áp vào mùa đông mà không cần 
dùng đến máy sưởi.

Bà Lye nói: “Ngôi nhà rất đẹp và ấm áp. Ở bất 
cứ phòng nào cũng có hơi ấm tràn ngập. Đó là lý do 
tại sao chúng tôi có một chiếc quạt ở đây. Vào mùa 
đông, thậm chí có những ngày sẽ hơi ngột ngạt một 
chút”.

Trang Yahoo dẫn nghiên cứu về những tòa nhà 
được bao phủ bởi thực vật (hay được gọi “tường 
sống”) của Đại học Plymouth cho thấy “tường 
sống” giảm 30% nhiệt lượng thất thoát từ công 
trình, giúp cải thiện chất lượng không khí, tăng đa 
dạng sinh học và hấp thụ âm thanh.

Dù được xem là một giải pháp thú vị trong bối 
cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt, đồng thời là 
cách thức bảo vệ môi trường, nhưng ông Michael 
phải thừa nhận cách này không đuổi kịp chi phí 
nhiên liệu mỗi ngày một tăng. Ông Michael cứ 
nghe đến hóa đơn tiền điện và gas là ngán ngẩm.

Theo tờ The Independent, khi được hỏi rằng 
liệu hai vợ chồng có sợ những con bọ sẽ bay từ cửa 
sổ vào không, ông Michael hóm hỉnh trả lời: 
“Không đâu. Vì vợ tôi ngủ há miệng rất lớn nên 
chúng tôi hoàn toàn ổn”. ■



Trang 09

Issue # 2035 * Tuesday, February 21,  2023

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

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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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Lý do nhiều người nghiến 
răng khi ngủ

Hầu như ai cũng thỉnh thoảng 
nghiến r ng trong khi ngủ. Tình ă
trạng này không thường xuyên và 

không gây hại, nhưng khi nghiến r ng diễn ra ă
thường xuyên, r ng có thể bị tổn thương và có thể ă
phát sinh các biến chứng sức khỏe r ng miệng ă
khác.

Nguyên nhân gây nghiến răng
Theo Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia 

Vương quốc Anh (NHS), nghiến răng có thể xảy ra 
khi bạn đang thức hoặc đang ngủ. Tuy nhiên, thông 
thường nghiến răng xảy ra trong khi ngủ, mọi 
người không biết rằng họ nghiến răng.

Cơn đau đầu âm ỉ, liên tục hoặc đau hàm 
khi thức dậy là một triệu chứng dễ nhận biết của 
chứng nghiến răng. Nhiều khi người ta biết rằng họ 
nghiến răng bởi người thân của họ nghe thấy tiếng 
nghiến vào ban đêm.

Ngoài nghiến răng và căng chặt hàm, một 
số triệu chứng khác của tình trạng này bao gồm:

- Đau mặt, cổ và vai.
- Hàm bị đau, có thể dẫn đến tình trạng gọi 

là rối loạn thái dương hàm (TMD).
- Răng bị mòn hoặc gãy, có thể làm tăng độ 

nhạy cảm, dẫn đến mất răng và chất trám.
- Nhức đầu.
- Đau tai.
- Giấc ngủ bị xáo trộn.
Theo Webmd, mặc dù chứng nghiến răng 

có thể do căng thẳng và lo lắng gây ra, nó thường 
xảy ra trong khi ngủ và nhiều khả năng là do khớp 
cắn lệch bất thường, răng bị mất hoặc khấp khểnh. 
Tinh trạng này cũng có thể do rối loạn giấc ngủ như 
ngưng thở khi ngủ.

Một số loại thuốc, bao gồm một loại thuốc 
chống trầm cảm được gọi là chất ức chế tái hấp thu 
serotonin có chọn lọc (SSRI), cũng có thể gây ra 
chứng nghiến răng cho người bệnh. Ngoài ra, 
chứng nghiến răng cũng liên quan đến hút thuốc, 
uống nhiều rượu và caffeine, và dùng các loại 
thuốc như thuốc lắc và cocaine.

Nghiến răng phổ biến ở trẻ em và thanh 
thiếu niên, đặc biệt là trong khi ngủ. Tình trạng này 
thường dừng lại khi đến tuổi trưởng thành và răng 
trưởng thành của trẻ đã mọc xong. Nghiến răng 
nghiêm trọng không chỉ có thể làm hỏng răng và 
dẫn đến mất răng mà còn có thể ảnh hưởng đến 
hàm của bạn, gây ra hoặc làm trầm trọng thêm 
chứng nghiến, thậm chí làm thay đổi diện mạo 
khuôn mặt.

Cách ngăn ngừa nghiến răng khi ngủ
Theo Hindustan Times, tiến sĩ Nirali Patel, 

bác sĩ phẫu thuật nha khoa và cấy ghép răng miệng 
tạ Smile Craft Dental Studio (Ấn Độ), chia sẻ bí 
quyết giúp bạn ngừng nghiến răng.

Sử dụng dụng cụ bảo vệ miệng ban đêm
Nghiến răng liên tục có thể làm mòn men 

răng và khiến răng dễ bị sâu hơn. Dụng cụ bảo vệ 

miệng sẽ bảo vệ răng của bạn. Tốt nhất là bạn nên 
đặt riêng dụng cụ này để thoải mái và vừa khít với 
hàm răng của mình. Thường xuyên đeo dụng cụ 
bảo vệ miệng qua đêm là một trong những cách tốt 
nhất để chống lại chứng nghiến răng khi ngủ.

Tập thể dục
Nghiến răng thường là kết quả của căng 

thẳng hoặc lo lắng, với sự căng thẳng biểu hiện khi 
bạn nghiến răng. Tập thể dục sẽ giúp bạn giải tỏa 
căng thẳng đó.

Thư giãn ngay trước khi đi ngủ
Khu vực hàm căng chặt cần được thả lỏng, 

thư giãn trước khi bạn đi ngủ. Hãy thử các kỹ thuật 
thư giãn để giảm căng thẳng trong miệng, bao gồm 
một số cách sau:

- Tắm nước ấm trước khi đi ngủ để thư giãn 
cơ hàm.

- Đặt miếng đệm nóng hoặc khăn ướt, ấm 
lên hàm.

- Uống trà thảo dược không chứa caffeine 
để làm ấm miệng.

Massage cơ hàm
Hãy thư giãn khuôn mặt của bạn và xoa bóp 

cơ hàm. Việc massage sẽ giải phóng sự căng thẳng 
đã tích tụ suốt cả ngày.

Ngừng nhai mọi thứ trừ thức ăn
Bạn có nhai kẹo cao su cả ngày không? 

Thích nhai đá trong khi làm việc? Bạn nên dừng 
những chuyển động lặp đi lặp lại này vì chúng sẽ 
khiến hàm của bạn nghiến lại.

Ngoài ra, bạn nên nói lời tạm biệt với bít 
tết, bỏng ngô và kẹo dẻo vào những ngày mà chứng 
nghiến răng bùng phát. Những thực phẩm này đòi 
hỏi phải nhai nhiều và sẽ làm mòn hàm.

Khi bạn biết mình nghiến răng hoặc nghi 
ngờ nghiến răng có thể là nguyên nhân gây đau 
hoặc các triệu chứng khác, hãy đến gặp nha sĩ. Họ 
có thể kiểm tra độ mòn của răng để xác định xem 
bạn có nghiến răng không và đưa ra cách điều trị 
phù hợp. ■

Ảnh hưởng của mỡ bụng 
với nguy cơ tử vong sớm

Theo The Healthy, mỡ bụng dư thừa 
thường liên quan đến bệnh tiểu 
đường và các vấn đề về tim. Một 

nghiên cứu gần đây cho thấy đã đến lúc thêm một 
yếu tố nguy cơ nghiêm trọng khác vào danh sách 
đó.

Có hai loại mỡ bụng là mỡ bụng dưới da và 
mỡ bụng nội tạng. Theo một nghiên cứu gần đây 
của Na Uy được công bố trên tạp chí Y khoa Anh 
BMJ Open, cả hai loại mỡ bụng này đều có thể làm 
tăng một yếu tố rủi ro chính ở người lớn tuổi.

Mối liên hệ của béo bụng và tử vong sớm
Mỡ dưới da nằm ngay dưới da của chúng 

ta. Mặt khác, chất béo nội tạng - thường được coi là 
chất béo nguy hiểm hơn - là chất béo sống trong 
khoang bụng, nơi nó quấn quanh các cơ quan, xâm 
nhập vào động mạch và dẫn đến một loạt vấn đề về 
sức khỏe, theo một báo cáo từ Johns Hopkins 

Medicine.
Tiến sĩ Mary Claire Haver được hội đồng 

chứng nhận chuyên về sức khỏe nội tiết tố và y học 
ẩm thực giải thích: “Mô mỡ nội tạng, một thành 
phần hoạt động nội tiết tố của tổng lượng mỡ trong 
cơ thể, có các đặc tính sinh hóa riêng biệt ảnh 
hưởng đến một số cơ thể khỏe mạnh và các chức 
năng cơ thể không lành mạnh. Các tình trạng y tế 
như hội chứng chuyển hóa, bệnh tim mạch và 
nhiều bệnh ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, vú 
và đại trực tràng có liên quan đến mức độ mỡ bụng 
cao”.

Một nghiên cứu năm 2015 trên tạp chí 
American Family Physician giải thích tình trạng 
yếu ớt, một tình trạng lão khoa có thể ảnh hưởng 
đến gần 20% người lớn tuổi, có thể dẫn đến “những 
kết quả bất lợi cho sức khỏe”. Các triệu chứng của 
sự yếu đuối được liệt kê là “yếu toàn thân, kiệt sức, 
dáng đi chậm chạp, khả năng giữ thăng bằng kém, 
giảm hoạt động thể chất, suy giảm nhận thức và sụt 
cân”.

Ảnh minh họa
Vì vậy, để quay trở lại nghiên cứu về mỡ 

bụng ở Na Uy, trong 21 năm, các nhà nghiên cứu ở 
Na Uy đã theo dõi số liệu từ 4.500 đàn ông và phụ 
nữ trên 45 tuổi để đo lường các chỉ số chính về sự 
yếu đuối: Kiệt sức, lực cầm nắm, tốc độ đi bộ, sụt 
cân không chủ ý và hoạt động thể chất thấp.

Tiến sĩ Mary Claire Haver giải thích về kết 
quả của các nhà nghiên cứu: “Những người tham 
gia nghiên cứu bị béo phì khi bắt đầu nghiên cứu có 
nhiều khả năng bị suy nhược hơn khi kết thúc 
nghiên cứu. Những người phát triển mức mỡ nội 
tạng cao trong quá trình nghiên cứu cũng có nhiều 
khả năng bị suy nhược hơn khi kết thúc nghiên 
cứu”.

Vì vậy, trong khi có một giả định cổ điển về 
những người gầy và thiếu cơ bắp là “yếu đuối”, 
nghiên cứu này cho thấy độ tuổi cao và thừa cân 
cũng có thể gây ra tình trạng ốm yếu.

Để tìm hiểu thêm về mối liên hệ giữa béo 
bụng, ốm yếu và tử vong sớm, nghiên cứu lưu ý 
tình trạng ốm yếu “liên quan đến việc tăng nguy cơ 
xảy ra các biến cố bất lợi như té ngã, tàn tật, nhập 
viện, giảm chất lượng cuộc sống và tử vong”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh ( ) ã báo cáo ngã là nguyên nhân hàng CDC đ
đầu gây thương tích và tử vong do thương tích ở 
người Mỹ trên 65 tuổi. Dữ liệu của CDC từ năm 
2020 cho thấy 36 triệu ca ngã ở người Mỹ lớn tuổi 
được báo cáo mỗi năm, với hơn 32.000 trong số đó 
dẫn đến tử vong. ■ 



Trang 11

Issue # 2035 * Tuesday, February 21,  2023

TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 20/2 đến 26/2/2023

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

Bạch Dương 
(21/3 - 19/4)
Công việc tuần này 

của Bạch Dương vô cùng 
thuận lợi đem lại cho bạn rất 
nhiều cơ hội làm ăn tốt ở 
thời điểm hiện tại. Cung 
hoàng đạo này trong tuần có 

dấu hiệu hao tài, cần chú ý đến tiền bạc, tránh cho 
người khác mượn tiền trong thời gian này. Tình 
cảm giữa 2 bạn có chút mâu thuẫn. Thời điểm này 
rất nhạy cảm, do đó bạn phải bình tĩnh xử lý mọi 
việc, tránh nóng nảy mà mất đi người mình thương.

Kim Ngưu 
(20/4 - 20/5)
Kim Ngưu tuần 

này công việc vẫn ổn 
định, bạn xử lý mọi việc 
một cách nhanh chóng và 
đúng hạn nên có nhiều 

thời gian nghỉ ngơi hơn. Chòm sao này có vận may 
về tiền bạc, tuần này tài vận của bạn có tăng chút 
đỉnh nhờ vào những khoản đầu tư hợp lý trước đó. 
Vận trình tình cảm của Kim Ngưu có nhiều biểu 
hiện bất ổn. Đã đến lúc bạn cần dành nhiều thời 
gian hơn để chăm sóc bản thân mình rồi đấy, đừng 
tự dằn vặt mình như trước nữa. 

Song Tử 
(21/5 - 21/6)
Song Tử phải cảnh 

giác thị phi trong công 
việc. Chỉ cần chịu khó làm 
việc thì chắc chắn sẽ có 
được những điều mới mẻ, 

tốt hơn. Tiền bạc ổn định, không nhiều không ít nên 
phải biết cách chi tiêu hợp lý tránh hoang phí mà 
đến lúc cần lại không có. Tuần mới mang lại hi 
vọng mới cho Song Tử trong chuyện tình cảm. 
Những người độc thân đã có lại được niềm tin và hi 
vọng, bạn cần tích cực giao lưu, gặp gỡ mọi người 
hơn. Trong khi đó, các cặp đôi thì đang tận hưởng 
những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. 

Cự Giải 
(22/6 - 22/7)
Công việc của Cự 

Giải tuần này thăng trầm 
bất ổn, bạn vùi mình vào 
công việc nhưng vẫn xảy 
ra sai sót ảnh hưởng xấu 

đến uy tín của bạn. Tài vận tuần này không mấy 
khả quan, bạn có nhiều thứ cần phải chi tiêu nhưng 
tài chính lại hạn hẹp khiến bạn phải đau đầu suy 
nghĩ. Chuyện tình cảm của Cự Giải đang đi vào 
ngõ cụt, dường như những cảm xúc ban đầu đã vơi 
đi ít nhiều sau những mâu thuẫn, cãi cọ, chia ly và 

tái hợp. Có thể vì bạn đang tập trung vào mặt tiêu 
cực của đối phương mà thôi, hãy nhớ lý do mà bạn 
muốn bắt đầu mối quan hệ này và không quên 
những điểm tích cực của người ấy. 

Sư Tử 
(23/7 - 22/8)
S ư  T ử  g i ỏ i 

giang nhưng lại không 
chăm chỉ, chán làm chỉ 
thích chơi. Điều này 
làm bạn mất đi quá 
nhiều cơ hội khiến bạn 

cảm thấy vừa chán việc vừa mệt mỏi vì hay bị cấp 
trên la mắng. Có chút bất ổn về tiền bạc bạn đừng 
quá dễ dãi mang tiền cho người khác mượn. Hai 
người luôn có tiếng nói chung. Có lẽ cả 2 đã giao 
ước rằng dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải bàn 
bạc, chia sẻ và thương lượng chứ đừng tự mình giải 
quyết rồi ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.

Xử Nữ 
(23/8 - 22/9)
Công việc của 

Xử Nữ trong tuần này 
vô cùng ổn định mọi 
thứ diễn ra đều nằm 
trong tầm kiểm soát 
của bạn. Tiền bạc cũng 

ở mức ổn định. Tuy nhiên cũng cần chú ý chi tiêu 
hợp lý nhưng cũng đừng quá nặng gánh vì tiền. 
Tình yêu đến khá bất ngờ, khi bạn không trông đợi 
nhiều thì nó lại xuất hiện, bạn không đòi hỏi cũng 
như đặt quá nhiều yêu cầu cho đối phương. 

Thiên Bình
(23/09 - 22/10)
Tuần này công 

việc của Thiên Bình có 
phần suôn sẻ hơn, bạn 
gặp được nhiều cơ hội 
tốt để thăng tiến. Tuy 
nhiên, dự báo những 

mối quan hệ của bạn có chút bất ổn, bạn nên tránh 
tham gia bàn tán ở nơi làm việc để tránh vướng vào 
thị phi. Tài vận khởi sắc, bạn kiếm được nhiều hơn 
nhờ vào các nguồn thu phụ, chi tiêu cũng thoải mái 
hơn. Chuyện tình cảm lại không được may mắn 
khiến bạn phải bận tâm nhiều, đừng vì chút ghen 
tuông của mình mà bạn và người ấy xảy ra cãi vã.

Bọ Cạp 
(23/10 - 22/11)
Bọ Cạp tuần này 

phải đối diện với một khối 
lượng lớn công việc khiến 
bạn trở nên mệt mỏi. Áp 
lực từ công việc gây ra 
không ít rắc rối đối với 
bạn, do đó ngay từ đầu 

tuần bạn hãy sắp xếp công việc thật kĩ càng và hoàn 
thành những công việc dễ trước để giảm bớt áp lực 
cho bản thân. Tiền bạc chưa thực sự nhiều nhưng 
chỉ cần bạn cố gắng chăm chỉ tích cóp thì sớm sẽ có 
được những thành quả như ý. Chuyện tình cảm của 
Bọ Cạp vẫn ổn định, người ấy hiểu được những 

khó khăn mà bạn gặp phải, điều này giúp cho bạn 
an tâm hoàn thành công việc của mình.

Nhân Mã 
(23/11 - 21/12)
Cung hoàng đạo này 

có cơ hội thành công và thăng 
tiến vì nỗ lực hết sức mình. 
Ngoài ra bạn cũng chứng 
minh mình là người đa tài. 
Tiền bạc khá ổn định, nhờ vào 
sự cố gắng chịu khó làm ăn 

nên bạn cũng gặt hái được một số thành quả nhất 
định. Nhân Mã thật buồn khi chuyện tình duyên 
không được như ý. Bạn mệt mỏi vì suốt ngày chạy 
theo người ấy mà không được đáp lại. Chỉ là bạn 
cần hiểu tình cảm không phải là tất cả, công việc 
cũng là điều khiến bạn phải quan tâm.

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

Kết thuận lợi vào đầu tuần, 
từ giữa tuần trở đi bạn sẽ 
gặp một số sai sót trong 
công việc do bản thân có 

chút lơ là. Tài vận của bạn cũng gặp chút rắc rối, 
một số khoản chi tiêu phát sinh khiến tài chính của 
bạn hao hụt khá nhiều. Ma Kết phải tính toán thật 
kỹ, chi tiêu dè dặt và phải tiết kiệm hơn. Tình 
duyên vẫn ở mức ổn định, người ấy quan tâm nhiều 
hơn đến bạn và cho bạn nhiều lời khuyên có ích.

Bảo Bình 
(20/1 - 18/2)
Công việc có những 

tín hiệu đáng mừng, Bảo 
Bình được cấp trên đánh 
giá cao về tinh thần trách 
nhiệm. Tài lộc trong tuần 

rất khả quan, cung hoàng đạo này có thu nhập lớn 
từ cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ. Do có tiền 
bạc nhiều nên tiêu xài hơi hoang phí, cần chú ý đến 
việc xài tiền của bản thân đừng vung tay quá trán. 
Chuyện tình cảm hơi lục đục, sẽ có lúc hai người 
bất đồng quan điểm. Nếu bạn không muốn để mâu 
thuẫn nảy sinh thì hãy cố gắng kiềm chế những lời 
nói có thể làm tổn thương đến nửa kia.

Song Ngư 
(19/2 - 20/3)
Song Ngư tuần này 

gặp nhiều trở ngại trong 
công việc, đừng quá tin 
tưởng một ai đó, hãy quyết 
đoán hơn để tránh bị kẻ xấu 
lợi dụng hãm hại. Tiền bạc 
có nhưng không nhiều, 

trong đầu tư làm ăn cần suy nghĩ kĩ trước khi ra 
quyết định, chi tiêu cũng cần tiết kiệm đề phòng 
trường hợp cấp bách cần đến. Chuyện tình cảm 
giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui vẻ. Tuy 
nhiên, đừng vì thế mà tỏ ra quá hời hợt, lười biếng, 
bạn cần vun đắp thêm vào. Song Ngư nên dành thời 
gian quan tâm, trò chuyện với người mình thương 
nhiều hơn để tình cảm thêm phần gắn kết. ■
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Tại sao nhiều người lạ 
trông giống nhau?

Trên thế giới, nhiều cặp đôi giống 
nhau dù không phải anh em ruột hay 
họ hàng.

Michael Malone và Charlie Chasen 
thường hay bị bạn bè nhận nhầm khi đi ngoài 
đường

Những cặp đôi song trùng không chỉ tình 
cờ giống nhau về mặt ngoại hình mà họ cùng chia 
sẻ những gen tương đồng, dù không có bất kỳ mối 
liên hệ huyết thống nào. Nhiều người trong số họ 
cũng có chung thói quen, sở thích.

Thỉnh thoảng, khi đang đi ngoài đường, 
anh Charlie Chasen, sống tại thành phố Atlanta, 
bang Georgia, Mỹ, sẽ bị người ngoài nhận nhầm 
với một người đàn ông khác tên là Michael 
Malone.

Vì bị nhầm lẫn quá nhiều, hai người bắt đầu 
tìm hiểu về đối phương và trở thành bạn bè thân 
thiết. Điều đáng chú ý, dù sinh sống tại thành phố 
Atlanta, cả Charlie và Michael đều không có quan 
hệ họ hàng, không phải anh em. 

Tổ tiên của họ thậm chí cũng không sinh 
sống gần nhau. Gia đình Charlie đến từ Scotland và 
Cộng hòa Litva còn gia đình Michael đến từ 
Bahamas và Cộng hòa Dominica.

Tuy nhiên, hai người trông rất giống nhau, 
đến mức bạn bè của cả hai vẫn thi thoảng nhầm lẫn. 
Họ cùng sở hữu mái tóc màu nâu, bộ râu quai nón 
và cùng đeo kính. Cấu trúc của mũi, xương gò má 
và cấu tạo đôi môi cũng tương tự.

Charlie và Michael giống nhau đến mức 
ngay cả phần mềm nhận dạng khuôn mặt cũng gặp 
khó khăn khi phân biệt họ.

“Trước khi quen biết nhau, hai chúng tôi 
khá bối rối vì bị người khác nhận nhầm là đối 
phương. Nhưng khi gặp nhau, chúng tôi thấy bất 
ngờ và rất vui. Bây giờ, mọi người vẫn nhận nhầm 
nhưng chúng tôi coi đó là niềm vui đặc biệt”, anh 
Charlie bày tỏ.

Trên thế giới, nhiều cặp đôi giống nhau dù 
không phải anh em ruột hay họ hàng như Charlie 
và Michael. Họ được gọi là doppelgänger (tiếng 
Đức là người song trùng), nghĩa là những người 
còn sống và trông giống nhau, không có liên hệ với 
nhau trên khắp thế giới.

Các nhà khoa học từ lâu đã đặt câu hỏi tại 
sao những người song trùng lại trông giống nhau 

như thể những cặp sinh đôi. Rằng đó chỉ đơn giản 
là sự trùng hợp của tạo hóa hay bí ẩn về sự tiến hóa 
và di truyền.

Để tìm câu trả lời cho những thắc mắc trên, 
nhóm các nhà khoa học tại Tây Ban Nha do TS 
Manel Esteller, Giám đốc Viện Nghiên cứu bệnh 
bạch cầu Josep Carreras đã thực hiện nghiên cứu 
dựa trên 32 người song trùng.

Kết quả cho thấy, hai người có gương mặt 
rất giống nhau nhiều khả năng chia sẻ các gen 
chung và các hành vi, thói quen tương tự nhau. 
Nhưng những gen này có thể bật hoặc tắt và hệ sinh 
thái vi khuẩn trong cơ thể họ vẫn khác biệt. Nghiên 
cứu được nhóm các nhà khoa học công bố vào cuối 
tháng 8 trên tạp chí khoa học Cell Reports.

TS Manel và các cộng sự đã mời 32 cặp 
người song trùng, còn gọi là cặp “song sinh ảo” 
tham gia nghiên cứu. Họ là những người giống 
nhau, chưa từng gặp gỡ ngoài đời thực và tham gia 
dự án ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ kiêm nhiếp ảnh 
gia Canada Francois Brunelle, người chuyên thu 
thập ảnh chụp những người giống nhau từ năm 
1999.

Hành vi ảnh hưởng bởi gen
Trong nghiên cứu, 32 cặp đôi giống nhau 

trả lời bảng hỏi về lối sống và sinh trắc bằng tiếng 
mẹ đẻ của họ. Các nhà nghiên cứu sử dụng 3 thuật 
toán nhận dạng gương mặt khác nhau để chấm 
điểm sự giống nhau của mỗi cặp. 

Một nửa trong số họ (16 cặp) được xác định 
là người song trùng bằng cả 3 thuật toán. Số còn lại 
có thể trông giống nhau trong mắt mọi người 
nhưng thuật toán vẫn có thể phân biệt được.

Từ 16 cặp đôi có mức độ tương đồng cao, 
nhóm nghiên cứu bắt đầu phân tích ADN để tìm 
hiểu cấu trúc gen của họ. Phân tích cho thấy, 9 trên 
16 cặp là những người “cực kỳ” giống nhau. Điều 
này có nghĩa họ không chỉ trông giống như họ hàng 
gần, mà còn chia sẻ 19.277 biến dị di truyền phổ 
biến (gọi là đa hình nucleotide đơn – SNP) ở 3.730 
gen.

Những gen tương đồng nằm chủ yếu ở cấu 
trúc mũi, mắt, miệng, môi và thậm chí là cấu trúc 
xương. Điều thú vị là dù gen tương đồng khá lớn, 
chúng có thể chỉ là tình cờ ngẫu nhiên. Nhưng từ 
đó, nghiên cứu cũng cho thấy sự bí ẩn và vô hạn của 
gen người.

Tuy nhiên, các cặp song trùng không giống 
nhau về đặc điểm di truyền học biểu sinh hoặc hệ vi 
sinh vật. Điều này đồng nghĩa về hệ sinh thái vi 
sinh vật trong cơ thể, họ hoàn toàn khác nhau như 
những người xa lạ ngoài đời thực.

Đáng chú ý, nhiều cặp song trùng trong 
nhóm này không chỉ có hệ gen tương đồng, mà còn 
có thói quen giống như hút thuốc, trình độ giáo dục 
và cân nặng tương tự nhau. Điều này cũng chỉ ra 
hành vi có thể bị ảnh hưởng sâu sắc bởi gen.

“Những phát hiện này không chỉ là manh 
mối về thiết lập gen liên quan tới gương mặt, mà 
còn có thể ảnh hưởng tới các đặc điểm khác trên cơ 
thể và tính cách con người. Gen có thể xác định 
chúng ta là ai hay là người như thế nào”, báo cáo 

của nhóm nghiên cứu có đoạn.
Nghiên cứu có thể tiếp tục ứng dụng trong 

các lĩnh vực như tiến hóa, y sinh và pháp y. Kết quả 
nghiên cứu có nhiều ý nghĩa với pháp y như phục 
dựng gương mặt tội phạm từ ADN và chẩn đoán di 
truyền. Ảnh chụp gương mặt của bệnh nhân sẽ hé 
lộ hệ gen của người đó.

Tuy nhiên, nghiên cứu của TS Manel và 
các cộng sự vẫn còn nhiều hạn chế. Đầu tiên, phạm 
vi nghiên cứu và số lượng mẫu nghiên cứu tương 
đối hạn hẹp nên khó có thể khẳng định kết quả 
nghiên cứu sẽ phù hợp với một nhóm người giống 
nhau lớn hơn hai. Các nhà nghiên cứu cũng nhận 
định kết quả có thể thay đổi trong một nhóm người 
song trùng lớn hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng tập trung phần 
lớn vào các cặp song trùng có nguồn gốc từ châu 
Âu. Vì vậy chưa rõ liệu kết quả có đúng với những 
người đến từ nơi khác trên thế giới. ■

Con người có thể trở nên 
bất tử?

Tuổi thọ trung bình của con người 
đang có xu hướng gia tăng khi các 
loại thuốc và công nghệ của chúng 

ta ngày càng tiến bộ. Nếu tuổi thọ con người tiếp 
tục kéo dài, liệu một ngày nào đó chúng ta có thể 
trở nên bất tử hay không?

Tính đến nay, người sống lâu nhất thế giới 
là Jeanne Calment, một phụ nữ người Pháp. Bà qua 
đời vào năm 1997, hưởng thọ 122 tuổi, theo sách 
Kỷ lục Thế giới Guinness. 

Trong một nghiên cứu được công bố trên 
tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học 
kết luận rằng con người có thể sống tối đa từ 120 
đến 150 năm. Sau mốc thời gian trên, cơ thể người 
sẽ mất hoàn toàn khả năng phục hồi khi gặp phải 
chấn thương hoặc bệnh tật.

Ngăn cản quá trình lão hóa
Để trở nên bất tử, con người cần phải ngăn 

cản quá trình lão hóa của cơ thể. Một nhóm động 
vật có thể đã giải quyết được vấn đề này, vì vậy nó 
không phải là điều bất khả thi như những gì chúng 
ta thường nghĩ.

Hydra là động vật không xương sống nhỏ, 
giống như sứa. Chúng sử dụng một phương pháp 
đặc biệt để ngăn cản quá trình lão hóa. Cơ thể 
chúng được tạo thành từ các tế bào gốc liên tục 
phân chia để tạo ra những tế bào mới, trong khi các 
tế bào cũ sẽ bị loại bỏ. Điều này cho phép hydra tự 
trẻ hóa cơ thể, hay nói cách khác là trẻ mãi không 
già.

“Chúng dường như không già đi, vì vậy 
chúng có khả năng bất tử”, Daniel Martínez, giáo 
sư sinh học tại Đại học Pomona ở Claremont, 
California (Mỹ), cho biết. 

Trường hợp của hydra cho thấy động vật 
không nhất thiết phải già đi, nhưng điều đó không 
có nghĩa là con người có thể bắt chước quá trình trẻ 
hóa của chúng. “Hydra chỉ dài 10 mm và không có 
nội tạng. Nhưng cơ thể của con người rất phức 
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tạp”, Martínez nói.
Con người sở hữu các tế bào gốc có khả 

năng sửa chữa, thậm chí khôi phục lại các bộ của cơ 
thể, chẳng hạn như tế bào gốc trong gan. Tuy nhiên, 
cơ thể người không được tạo ra hoàn toàn bằng 
những tế bào gốc giống như hydra. 

Đó là bởi vì con người cần tế bào thực hiện 
những chức năng khác ngoài việc phân chia và tạo 
ra các tế bào mới. Ví dụ, tế bào hồng cầu của chúng 
ta vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

“Các tế bào của con người đảm nhiệm 
những chức năng riêng biệt, và nhiều loại tế bào 
không có khả năng phân chia. Khi các tế bào này 
già đi, cơ thể chúng ta cũng vậy”, Martínez nhận 
định.

Điều chúng ta cần làm để ngăn chặn quá 
trình lão hóa không chỉ đơn giản là loại bỏ các tế 
bào cũ của mình giống như hydra, bởi vì chúng ta 
cần đến chúng. Ví dụ, các tế bào thần kinh trong 
não có nhiệm vụ truyền thông tin. “Chúng ta không 
muốn chúng bị thay thế, nếu không chúng ta sẽ 
không nhớ gì cả”, Martínez nói.

Hydra có thể là nguồn cảm hứng cho những 
nghiên cứu mới giúp con người sống khỏe mạnh 
hơn, bằng cách tìm ra các phương pháp hỗ trợ tế 
bào hoạt động tốt hơn khi chúng dần bị thoái hóa 
theo thời gian. Con người có thể sống vượt quá giới 
hạn sinh học của mình với những tiến bộ trong 
tương lai liên quan đến công nghệ nano. 

Những cỗ máy với kích thước nhỏ hơn 100 
nanomet có thể di chuyển trong máu, hỗ trợ cơ thể 
ngăn ngừa lão hóa bằng cách sửa chữa những tổn 
thương tế bào. Công nghệ nano cũng giúp điều trị 
một số bệnh, bao gồm một số loại ung thư bằng 
cách loại bỏ các tế bào ung thư ra khỏi cơ thể, theo 
Đại học Melbourne (Australia).

Kể cả chúng ta ngăn cản thành công hiện 
tượng lão hóa thì vẫn chưa đủ để đạt được sự bất tử, 
giống như trường hợp của hydra. Mặc dù hydra 
không có dấu hiệu lão hóa nhưng sinh vật này cũng 
không thể sống mãi. 

Chúng trở thành thức ăn cho những kẻ săn 
mồi, chẳng hạn như cá, và sẽ chết nếu môi trường 
thay đổi quá nhiều (ví dụ ao hồ nơi chúng sinh sống 
bị đóng băng vào mùa đông), Martínez cho biết.

Con người không phải đối mặt với nhiều 
loài thú ăn thịt, nhưng chúng ta có thể gặp tai nạn 
chết người và dễ bị tổn thương bởi các sự kiện thiên 
tai, cũng như thay đổi thời tiết do biến đổi khí hậu. 
Vì vậy, chúng ta cần một cơ thể tốt hơn hiện tại để 
đảm bảo sự tồn tại lâu dài trong tương lai.

Công nghệ trường tồn
Khi công nghệ tiến bộ, các nhà nghiên cứu 

dự đoán tương lai sẽ xảy ra hai cột mốc quan trọng. 
Đầu tiên là điểm kỳ dị (singularity), tại đó con 
người sẽ thiết kế trí tuệ nhân tạo (AI) đủ thông 
minh để tự thiết kế lại chính nó, và AI sẽ ngày càng 
thông minh cho đến khi vượt trội hơn rất nhiều so 
với trí thông minh của con người. Cột mốc thứ hai 
là sự bất tử ảo, nơi con người có thể quét não của 
chính mình và chuyển sang một phương tiện phi 
sinh học như máy tính.

Trong một dự án mang tên OpenWorm, các 
nhà nghiên cứu đã lập bản đồ các kết nối thần kinh 
của giun đũa (Caenorhabditis elegans). Sau đó, họ 
mô phỏng bộ não của giun đũa trong phần mềm tái 
tạo các kết nối thần kinh và lập trình phần mềm đó 
để điều khiển tự động một robot Lego. 

Kết quả là robot bắt đầu hoạt động như một 
con giun đũa. Hiện tại, giới khoa học chưa thể lập 
bản đồ các kết nối giữa 86 tỷ tế bào thần kinh trong 
não người (giun đũa chỉ có 302 tế bào thần kinh), 
nhưng những tiến bộ về AI trong tương lai có thể 
giúp chúng ta thực hiện điều này.

Một khi tâm trí con người có thể được tải 
lên internet và ở trong máy tính, chúng ta sẽ không 
phải lo lắng về việc cơ thể bị hủy hoại. Công nghệ 
di chuyển tâm trí con người ra khỏi cơ thể sẽ là một 
bước tiến quan trọng trên con đường dẫn đến sự bất 
tử, nhưng công nghệ này vẫn tồn tại những điểm 
bất cập. 

“Nếu bộ não vẫn còn tồn tại sau khi tải lên 
máy tính, thì bản sao kỹ thuật số không thể là bạn 
khi bạn vẫn còn sống”, Schneider, tác giả cuốn 
sách “Artificial You: AI and the Future of Your 
Mind” được xuất bản, đưa ra nhận định.

Một con đường khác gây tranh cãi hơn là 
thông qua các chip não. 

“Đã có rất nhiều lời bàn tán về việc dần 
thay thế các bộ phận của não bằng những con chip. 
Nói cách khác, con người sẽ dần chuyển đổi thành 
một sinh vật nửa người nửa máy (cyborg) và suy 
nghĩ bằng các con chip thay vì tế bào thần kinh. 
Nhưng nếu bộ não có mối liên hệ mật thiết với nhận 
thức về cái tôi của bạn, thì việc thay thế nó đồng 
nghĩa với việc bạn đã tự sát”, Schneider nói. ■

Nghệ thuật giao đồ ăn 
bằng xe đạp tại Nhật

Những bức ảnh ấn tượng được chụp 
trên đường phố Tokyo vào giữa thế 
kỷ 20 cho thấy người Nhật đã có 

cách thức giao đồ ăn hết sức độc đáo từ rất lâu trước 
các dịch vụ như Swiggy, Zomato… ra đời.

Đó là hình ảnh những người đàn ông giao 
mì soba đi xe đạp chỉ bằng một tay nhưng vẫn giữ 
thăng bằng hết sức tài tình với các khay mì trên vai 
chất cao như tháp. Họ len lỏi giữa dòng người và 
phương tiện giao thông vào từng khu phố để mang 
bữa ăn đến cho những khách hàng quen thuộc. 
Dịch vụ này được gọi bằng cái tên demae (tiếng 
Nhật nghĩa là “đi trước”).

Demae được cho là đã xuất hiện từ rất sớm, 
vào khoảng giữa thời kỳ Edo (Giang Hộ) - thế kỷ 
18, chủ yếu để phục vụ các đại danh (Daimyo) hay 
lãnh chúa quyền lực và giàu có. 

Thường thì đại danh sẽ cử gia thần tới báo 
để chủ tiệm ăn cho người giao đồ đến lâu đài của 
họ. Theo thời gian, demae ngày càng trở nên phổ 
biến và được hầu hết mọi người, từ sinh viên cho 
đến nhân viên văn phòng, yêu thích. 

Một trong những món ăn phổ biến nhất là 
mì kiều mạch (soba) dùng nguội với nước chấm 
hoặc nóng với soup. Soba vừa là món ăn bình dân 
lại vừa có thể được mang đi khắp nơi dễ dàng 
nhưng không bị mất đi hương vị hay biến dạng.

Công việc giao mì soba thực sự không hề 
dễ, đòi hỏi sự thành thục và kỹ năng giữ thăng bằng 
điêu luyện. Một người giao mì thường phải chuyển 
hàng chục đơn hàng trong cùng một chuyến do 
thiếu nhân lực và phương tiện vận chuyển linh hoạt 
duy nhất là xe đạp. 

Với số lượng đơn hàng dồn dập như vậy, 
những người đàn ông đã khéo léo xếp hàng trăm 
bát mì chồng lên nhau (có chồng cao đến 1,5 m) rồi 
chở đi với một tay điều khiển xe đạp còn tay kia nhẹ 
nhàng giữ tháp mì – không khác gì màn nhào lộn 
trong rạp xiếc.

Năm 1961, chính phủ Nhật ban hành luật 
giao thông mới, quy định người đi xe đạp phải đặt 
cả hai tay lên ghi-đông khi di chuyển trên đường – 
Reuters đưa tin. Các quan chức từ Phòng Giao 
thông thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo cho rằng 
việc đạp xe với chồng bát vác trên vai là hết sức 
nguy hiểm, cho nên cần phải cấm dựa trên quan 
điểm về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. 

“Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đặt thêm 
bất cứ hạn chế nghiêm ngặt nào khác bởi như vậy 
sẽ khiến họ mất rất nhiều khách hàng”, đại diện của 
cảnh sát cho biết. Bài báo trên Reuters kết thúc 
bằng một dự báo lạc quan, rằng“với sự cam kết của 
cảnh sát, các chàng trai giao mì soba sẽ vẫn tiếp tục 
tác nghiệp trên đường phố Tokyo”. 

Nhưng đáng tiếc là chúng ta ngày nay đã 
không còn được chứng kiến cảnh tượng đó nữa bởi 
sự ra đời của những loại hình dịch vụ giao đồ ăn 
mới, an toàn và hiệu quả hơn. ■ 
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Cầu vồng bình yên

Tôi hai mươi mốt tuổi, học kiến trúc, 
thích nghe rock, chơi game online, 
ít nói và không có điểm gì nổi trội. 

- Đôi khi mày nhạy cảm đến phát sợ - Đăng, 
thằng bạn thân tôi, nói thêm.

Dung là bạn gái của Đăng. Đăng đã đi du 
học Sing. Nó không bày trò “ký thác người yêu cho 
thằng bạn thân”, không phải vì sợ kết cục như trên 
phim và truyện: thằng bạn thân cùng cô bạn gái 
nắm tay nhau đi về phía mặt trời, mà chỉ đơn giản 
cả ba chúng tôi xem đó là một trò ngớ ngẩn. 

Càng ngày người ta càng tự tin về những gì 
mình có. Hay càng ngày cách người ta suy nghĩ về 
tình cảm hời hợt thấy rõ?

Đăng đi. Tôi và Dung hầu như không giữ 
liên lạc dù sống khá gần chỗ nhau. Vài ba lần gặp 
nhau online, hỏi nhau có nhận mail của Đăng 
không, rồi thôi. Cho đến một ngày, Đăng gọi tôi, 
bảo: 

- Từ nay mày giúp tao để mắt đến Dung. 
Dạo này...

- Dạo này làm sao? - Tôi ngắt lời nó.
- Không! Chẳng có chuyện gì, nhưng mày 

sẽ giúp tao như thế chứ? - Đăng gằn giọng.
Tôi toan từ chối, rồi bỗng nhiên nghe cổ 

họng mình ậm ừ. Đăng thở nhẹ:
- Ừ, vậy nhé, nhờ mày!
Tôi gọi cho Dung:
- Lâu quá không gặp, dạo này Dung thế 

nào?
Nghe giọng cô ấy run lên rồi lanh canh như 

tiếng thìa khuấy trong lòng ly rỗng ở đầu dây bên 
kia:

- Tôi không ổn chút nào, Nguyên ạ!
Tôi ngẩn người siết cục điện thoại đến 

nóng bỏng và ướt nhẹp mồ hôi trong tay, không biết 
nói gì. Một cảm giác xót xa òa đến. Tôi thường 
ngẩn ra khi cảm nhận được sự cô độc và trống rỗng. 
Như lúc thấy một mầm cây bé mọc ra từ khe nứt 
của bức tường, một con chim sẻ lượn qua lại trong 
vùng trời nhỏ bé, tù túng… Nó trực tiếp đụng chạm 
đến những vấn đề của riêng tôi.

Nổi gió...
Chúng tôi gặp nhau ở quán café Văn. Quán 

nằm ở trên đồi cao, đứng từ trên gác gỗ nhìn xuống 
có thể thấy thành phố với những mái nhà loang lổ 
như một kẻ bị lở lói trên đỉnh đầu, không lộng lẫy 
đẹp đẽ như khi người ta nhìn trực diện. Dung gầy đi 
và xanh xao, xõa tóc ra nên trông rất già, vạt áo 
sơmi khoác còn cẩu thả dính một vệt acrylic. Nó 
như vết xước mang màu của bầu trời chiều giấu 
nặng mưa.

Dung đặt ba-lô chứa đầy cọ xuống bộ salon 
cũ trên gác gỗ, lùa tay vào mái tóc bù xù khẽ giải 
thích: 

- Xin lỗi, tôi vừa ở xưởng vẽ về. 
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dung quẳng 

gói Dunhill lên bàn sau khi rút một điếu, điềm 

nhiên châm lửa đốt. Nhìn cô ấy nhả khói điệu nghệ, 
tôi thần người, không thể tìm lại từ con người đó cô 
gái rụt rè, yếu ớt thường đứng sau lưng Đăng ngày 
nào.

Dung thôi nhìn xuống thành phố, đưa mắt 
sang tôi: 

- Hôm ấy tôi nói linh tinh thôi. Đừng để ý! 
Đăng nhờ Nguyên gặp tôi sao?

Tôi không trả lời mà bật ra câu hỏi khác. 
- Dung hút thuốc thế này lâu chưa?
- Từ dạo Giáng sinh. Đi một mình ngoài 

phố nhà thờ, trời lạnh, nó giúp tôi bình tĩnh và 
ngừng rủa Đăng giờ này anh đang ở đâu vậy - Dung 
đáp điềm nhiên. 

Tôi miết thành salon gỗ đến bỏng rát bàn 
tay. Tiếng Dung cười khành khạch: 

- Gì vậy? Thất vọng? Hay thương hại tôi?
- Khi nào muốn có ai đó cùng đi café, cứ gọi 

tôi, như một người bạn! - Tôi tần ngần khi dắt xe 
giúp Dung. 

Cô ấy khẽ bảo: 
- OK! Nguyên này, đừng kể với Đăng tôi 

đang trong tình trạng hiện giờ, được chứ?
- Được - Tôi liếm môi, gật đầu. 
Dung đỡ lấy chiếc xe tay ga nặng nề, cái 

dáng mảnh khảnh xiêu đi. Nụ cười khó hiểu chưa 
kịp tan trong mắt tôi, cô gái biến mất. Chiếc xe để 
lại một làn bụi bỏng rát.

Mây đen...
Tôi van lạy bản thân mình hãy thất hứa với 

Dung, phải nói cho Đăng nghe tất cả. Đăng cần 
phải biết người cần được nó chở che đang hoang 
mang, mệt mỏi dường nào. Nhưng tôi không làm 
được. Lời hứa với Dung cứ quay cuồng trong đầu, 
không cho phép tôi mở lời. Vả lại nếu vậy, ở xa 
Đăng sẽ lo lắng và giày vò kinh khủng. Tôi quyết 
định gặp Dung lần nữa. Dung không tươi tỉnh hơn, 
nếu không muốn nói là suy sụp thêm. 

Cô gái vẫn hút thuốc. Đang ngồi, bỗng 
Dung đặt điếu thuốc gác ngang tách café, từ từ tiến 
về phía bể nước bé xíu ở ban công căn gác gỗ. Cô 
ngồi mê mẩn ngắm những vạt bèo tấm xanh non 
trong đó. Chợt lúc ấy, tôi như thấy lại Dung yếu 
đuối, rụt rè của Đăng ngày trước. Điếu thuốc vẫn 
cháy, rơi tàn và đầu lọc xuống tách café, tắt ngúm.

Cô gái quay lại bàn, đôi mắt vụt tối. Dung 
thản nhiên kể chuyện tên sếp không đứng đắn nơi 
cô đang làm thêm, nhưng đó là một công ty lớn và 
nhiều cơ hội cho sau này khi ra trường nên cô 
không thể nghỉ việc, rồi những áp lực ở trường đại 
học, cuộc sống một mình không người thân… bằng 
chất giọng lạnh tanh. Tuyệt nhiên không hề nhắc 
đến Đăng.

Tôi suy đoán, có lẽ gặp nhiều vấn đề, Đăng 
lại không ở bên cạnh cùng giải quyết, Dung rơi vào 
trạng trái khủng hoảng như vậy. Cũng tự hỏi tại sao 
tôi và Dung không thân nhưng cô gái lại thổ lộ 
chuyện ấy. Rồi nhận ra, không, cái cách của Dung 
chỉ bình thản như nói một câu chuyện phiếm cho 
qua cữ café mà thôi.

Tôi quen ông chủ quán, xin vớt một ít bèo 
tấm bỏ vào bịch nylon mang về. 

- Tặng Dung này! 
Dung nhìn tôi, hơi ngạc nhiên rồi mỉm 

cười, nhận lấy. Bàn tay lạnh toát của cô gái khẽ 
chạm vào tay tôi khiến như có một dòng điện chạy 
dọc sống lưng, tê dại. Tối ấy, tôi nhận ra mình đã 
nghĩ về bạn gái của thằng bạn thân quá nhiều. Tôi 
tự trừng phạt mình bằng cách rời PC, leo ra cửa sổ 
ngồi trên nóc nhà bên cạnh và ngẫm nghĩ. Đáng lẽ 
đã có thể đưa ra một quyết định gì đó nếu Dung 
không nhắn tin “Cảm ơn Nguyên, về mọi điều!”.

Chúng tôi gặp nhau thêm nhiều lần sau đó, 
chẳng nói nhiều. Chỉ là ngồi và có người đối diện, 
vậy thôi.

Hồng thủy...
Bầu trời thành phố xám xịt và quay quắt 

như trong cơn hồng thủy. Mưa lao đầu vào cửa kính 
như một tên điên. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến Dung, 
cô gái tội nghiệp của thằng bạn thân tội nghiệp. Cả 
hai đều bất lực trước những điều đang đến. Cảm 
giác tội lỗi khiến tôi tránh Đăng. Nó không biết tôi 
đang invi, cứ gửi mãi những dòng offline: “Mày 
thế nào? Dung sao rồi?”.

Những lúc như vậy, tôi ngồi lặng. Tôi 
thương cô gái ngồi lạnh lùng, cô độc hút thuốc, nhả 
khói trong những chiều cùng nhau café trên gác gỗ. 
Đó rõ ràng có phải là cô gái của Đăng ngày nào 
đâu. Giá họ đừng là một…

Chuông điện thoại vang lên gấp gáp đến 
ngột ngạt. Dung gọi. Tôi hớt hải nghe máy. Giọng 
cô ướt nhòe:

- Nguyên! Đến đây! Làm ơn…
Tôi lao ra khỏi nhà. Cô gái đứng ở trạm xe 

bus dưới cơn mưa tầm tã, nước mưa bết vào người, 
đôi mắt thất thần, những cây cọ từ ba-lô chưa kịp 
kéo khóa rơi vung vãi xuống hè, xấp hình họa nhòe 
nhoẹt ướt thòi ra từ clipboard buông thõng trên tay. 

Hốt hoảng nhận ra trong tay kia của cô gái 
nắm chặt một cái gì đó. Tôi run lẩy bẩy, miệng lảm 
nhảm gọi tên Đăng như thằng ngớ ngẩn, cuối cùng 
cũng gỡ được khỏi tay Dung một mảnh thủy tinh 
vỡ. Bàn tay gầy guộc và lạnh toát chằng chịt vết 
cắt, máu hòa với mưa thành một thứ nước màu 
hồng loãng tuếch.

Tôi nói như hụt hơi: 
- Đăng nó biết cô như thế này thì nó quay 

quắt đến chết mất!
Nghe tên Đăng, cô gái bỗng gục vào vai tôi 

òa khóc. Tôi vô thức ôm chặt lấy Dung, len lén chùi 
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giọt nước đang rỉ ra trên khóe mắt mình, 
nóng bỏng. Cây sao to ở gần trạm xe bus oằn mình 
trong cơn mưa tầm tã.

Tạnh...
Tôi đưa Dung về từ bệnh viện. Bàn tay trái 

của cô gái quấn băng trắng toát trông rờn rợn. Dung 
ở căn phòng cũ kỹ trên tầng năm của một chung cư, 
một mình. Phòng hơi tối, cửa sổ gỗ cũ kỹ đóng kín 
mít, một vài tờ phác thảo bay vung vãi từ xấp giấy 
chất ngồn ngộn trên nóc tủ gây cảm giác buồn bã và 
chán nản. 

Ở nơi để PC có một cốc gốm lớn chưa kịp 
rửa, đáy còn đọng cặn café đặc sánh và rất nhiều 
tàn thuốc, khung ảnh chụp Dung và Đăng trong 
đêm Giáng sinh năm ngoái bị vùi dưới những cuốn 
sách đồ họa khổng lồ. Cô mời tôi ngồi, dùng một 
tay để pha trà mặc kệ tôi ngăn lại, mái tóc khô vểnh 
lên và cái dáng mảnh khảnh in lên nền sáng mờ mờ 
trông giống một con sẻ gầy tội nghiệp. Tôi phát 
hiện vạt bèo tấm lần trước được thả vào cái ly thủy 
tinh đặt trên kệ sách, chết trong trạng thái biến màu 
nhợt nhạt vì thiếu nắng.

Dung ngồi co ro, châm thuốc và nhả khói. 
Tôi khó nhọc: 

- Mọi việc sẽ lại ổn, phải không?
Cô cúi mặt: 
- Đáng ra tôi nên nghe lời Nguyên sớm 

hơn… Tôi sẽ nghỉ việc ở đó, Nguyên ạ!
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Cô gái khẩy tàn 

thuốc ra sàn dù chiếc gạt tàn thủy tinh để trước mặt, 
nói nhỏ: 

- Phải, hai mươi tuổi, thật ngớ ngẩn khi 
phải chịu đựng những thứ quá giới hạn chỉ vì theo 
đuổi tham vọng của mình.

Tôi hít sâu mùi khói trong căn phòng chật 
hẹp: 

- Hãy chăm sóc cho mình và thông cảm cho 
Đăng! Nó luôn trăn trở về cô. Cô có hiểu cảm giác 
bất lực khi không thể làm gì cho người mình yêu 
thương không?

Dung dụi điếu thuốc vào cạnh bàn, ho 
khan...

Tôi hẹn Đăng trên mạng. Sau nhiều cố 
gắng, cuối cùng tôi cũng thú nhận được rằng mình 
yêu Dung. Nín thở chờ đợi Đăng disconnect đột 
ngột, hay gõ lại “Mày đùa đấy à?”. Phải, cho dù 
mọi điều tồi tệ xảy đến, tôi tự hứa với mình không 
được che giấu một điều gì và sau đó, sẽ mãi mãi 
biến mất khỏi mối quan hệ phức tạp ấy.

Nhưng không, Đăng chậm rãi: “Tao hiểu. 
Mày thì tốt hơn tao, Nguyên à! Tao mong mày và 
Dung vui!”.

Tôi lập cập: “Mày… mày sao thế?”. Dòng 
chữ hiện ra trên monitor làm tôi choáng váng: “Tao 
và Dung nói chia tay khá lâu rồi, từ khi tao nhờ 
mày để mắt chăm sóc cô ấy. Có quá nhiều vấn đề và 
không được chia sẻ khiến cả hai đều mệt nhoài. Rất 
may là cô ấy không quá bị ảnh hưởng vì điều 
đó…”.

Cầu vồng bình yên...

Mưa. Trời liên tục trút xuống thành phố 
những cơn mưa lớn. Tôi chạy đến khu chung cư cũ 
với túi nylon đựng bèo tấm trong tay, sải chân nhảy 
một lúc hai ba bậc thang rồi dừng lại, đứng rất lâu 
trước cửa nhà cô gái, nước mưa từ mặt, từ áo nhỏ 
long tong. Đến khi đủ can đảm, tôi gõ nhẹ cửa.

Dung xuất hiện, mặt đỏ phừng và yếu ớt, 
bàn tay chưa tháo băng, tròn mắt nhìn tôi ngạc 
nhiên. Chưa kịp hỏi gì tôi, cô gái bỗng lảo đảo, phải 
bấu chặt vào cạnh tường. 

- Cô sao thế? - Tôi hốt hoảng. 
- Tôi ngây ngấy sốt từ hôm đó. Có lẽ do 

những vết cắt và mưa. Đừng bận tâm, tôi ổn mà! - 
Dung gượng cười. Tôi cắn môi, đứng lặng. Cô gái 
mở rộng cánh cửa.

- Xin lỗi Dung, tôi không hề biết…
- Chẳng sao, trong suy nghĩ của Đăng, tôi 

vẫn ổn và vững vàng. Thế là đủ!
Tôi cúi đầu. Cô bật cười: 
- Nguyên đừng như thế. Dạo trước có nhiều 

chuyện xảy ra, tôi sốc mạnh, làm phiền Nguyên 
nhiều. Gần đây rảnh rỗi, thử sắp xếp lại mọi thứ 
trong đầu, thấy nó cũng không quá rối rắm như 
mình vẫn tưởng.

Tạnh mưa. Cô gái đứng dậy mở toang cửa 
sổ, cánh cửa ngỡ như không bao giờ được chạm 
đến: 

- Nguyên, xem này!
Ánh nắng sau cơn mưa tràn vào phòng. Tôi 

chớp chớp mắt để thích ứng với luồng sáng mạnh 
đột ngột, nhận ra ngoài ô cửa là một tổ chim bồ câu. 
Có lẽ nó thuộc về ai đó ở khu nhà bên cạnh. Hai con 
chim trắng toát rụt rè thò cổ ra xem trời đã thật sự 
tạnh chưa. Rồi vững tin, chúng cùng nhau tung 
cánh lên bầu trời đầy nắng. Dung đưa cho tôi hai 
chiếc gạt tàn thủy tinh lớn, sạch bóng. Có vẻ gần 
đây cô ấy thôi hút thuốc. Tôi vớt đám bèo tấm vừa 
mang đến thả vào đấy, đặt nó lên bệ cửa sổ. 

- Ở đây chúng sống tốt hơn! Dung sẽ mở 
cửa sổ thường xuyên chứ?

Cô gái mỉm cười.
Trên những nóc nhà lở lói của thành phố 

mọc lên cầu vồng sau mưa. Dung đặt bàn tay quấn 
băng trắng lên mép cửa sổ, hơi vươn người về phía 
trước: 

- Tôi đang nghĩ giá được chạm vào những 
tia cầu vồng ấy! Còn Nguyên?

Tôi thì thầm: 
- Đây là định nghĩa về “bình yên” hoàn hảo 

nhất mà tôi từng biết!
Cô gái quay sang nhìn tôi lạ lùng rồi bật 

cười, tiếng cười nhẹ nhõm. Hơi thở của người đang 
sốt nóng bỏng ập vào má tôi. Chúng tôi yên lặng 
đứng cạnh nhau bên ô cửa cũ kỹ ấy, thật lâu. Cầu 
vồng sau mưa bình yên lạ kỳ. Tôi toan nói một điều 
gì đó nhưng kềm lại được. Rồi mọi thứ cần đến sẽ 
đến, như vòng tay siết chặt cô gái và giọt nước mắt 
nóng bỏng của tôi dưới cơn mưa hôm nào, tự nhiên, 
lặng lẽ, chân thành. ■

Thiên Ngân

Tình yêu giản đơn

gày ấy, khi cô gái và chàng trai Nđang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần 
gọi điện thoại, hai người chuyện 

trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, 
cô gái luôn là người gác máy trước. Sau khi đã cố 
nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại 
từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói 
trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn 
vương, lưu luyến...

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh 
chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, 
hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng 
rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy 
giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì, 
sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất 
mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ 
nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái 
cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu 
“Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng 
cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm 
thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không 
trung, rồi xuyên vào màng nhĩ. Cô cảm thấy dường 
như người bạn trai mới giống như một cánh diều 
đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu 
giữ được sợi dây vô vọng đó. 

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. 
Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái 
không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.  

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu 
đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” đợi 
nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”. Cảm xúc đó 
khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân 
chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt nên 
lời, luống cuống nói “Tạm biệt”.

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm 
khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự 
tĩnh lặng của đầu dây bên kia.  

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia 
vọng đến tiếng của chàng trai:

- Sao em không cúp máy?
Tiếng của cô gái như khản lại:
- Tại sao lại muốn em cúp máy trước?
- Quen rồi! - Chàng trai bình tĩnh nói - Anh 

muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm.  
- Nhưng người cúp máy sau, thường cảm 

thấy nuối tiếc, như vừa để vuột mất một điều gì - Cô 
gái hơi run run giọng.

- Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ 
cần em vui là đủ.

Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, 
những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí 
ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra 
rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết 
câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này 
cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ 
một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả. ■

Thanh Trúc (dịch)
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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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