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* 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

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

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

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

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:

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

029-2046/1614

Tuyeån Nhaân Vieân

Tieäm Vehicle Inspection caàn ngöôøi laøm 
Full-time hoaëc Part-time. Seõ training 
löông cao, traû Holidays, coâng vieäc nheï 
nhaøng thoaûi maùi.

New! New! New!

Xin lieân laïc

832-964-6860 * 832-964-6861
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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

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

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

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

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

027-2045/1613

WE ARE HIRING
l Outside Sales (Health Supplement products) - umeken.com
l Bi-Lingual (English and Vietnamese)
l Must be able to travel
l Work location: Remote
l Strong communication/interpersonal skills
l Speaking & Understanding Chinese language is a plus

Please send resume to: scott.yoo@umekenusa.com
Tel. 562-207-4342 * 346-899-8090

https://afamily.vn/chung-ngung-tho-dot-ngot.html
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Tại sao phỏng vấn rất 
nhiều mà vẫn thất nghiệp?

Theo CNBC, lý do mà đa số người 
tìm việc mắc phải trong cuộc phỏng 
vấn là quá lo lắng, không thành thật 

và cố gắng che giấu nhược điểm của bản thân.
CNBC nhận thấy hầu hết người tìm việc 

đều thực sự đủ tiêu chuẩn cho công việc mà họ 
muốn. Tuy nhiên, đến lúc phỏng vấn xin việc, họ 
biểu hiện sự lo lắng hoặc lảm nhảm những từ vô 
nghĩa. Vì vậy, họ có thể tham gia phỏng vấn với rất 
nhiều công ty nhưng không nhận kết quả tốt.

Do đó, điều quan trọng là ứng viên phải xác 
định những trở ngại của mình để có thể thể hiện bản 
thân tốt nhất tại các buổi phỏng vấn. Chuyên gia đã 
đưa ra một số lý do thường gặp.

Thể hiện sự tuyệt vọng lúc phỏng vấn
Bạn đã bao giờ nghĩ “tôi thực sự cần công 

việc này” trước một cuộc phỏng vấn? Có thể, bạn 
vừa bị công ty cũ sa thải và đang rất cần tiền. Vì 
vậy, bạn nghĩ đến chuyện nhất định phải giành 
được cơ hội này.

Tuy nhiên, nhà tuyển dụng lại nắm bắt 
được tâm lý có phần tuyệt vọng này. Do đó, để 
thành công trong phỏng vấn, điều quan trọng, bạn 
cần nhắc nhở bản thân là không trúng tuyển không 
có nghĩa là thất bại. Thay vì chỉ tập trung vào 
những gì bạn có thể nhận được từ công việc, hãy 
nêu lý do bạn sẽ là thành viên có giá trị cho công ty.

Ví dụ, ứng viên không nên nói: “Tôi từng bị 
sa thải và vai trò này phù hợp với các khả năng của 
tôi”. Thay vào đó, họ cần nói: “Việc bị sa thải trước 
đây cho tôi thời gian học hỏi thêm và tìm những vị 
trí phù hợp hơn, nơi tôi có thể tạo ra ảnh hưởng cho 
doanh nghiệp. Đây chính xác là những gì tôi đã 
đóng góp trước đây cho những công ty tôi từng 
làm”.

Ảnh minh họa
Thể hiện sự nghi ngờ bản thân
Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn về khả 

năng của mình, nhiều khả năng bạn sẽ nói với 
giọng điệu lo lắng, thiếu quyết đoán hoặc thể hiện 
sự lo lắng thông qua ngôn ngữ cơ thể, chẳng hạn 
khom vai hoặc khoanh tay.

Ứng viên có thể rèn sự tự tin bằng cách 
chuẩn bị ít nhất 3 kỹ năng và 3 thành tựu để nói. Sau 
đó, bạn tập nói với niềm tin chắc chắn về chuyên 
môn và lý do điều đó khiến bạn đủ tiêu chuẩn cho vị 
trí doanh nghiệp đang tuyển dụng.

Theo CNBC, người tìm việc không nên nói 
trong cuộc phỏng vấn: “Tôi đã được thăng chức 
vào vai trò đạo diễn vào năm 2021, điều này khiến 
tôi rất ngạc nhiên”. Thay vào đó, họ nên nói: “Tôi 
đã được thăng chức từ quản lý cấp cao lên giám đốc 
nhờ nhóm của tôi tăng trưởng doanh thu 100% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Tôi đã sẵn sàng tham gia 
đào tạo và huấn luyện nhiều hơn nữa”.

Không cung cấp đủ thông tin chi tiết
Điều quan trọng đầu tiên để bạn có mặt 

trong buổi phỏng vấn của doanh nghiệp là cung cấp 
đầy đủ thông tin về mình. Bạn không nên bỏ trống 
bất kỳ thông tin nào trong sơ yếu lý lịch vì đó là 
cách để nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về bạn.

Bạn nên nhớ các ứng viên xuất sắc khác kể 
một câu chuyện và chia sẻ những ví dụ cụ thể về 
thành tích ấn tượng nhất của họ. Điều bạn cần làm 
là cho nhà tuyển dụng thấy bạn phù hợp với vị trí 
công việc và nổi bật hơn so với các ứng viên khác.

Ví dụ, bạn không nên nói trong buổi phỏng 
vấn: “Tôi đã lãnh đạo thành công việc chuyển văn 
phòng gồm 100 nhân viên”.

Thay vào đó bạn nên nói: “Trước đây, tôi 
chưa bao giờ lãnh đạo một công việc chuyển văn 
phòng. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với các chuyên gia 
và lập một danh sách kiểm tra các bước cần thực 
hiện. Tôi đã giao nhiệm vụ và thu thập thông tin 
đầu vào, đồng thời tổ chức các cuộc kiểm tra hàng 
tuần để theo dõi tiến độ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ vì 
tôi có kế hoạch chiến lược”.

Cố gắng che giấu điểm yếu của mình
Bạn có thể có xu hướng tránh nói về điểm 

yếu của mình trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, khi 
bạn minh bạch về những gì bạn hy vọng sẽ làm, 
điều đó cho thấy bạn có tư duy phát triển.

Ngoài ra, bạn cũng có thể hỏi người phỏng 
vấn xem ứng viên lý tưởng của họ trông như thế 
nào. Nếu bạn khác biệt theo bất kỳ cách nào, hãy 
giải thích cách bạn khắc phục.

Ví dụ, bạn không nên nói trong cuộc phỏng 
vấn: “Vị trí này giám sát một nhóm gồm 20 người. 
Tôi chưa bao giờ lãnh đạo một nhóm hơn 10 người, 
nhưng tôi biết mình có thể làm được vì tôi luôn 
nhận được phản hồi tích cực từ những người làm 
việc cùng mình”.

Thay vào đó bạn nên nói: “Trước đây, tôi đã 
gặp khó khăn khi lãnh đạo một nhóm chỉ có 10 
người nhưng tôi đã rèn luyện kỹ năng quản lý thời 
gian của mình và bây giờ tôi chỉ tham gia các cuộc 
họp mà tôi thực sự cần thiết. Bằng cách này, tôi có 
nhiều thời gian hơn để gặp gỡ từng thành viên 
trong nhóm và đảm bảo họ nhận được phản hồi 
thích hợp”.

Theo CNBC, đôi khi, lý do bạn không được 
nhận đơn giản là bạn không thể làm gì hơn để thay 
đổi kết quả vì hậu trường đã xảy ra một số chuyện.

Có thể, họ đã cơ cấu lại và từ bỏ quy trình 
tuyển dụng cho vị trí này, hoặc có thể ngân sách bị 
đóng băng hay bạn không phù hợp.

Dù lý do gì, đó không phải là vấn đề của 
bạn. Nếu họ nói họ sẽ liên lạc lại và sẽ mất một 
khoảng thời gian, bạn có thể chờ đợi. Tuy nhiên, 

đến một thời điểm nhất định, bạn phải bước tiếp và 
dồn sức cho những cơ hội khác. ■

Rủi ro khi xăm chân mày

Bác sĩ da liễu Folakemi Cole-Adeife 
cho biết nếu việc xăm chân mày 
không được thực hiện bởi một bác 

sĩ thẩm mỹ đã qua đào tạo, nó có thể gây nhiễm 
trùng, sẹo lồi, nhiễm độc.

Trang Leadership thông tin bác sĩ da liễu, 
tiến sĩ Cole-Adeife đã mô tả microblading là kỹ 
thuật xăm thẩm mỹ để chân mày trông đầy đặn hơn 
và có hình dạng theo ý muốn, giúp giảm nhu cầu 
tạo hình hoặc cạo thường xuyên.

Bà Cole-Adeife cho rằng xăm chân mày có 
thể nâng cao vẻ đẹp thẩm mỹ, nhưng vẫn có những 
rủi ro về lâu dài và ngắn hạn - đặc biệt khi việc xăm 
chân mày không được thực hiện bởi một bác sĩ 
được đào tạo bài bản.

“Virus herpes, viêm gan B hoặc C và virus 
gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), có thể 
nhiễm vào cơ thể do sử dụng thiết bị, vật liệu không 
được khử trùng hoặc kỹ thuật vô trùng kém. Việc 
chăm sóc chân mày không tốt trong vài ngày sau 
khi xăm, cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng. Bạn nên 
tránh sử dụng đồ trang điểm đậm hoặc cọ trang 
điểm của người khác ít nhất một tuần sau khi xăm 
để giảm nguy cơ nhiễm trùng”, bà Cole-Adeife 
nói.

Cũng theo bác sĩ da liễu, tiến sĩ Cole-
Adeife, các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, nấm 
hoặc thậm chí là virus đều sẽ dẫn đến biến chứng 
lâu dài nếu không được điều trị đúng cách khi 
chúng xảy ra. Vì vậy, bà kêu gọi những người có 
tiền sử bị sẹo nhiều hoặc sẹo lồi nên tránh xăm chân 
mày, do sẹo lồi có thể phát triển sau khi xăm.

Ngoài ra, bà Cole-Adeife cho biết thêm 
một rủi ro lâu dài khác của việc xăm chân mày là 
thuốc nhuộm microblading được hấp thụ vào da 
hoặc máu sẽ gây ra độc tính. Tuy nhiên, điều này 
khá hiếm gặp. Một số biểu hiện cho thấy cơ thể 
phản ứng với thuốc nhuộm là ngứa và sưng các 
vùng bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo sự an toàn, thuốc nhuộm nên 
được bôi lên một khu vực thử nghiệm nhỏ vài ngày 
trước khi xăm, để xác định xem người đó có bị dị 
ứng với thuốc nhuộm microblading hay không.

“Nếu bất kỳ ai gặp phải tác dụng phụ trong 
số những điều kể trên, họ nên đến gặp bác sĩ da liễu 
để được chăm sóc thích hợp nhằm tránh các biến 
chứng nặng hơn. Việc xăm chân mày của các bác sĩ 
thẩm mỹ không có tay nghề sẽ khiến khách hàng 
không có được đôi chân mày mong muốn. Và họ 
chỉ có thể loại bỏ nó bằng một phương pháp xóa 
xăm khác bằng laser, khá tốn kém”, bà Cole-
Adeife nói.

Bác sĩ da liễu, tiến sĩ Cole-Adeife khuyên 
những người có ý định xăm chân mày hãy lựa chọn 
bác sĩ dày dặn kinh nghiệm và có tay nghề giỏi để 
tránh kết quả không mong muốn. ■
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“Deja vu” có thật hay chỉ là 
một cảm giác?

Bạn đã bao giờ có cảm giác kỳ lạ 
nhưng choáng ngợp rằng bạn đã 
từng sống trong hoàn cảnh hiện tại 

trước đây chưa? Tại đây, các chuyên gia giải thích 
deja vu là gì và tại sao.

Bạn có thể biết cảm giác: ai đó đang nói 
chuyện với bạn, hoặc bạn đang đi bộ dọc theo một 
con phố xa lạ, và đột nhiên, điều đó ập đến với bạn - 
một cảm giác choáng ngợp rằng bạn đã từng trải 
qua chính xác tình huống này trước đây. 

Tuy nhiên, mặc dù có vẻ như bạn đã từng 
đến đó, nhưng bạn chưa bao giờ đến địa điểm đó 
trước đây (hoặc có cuộc trò chuyện với người đó).

Đó có phải là một trục trặc trong Ma trận, 
một trò lừa bịp của tâm trí hay một thứ gì đó hoàn 
toàn khác? Các chuyên gia cho biết những gì bạn 
đang trải qua rất có thể là một hiện tượng tâm lý gọi 
là “deja vu”.

Ảnh minh họa
Vậy, chính xác deja vu là gì?
Được mượn từ thuật ngữ tiếng Pháp déjà 

vu, nó có nghĩa đen là “đã nhìn thấy”. Mặc dù cảm 
giác deja vu thường thoáng qua, nhưng nó để lại tác 
động đủ lớn khiến hầu hết mọi người phải vò đầu 
bứt tai.

Theo Phó Giáo sư Piers Howe của Trường 
Khoa học Tâm lý Melbourne, đó không chỉ là cảm 
giác quen thuộc mà còn là sự thừa nhận siêu nhận 
thức rằng những cảm giác này bị đặt nhầm chỗ.

PGS Howe, nhà nghiên cứu hàng đầu tại 
Đại học Melbourne, cho biết: “Đó là cảm giác 
trước đây đã từng trải qua tình huống hiện tại mà 
không thể nhớ lại thực tế là mình đã làm như vậy”.

“Hầu hết các định nghĩa về deja vu chỉ đưa 
ra phần đầu tiên (cảm giác trước đây đã trải qua 
tình huống tương tự), nhưng phần thứ hai (không 
thể nhớ lại thực sự đã làm như vậy) mới là điều cốt 
yếu. Khi bạn về nhà, bạn không nghĩ rằng: “Tôi có 
cảm giác kỳ lạ rằng mình đã từng đến đây rồi” bởi 
vì bạn biết mình đã từng đến đó rồi”.

Được cho là nhà nghiên cứu hàng đầu thế 
giới về chủ đề này, Tiến sĩ Akira O'Connor nói rằng 
khoảng 60% dân số đã trải qua hiện tượng deja vu 
và trong khi nghiên cứu về hiện tượng phức tạp 
đang diễn ra, nó dường như xảy ra khi các vùng 
phía trước của não cố gắng sửa một bộ nhớ không 

chính xác.
Tiến sĩ O'Connor nói: “Đối với đại đa số 

mọi người, trải nghiệm deja vu có lẽ là một điều tốt. 
Đó là dấu hiệu cho thấy các vùng não kiểm tra thực 
tế đang hoạt động tốt, giúp bạn không nhớ nhầm 
các sự kiện”.

Khi nào deja vu xảy ra?
Nhà tâm lý học thực nghiệm và nhà thần 

kinh học nhận thức Giáo sư Endel Tulving đã mô tả 
deja vu như một kiểu “du hành thời gian của tinh 
thần”; chúng ta đang cố gắng gợi lại những sự thật 
về trải nghiệm trong quá khứ của mình để so sánh 
với những trải nghiệm hiện đang xảy ra và khi làm 
như vậy, chúng ta “hồi tưởng lại” trải nghiệm đó, 
gây ra một loại trục trặc trong trí nhớ.

PGS Howe cho biết deja vu chỉ xảy ra khi 
bạn cảm thấy mình đã trải qua tình huống hiện tại 
mà không thể nhớ lại rằng mình đã thực sự làm như 
vậy (mặc dù trên thực tế, bạn đã trải qua tình huống 
tương tự).

“Do đó, nó được gây ra bởi một bộ nhớ 
không đầy đủ; bạn nhớ đủ để cảm thấy quen thuộc 
với một tình huống nhưng lại không nhớ đủ để nhớ 
lại đã từng ở trong tình huống tương tự trước đây, 
mặc dù bạn đã từng ở trong tình huống tương tự 
trước đây” - PGS Howe nói.

Nghe có vẻ phức tạp và mặc dù không có 
một mô hình thống nhất nào giải thích chính xác 
những gì xảy ra trong não trong thời gian deja vu, 
nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng 
đó là một phần bình thường của chức năng não 
khỏe mạnh có thể xảy ra thường xuyên hơn ở 
những người bị căng thẳng hoặc mệt mỏi.

PGS Howe cho biết các nghiên cứu với 
đồng nghiệp là Giáo sư Sam Berkovic, nhà thần 
kinh học lâm sàng và giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu Động kinh tại Austin Health, đã chỉ ra rằng nó 
cũng phổ biến hơn ở những người bị động kinh.

PGS Howe nói: “Chúng tôi thực sự không 
biết tại sao nó lại xảy ra ở những người khỏe mạnh 
bởi vì chúng tôi chưa bao giờ cắm điện cực vào não 
của những người khỏe mạnh. Nhưng có thể là 
những lần phóng điện tương tự có thể gợi lên 
những cảm giác giống nhau”.

Tại sao deja vu xảy ra?
Mặc dù deja vu cực kỳ khó nghiên cứu do 

tính chất không thể đoán trước và thoáng qua của 
nó, nhưng có vẻ như nó xảy ra khi bộ não của bạn 
đang cố gắng tìm kiếm những ký ức phù hợp để 
hiểu được tình hình hiện tại.

Các nghiên cứu của Tiến sĩ O'Connor cho 
thấy điều đó xảy ra khi các khu vực của não (chẳng 
hạn như thùy thái dương) cung cấp tín hiệu cho các 
khu vực phía trước rằng một trải nghiệm trong quá 
khứ đang tự lặp lại.

Chính việc nhận ra rằng trải nghiệm trong 
quá khứ không giống với trải nghiệm hiện tại mà 
giống với trải nghiệm đã gây ra cảm giác deja vu. 

Vì vậy, lần tới khi bạn trải nghiệm hiện 
tượng hấp dẫn này, đừng hoảng sợ và thay vào đó, 
hãy tập trung vào trải nghiệm và yên tâm rằng đó 

chỉ là bộ nhớ của bạn tự kiểm tra mà thôi. ■

Ăn vặt như thế nào mới tốt 
cho sức khỏe?

Không phải tất cả các món ăn vặt 
đều gây hại cho sức khỏe, dưới 
đây là những món ăn vặt được các 

chuyên gia y tế khuyên dùng.
Là một trong những hoạt động ảnh hưởng 

trực tiếp nhất tới sức khỏe, ăn uống theo cách lành 
mạnh giúp chúng ta có cơ thể khỏe đẹp, làn da tràn 
đầy sức sống và mái tóc chắc khỏe… Việc thay đổi 
thói quen ăn uống sao cho lành mạnh hơn thường 
cần nhiều thời gian và nên được chia thành từng 
giai đoạn nhỏ, bắt đầu từ những bữa ăn phụ. Dưới 
đây là lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng 
trong việc lựa chọn bữa phụ của bạn.

1. Đồ ăn vặt tự làm
Hiện nay, với sự giúp đỡ của nhiều máy 

móc hiện đại như lò nướng, nồi chiên không dầu, 
máy làm bánh,…, bạn hoàn toàn có thể tự làm 
những món ăn vặt lành mạnh tại nhà. Bằng cách 
này, bạn có thể lựa chọn nguyên liệu mà bản thân 
yêu thích và đồng thời cân đối được lượng calo nạp 
vào cơ thể mỗi ngày.

2. Sinh tố trái cây bơ hạt
Nếu là người yêu thích các loại trái cây, 

món sinh tố trái cây bơ hạt sẽ là nguồn cung cấp 
đầy đủ chất dinh dưỡng và vitamin hoàn hảo nhất 
cho bạn. Một hộp sữa chua đi kèm với loại trái cây 
bạn yêu thích như bơ, chuối và cộng thêm các loại 
hạt như óc chó, chia,.. được trộn đều và làm nhuyễn 
bằng máy xay có thể mang đến cho bạn một bữa ăn 
nhẹ giàu chất dinh dưỡng mà vẫn ít calo.

Ảnh minh họa
3. Bánh mì ngũ cốc nguyên cám
Bánh mì là nguồn ngũ cốc có thể thay thế 

cho cơm trắng, cung cấp carbohydrate cho cơ thể 
chúng ta. Bạn có thể kết hợp bánh mì với nhiều loại 
thực phẩm khác như bơ đậu phộng, trái cây, sữa 
chua,… để tạo cảm giác thơm ngon hơn.

4. Các loại snack lành mạnh
Các loại snack và bánh quy lành mạnh là 

món ăn vặt tốt cho sức khỏe bởi chúng được làm từ 
sữa ít béo dành cho người ăn kiêng, không đem đến 
tác hại cho cơ thể. ■
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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
__________________________________________

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

031-2046/1614

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc ôû Richmond gaàn chôï HEB & 

tröôøng hoïc ñang caàn raát nhieàu thôï toùc. 

Bao löông, hôn aên chia tuøy theo khaû 

naêng.

Xin lieân laïc:

832-973-9054 * 832-973-9690
__________________________________________

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

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

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

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
__________________________________________

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
__________________________________________

021-2043/1613

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

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

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
__________________________________________

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
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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
__________________________________________

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

PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Chuyên gia “kê đơn” 

quy trình chăm sóc da 

tuổi 30+ vừa chống lão 

hóa vừa giúp da săn 

chắc

hỉ cần làm đúng những Cbước dưỡng da đã “kê 
đơn” thì sẽ không có một 

cô nàng tuổi ngoài 30 nào phải lo lắng 
về làn da nhạy cảm của mình nữa.

Bước vào tuổi 30, làn da của các 
chị em bắt đầu xuất hiện tình trạng uể 
oải, nhợt nhạt, đột ngột bị khô hay bị 
nhờn hơn và mẫn cảm hơn khiến đôi 
khi bạn không biết cách để chăm chút 
cho làn da đỏng đảnh của mình. Các 
chuyên gia sẽ giới thiệu đến bạn một 
liệu trình skin care tốt nhất cho làn da 
của bạn lúc này.

Sử dụng toner, mặt nạ dưỡng 
ẩm

Đây là bước rất quan trọng mà 
nhất định bạn không bao giờ được 
quên. Ngay khi rửa mặt xong, nhân 
lúc da còn đang ẩm, bạn hãy áp một 
lớp toner, có thể dùng bông tẩy trang 
để lau toàn bộ khuôn mặt hoặc lấy tay 
áp lên da; bước toner này vừa dưỡng 
ẩm vừa giúp cân bằng độ pH để hàng 
rào bảo vệ của da luôn trong trại thái 
tốt nhất.

Tẩy da chết hóa học 2 lần/tuần
Tẩy da chết sẽ thúc đẩy sự thay 

đổi tế bào da và bạn nên phải làm điều 
đó 2 lần/tuần để giữ cho làn da tươi trẻ 
và sáng mịn. Tẩy da chết hóa học nhẹ 
nhàng và chừng mực không ảnh 
hưởng gì đến hàng rào bảo vệ của da, 
thậm chí còn củng cố tế bào da mịn 
màng tươi trẻ. Bạn có thể sử dụng một 
loại toner hoặc miếng pad tẩy da chết 
có chứa AHA/BHA để tẩy da chết 
cho làn da 2 lần/ tuần. Tăng cường 
dưỡng trắng với vitamin C

Thành phần tiên phong trong lĩnh 
vực làm sáng, trị nám làm đều màu da 
chính là vitamin C. Đây cũng là một 
thành phần cần chú ý bởi nếu chọn 
nồng độ quá cao thì cũng sẽ khiến da 
bị kích ứng. Vậy nên bạn cần chọn 
đúng loại. Không có gì tốt hơn retinol 
hay các dẫn xuất vitamin A để kiểm 
soát sắc tố da và trị mụn trứng cá, 
nhưng chúng có thể gây bong tróc da 
và mẩn đỏ trong thời gian ngắn. Nếu 
bắt đầu dùng từ con số 0 hãy sau đó 
mới nâng dần lên thì có lẽ không đáng 
để mua một đơn thuốc đắt tiền chỉ để 

nó hết hạn trong thời gian gián đoạn 
của bạn. Hoặc bạn có thể dùng 
peptide, ceramides… để xây dựng lại 
và cải thiện collagen theo thời gian.

Bôi kem dưỡng mắt 2 lần ngày 
mỗi ngày để giảm bọng mắt mệt mỏi

Hãy chắc chắn bắt đầu thoa kem 
mắt 2 lần/ngày vào sáng và tối. Để làm 
giảm bọng mắt thâm quầng, hãy chọn 
loại có chứa peptide, axit hyaluronic 
(HA) và chất chống oxy hóa. Đối với 
bọng mắt, các loại kem dưỡng có chứa 
caffeine để giúp da vùng mắt săn chắc 
hơn.

Bôi kem chống nắng 365 
ngày/năm

Không chỉ kem chống nắng vật lý 
với oxit kẽm và titanium dioxide, ít 
gây kích ứng cho làn da mỏng manh, 
mà còn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ da 
khỏi tác động của tia UV. Bạn nhất 
định phải bôi kem chống nắng mỗi 
ngày để bảo vệ làn da. Chỉ cần làm 
đúng những bước dưỡng da đã “kê 
đơn” thì sẽ không có một cô nàng tuổi 
ngoài 30 nào phải lo lắng về làn da 
nhạy cảm của mình nữa.■

Brazil

ột trong những ví dụ Mthú vị nhất về văn hóa 
cà phê ngày nay là 

Brazil. Cà phê xuất hiện ở đất nước 
này vào thế kỷ 18 và bắt đầu bén rễ, trở 
thành một trong những loại cây trồng 
quan trọng nhất.

Ngày nay Brazil là nước sản xuất 
và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. 
Thức uống này không chỉ quan trọng 
đối với hàng triệu người, mà còn trở 
thành thức uống mang tính biểu tượng 
được người dân Brazil yêu thích.

Brazil hiện là thị trường tiêu thụ 
cà phê lớn thứ hai thế giới. Cà phê kiểu 
Brazil điển hình được phục vụ dưới 
dạng “Cafezinho”, có nghĩa là “cà phê 
nhỏ”, được sử dụng như một cụm từ 
chào mời, là cà phê được lọc với 
đường. Cafezinho là một kiểu cà phê 
được uống phổ biến nhất ở Brazil. Nó 
được đựng trong một cái tách nhỏ. 
Người Brazil đun sôi nước, sau đó cho 
cà phê vào và thưởng thức nó ở nhiệt 
độ cực kì nóng.

Sự phổ biến của cách uống cà phê 
này tại Brazil đến mức tại các trạm 
xăng, bạn sẽ tìm thấy một máy pha cà 
phê và những chiếc cốc nhỏ kế bên, 
cho phép bạn tự phục vụ một cách 
nhanh chóng một cốc cafezinho khi 
bạn đang đợi đổ nhiên liệu cho xe. ■ 

Vui Cöôøi

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
__________________________________________

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

Mất hay không?
Tên trộm lẻn vào nhà dắt chiếc xe 

@ mới cứng ra cửa, chợt nghe tiếng ông 

chủ nhà thét lên: Việt vị! việt vị rồi! Tiếc 

quá!…
– Tên trộm máu mê bóng đá không 

kìm được bật lên tiếng cãi: Việt vị đâu mà 

việt vị nào?
– Ông chủ nhà không buồn để ý đến 

tiếng ai vừa nói, vẫn dán mắt vào màn 

hình chăm chú và ra giọng cá cược: 

Được rồi, nếu không phải là việt vị, tôi sẽ 

mất cho anh cái @!
– !!!

Còn chưa xuống đến nơi
Hai vận động viên leo núi đang 

vượt qua một cái vực thì một người bị 

trượt chân rơi xuống. Người kia ngoái 

lại hỏi:
– Anh có làm sao kh…ô…ô…ng?
– Chưa b…i…ế…t…!, – ở dưới trả 

lời – vẫn đang r…ơ…i…i…
Mê tín

Sau hiệp một, huấn luyện viên tập 

trung các cầu thủ trong phòng thay quần 

áo, ông tỏ ra lúng túng và bắt đầu nói: 

“Các bạn yêu quý, các bạn có thể cho tôi 

là người mê tín, nhưng quả thực với kết 

quả 13-0 ở hiệp một như thế này, tôi bắt 

đầu nghi ngờ không hiểu chúng ta có 

thắng được không?”.

Rao Vaët
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Chín lý do khiến chúng ta 
nói dối trong các mối quan hệ

Có thể bạn đã nghe câu “trung thực là 
chính sách tốt nhất”, nhưng lời 
khuyên này không phải lúc nào 

cũng dễ thực hiện, đặc biệt là khi nói đến các mối 
quan hệ lãng mạn.

Một số người tự ngạc nhiên vì họ dễ dàng 
nói ra những “lời nói dối trắng trợn”. Những người 
khác bình thường hóa việc nói dối bằng cách nói 
những iều như: “ ì các cặp vợ đ Đó chỉ là những g
chồng làm” hoặc “những gì họ không biết sẽ không 
làm tổn thương họ”.

Nếu gần đây bạn nhận thấy mình không 
trung thực 100% (hoặc thậm chí là không trung 
thực trắng trợn) với đối tác của mình, thì có lẽ đã 
đến lúc bạn nên suy nghĩ về những lý do đằng sau 
điều đó. Dưới đây là một số trong những điều phổ 
biến nhất.

1. Bạn đang duy trì những lời nói dối 
trước đây

Nói những lời nói dối dường như không 
đáng kể khi bắt đầu một mối quan hệ có thể quay 
trở lại ám ảnh chúng ta khi chúng ta thấy mình phải 
duy trì chúng.

Có thể bạn đã nhấn mạnh quá mức về việc 
bạn thích cắm trại hay ăn ô liu, bạn nói dối về việc 
thích bóng đá, hoặc có lẽ bạn muốn có điểm chung 
nên bạn nói rằng ban nhạc yêu thích của họ là của 
bạn.

Và bây giờ, nhiều tháng hoặc nhiều năm 
sau, bạn thấy mình nói đồng ý với việc cắm trại, ăn 
ô liu, hoặc tệ hơn - nhận vé bất ngờ vào ngày sinh 
nhật để xem một buổi biểu diễn ca nhạc mà bạn 
không thể chịu nổi.

Ảnh minh họa
2. Bạn đang cố tránh xung đột
Đôi khi chúng ta có thể trở nên lo lắng hoặc 

không thoải mái khi đối mặt với xung đột và nói dối 
để tránh những cuộc trò chuyện khó khăn. 

Nếu bạn mắc lỗi này, hãy nhớ rằng bạn 
càng tránh xung đột thì xung đột càng phát triển - 
nó không tự nhiên biến mất.

3. Bạn đang làm điều mà bạn không nên 
làm

Nói dối thường là kết quả của việc một bên 
làm điều gì đó thiếu tôn trọng đối phương và có khả 
năng gây tổn hại cho mối quan hệ.

Một lý do khác để nói dối là để tránh đối 
mặt với sự thật về bản thân. Trong trường hợp này, 
vấn đề không nằm ở việc nói dối trực tiếp với đối 
tác của chúng ta, mà ở họ là thiệt hại tài sản thế 
chấp khi chúng ta nói dối chính mình.

4. Bạn và đối tác gặp khó khăn trong 
giao tiếp

Đôi khi chúng ta cảm thấy không thoải mái 
khi tiết lộ thế giới nội tâm của mình cho đối tác của 
mình và do đó nói dối về cảm xúc hoặc suy nghĩ.

Có thể bạn không muốn làm đối tác lo lắng, 
vì vậy bạn bỏ qua những thông tin quan trọng về vị 
trí công việc hoặc nghề nghiệp mới của mình.

5. Bạn không thẳng thắn về tiền bạc
Bạn đã bao giờ, đối tác của mình không hề 

hay biết, rút tiền mặt ở siêu thị và sau đó dùng nó để 
mua một thứ gì đó ngoài hàng tạp hóa của bạn 
chưa?

Nếu bạn không quen giao tiếp với đối tác 
về sở thích và nhu cầu của mình, bạn có thể thấy 
mình đang cố thỏa mãn bản thân mà đối tác của bạn 
không biết. Nó không độc hại, nhưng đó là dấu 
hiệu của sự cố giao tiếp.

6. Bạn đang cố gắng duy trì quyền tự chủ 
của mình

Đang trong một mối quan hệ có thể giống 
như một cuộc tấn công vào sự độc lập của chúng ta, 
điều không phải lúc nào cũng dễ dàng phát hiện 
hoặc giao tiếp. 

Đôi khi những lời nói dối là nỗ lực của 
chúng ta để bảo vệ sự riêng tư hoặc để có một thứ gì 
đó chỉ là của riêng chúng ta.

Một giải pháp là thiết lập ranh giới; một cái 
gì đó đòi hỏi sự rõ ràng, trung thực và giao tiếp.

7. Bạn sợ sự thật sẽ đẩy họ ra xa
Có thể bạn ngại chia sẻ rằng bạn vẫn là bạn 

với người yêu cũ, rằng bạn không có cùng quan 
điểm về tôn giáo, rằng các thành viên trong gia 
đình của họ rất khó chịu với bạn hoặc rằng bạn 
không muốn có con... Đôi khi chúng ta nghĩ rằng 
chúng ta cần phải nói dối để giữ đối tác của chúng 
ta gần gũi.

8. Bạn không muốn làm tổn thương cảm 
xúc của họ

Các cặp đôi thường nói dối nhau để tránh bị 
“xấu tính”.

Có thể bạn thấy màn dạo đầu quá dài, hoặc 
có lẽ họ bị hôi miệng. Có thể món quà Giáng sinh 
của họ không phải là thứ bạn muốn, hoặc có thể, 
khi mới bắt đầu hẹn hò, bạn đã hôn người khác 
trong lúc say sưa vì điều đó “chẳng có ý nghĩa gì”.

Đôi khi chúng ta nói dối để cố gắng xoa dịu 
cảm xúc của đối tác.

9. Mối quan hệ của bạn không phải là 
nơi an toàn cho bạn

Đôi khi, người ta nói dối để bảo vệ bản thân 
- vì sợ rằng sự thật sẽ mang lại sự trừng phạt hoặc 
tổn hại. Những mối quan hệ sinh ra kiểu nói dối này 
là không lành mạnh và nguy hiểm.

Vậy thì, tại sao bạn nghĩ rằng bạn nói dối?■

Liệu có tồn tại cảm giác 
“yêu từ cái nhìn đầu tiên”?

Hai người không quen biết có thể 
nảy sinh tình cảm với nhau ngay từ 
lần ầu gặp mặt, tuy nhiên liệu có đ

tồn tại tình yêu trên thực tế trong mối quan hệ của 
họ? Có rất nhiều phản ứng về mặt sinh lý ngay từ 
những giây đầu tiên gặp mặt khiến chúng ta nghĩ 
đây là tình yêu đích thực của đời mình. Tuy nhiên, 
một số nhà nghiên cứu chia sẻ rằng cảm giác yêu từ 
cái nhìn đầu tiên chỉ đơn giản là một sự ham muốn 
và tình yêu chân thành chỉ đến ngay sau khi mối 
quan hệ này đã được thiết lập vững chắc.

Bác sĩ Deborah Lee khẳng ịnh: “Các nhà đ
tâm lý học cho rằng bạn vẫn có thể gặp ược tình đ
yêu ìn đích thực ngay từ ánh nh đầu tiên. Đó là bởi 
v đối ì theo thời gian tình yêu của bạn dành cho 
phương đã phát triển khi bạn hiểu rõ tính cách, giá 
trị của họ. ình yêu Điều này có nghĩa t đích thực 
không đơn giản chỉ là những nét hấp dẫn ở đối 
phương trong lần đầu gặp mặt”.

Ảnh minh họa
Cũng theo bác sĩ Eric Ryden chia sẻ: 

“Những cảm giác say ắm trong lần gặp ầu tiên đ đ
đ đó sẽ không kéo dài. Nếu bạn ang tìm kiếm một 
người bạn ời thì những ấn tượng trong lần gặp ầu đ đ
tiên không thể ảm bảo rằng bạn ã tìm đ đ đúng 
người. Cảm giác yêu từ cái nh đầu tiên chỉ liên ìn 
quan đến những hấp dẫn về mặt thể xác hơn là một 
mối quan hệ lãng mạn lâu dài”.

Theo một nhóm các nhà khoa học ến từ đ
Đại học Rutgers thì tình yêu có thể phân thành 3 
dạng chính gồm sự ham muốn, thu hút và gắn bó. 
Ba yếu tố này luôn gắn bó và bổ sung cho nhau 
trong một mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên đối với 
bộ não con người thì chúng là 3 quá trình tách biệt.

Cảm giác ham muốn xuất phát từ các 
hormone testosterone và estrogen tiết ra từ vùng 
não điều khiển cảm xúc - Hạch hạnh nhân 
(amygdaloid). Trong khi cảm giác bị thu hút được 
gây ra bởi sự hoạt động cùng lúc của các chất dẫn 
truyền thần kinh dopamine, noradrenaline và 
cortisol. Tuy nhiên, khi t đạt đến giai đoạn ình yêu 
gắn bó thì các hormone oxytocin và vasopressin 
chiếm ưu thế trong não bộ. 

Vì thế, cảm giác bị thu hút bởi ai đó ngay từ 
cái nhìn đầu tiên sẽ không phải là một dấu hiệu của 
tình yêu đích thực, theo như bác sĩ Deborah Lee. ■ 



Trang 09

Issue # 2036 * Tuesday, February 28,  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

SOL
D

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
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10 cách đơn giản để giảm 
thiểu căng thẳng hiệu quả

Công việc bận rộn, thói quen ăn uống 
kém lành mạnh, ô nhiễm, cảm giác 
cô đơn... có thể là các nguyên nhân 

của căng thẳng.
Khi cảm thấy c ng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra ă

các hormone ược gọi là adrenaline và cortisone, đ
dẫn ến t ng huyết áp, lượng ường trong máu cao đ ă đ
và trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn tới tổn 
thương nghiêm trọng các cơ quan cơ thể. Vì vậy, 
việc chống lại căng thẳng trước khi nó khiến bạn 
cảm thấy mệt mỏi triền miên là điều rất quan trọng.

Dưới đây là một số biện pháp giảm căng 
thẳng tự nhiên hiệu quả nhất mà bạn có thể áp 
dụng.

1. Liệu pháp âm nhạc
Âm nhạc được coi như là một liều thuốc 

với những giai điệu êm ả, du dương giúp chiến đấu 
và vượt qua căng thẳng cũng như bệnh tật. Một sự 
kết hợp của tâm lý và âm nhạc có thể đóng vai trò 
như một liệu pháp điều trị để chữa trị một số căn 
bệnh như trầm cảm, vấn đề nhân cách, chứng tự kỷ, 
ung thư…

2. Đi bộ ngoài trời
Đi bộ là hình thức tập thể dục dễ tiếp cận, 

dễ thực hiện, ít rủi ro và tiết kiệm. Phương pháp 
này góp phần đáng kể vào việc tăng cường sức 
khỏe tinh thần.

Ảnh minh họa
3. Ngồi thiền
Thiền là cách tốt nhất để loại bỏ căng 

thẳng. Theo nghiên cứu, 25 phút thiền định hàng 
ngày sẽ tác động rất lớn đến khả năng chịu đựng 
căng thẳng của con người.

4. Massage
Massage đặc biệt là massage kết hợp với 

tinh dầu giúp làm tăng chức năng mạch máu, giảm 
căng thẳng, giúp thư giãn, xoa dịu tâm trí hiệu quả.

5. Ngủ đủ giấc
Hầu hết chúng ta không quan tâm đến thời 

gian ngủ và ngủ không đủ giấc. Trên thực tế, cần 
ngủ đủ từ 7-8 giờ để thư giãn tâm trí và giảm căng 
thẳng. Ngoài ra, ngủ không đúng cách có thể dẫn 
đến tình trạng sưng mắt, chuột rút các cơ, đồng thời 
làm giảm khả năng miễn dịch.

6. Tập thể dục
Các nghiên cứu đã chứng minh rằng các bài 

tập thể dục hàng ngày giúp bảo vệ não khỏi sự trầm 
cảm do căng thẳng. Một người phải đảm bảo một 
hoạt động thể chất như đi bộ, chạy bộ, chơi các trò 
chơi như quần vợt hoặc bóng đá trên cơ sở hàng 
ngày ít nhất 30 phút vì nó làm trẻ hóa tinh thần và 
giác quan của một người.

7. Ăn uống lành mạnh
Ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng 

trong việc duy trì sức khỏe tốt. Chuyên gia khuyên 
rằng nên bổ sung quả việt quất, cá hồi và hạnh nhân 
trong chế độ ăn hằng ngày, bởi chúng là những thực 
phẩm giúp chống lại căng thẳng hiệu quả. Uống 
một tách trà xanh hoặc trà masala cũng làm trẻ hóa 
các giác quan và giảm mức độ căng thẳng.

8. Tránh sử dụng mạng xã hội và điện 
thoại di động

Một cách tốt để đối phó với căng thẳng 
chính là ngắt kết nối với các thiết bị điện tử và dành 
thời gian cho chính mình để cảm nhận không khí 
trong lành và sự khác biệt. Ngoài ra, mạng xã hội 
có thể đem lại cảm giác tiêu cực nhiều hơn là tích 
cực khi phải so sánh bản thân với người khác.

9. Tư duy tích cực
Tư duy tích cực đóng vai trò chính trong 

việc chống lại căng thẳng. Suy nghĩ tích cực trong 
tình huống căng thẳng có vẻ hơi khó khăn. Tuy 
nhiên, việc đưa những thông điệp tích cực đến tâm 
trí sẽ giúp giảm bớt lo lắng và nhanh chóng bình 
tĩnh và vui vẻ.

10. Cười và cười thật lớn
Bất cứ khi nào phải đối mặt với một tình 

huống mà bạn cực kỳ cảm thấy căng thẳng, hãy thử 
cười hoặc nếu không ít nhất bạn hãy mỉm cười, khi 
đó nụ cười tạo ra endorphin làm giảm độ căng 
thẳng trong cơ thể. Hạnh phúc là câu thần chú cuối 
cùng để đánh bại căng thẳng. ■

Ba thay đổi nhỏ để có tình 
yêu như mong muốn

Tiến sĩ Kara Shade, chuyên gia giáo 
dục hôn nhân (Mỹ) chỉ ra ba 3 cách 
đã được chứng minh giúp tăng 

cường tình yêu của bạn.
Nói ra thay vì bắt đối phương đọc suy 

nghĩ của mình
Dù bạn đời không thể đáp ứng mọi nhu cầu 

hoặc ý thích của bạn, nhưng hầu hết họ yêu thương, 
muốn làm bạn hài lòng.

Mọi thứ có thể đổ vỡ trong quá trình thực 
hiện, thường do ta không nói rõ nhu cầu hoặc mong 
muốn của mình. Con người thường mong bạn đời 
có thể đọc suy nghĩ để hiểu mình, rồi tức giận hoặc 
thất vọng khi họ chẳng đáp ứng nhu cầu thực sự.

Đừng bao giờ nghĩ “Anh ấy phải biết mình 
thích/cần/muốn gì” hoặc “Cô ấy phải hiểu điều này 
khiến tôi thấy thế nào”. Nhà tâm lý học John 
Gottman (Mỹ) khẳng định chúng ta phải chấp nhận 
thực tế rằng trí tuệ cảm xúc có thể khác nhau giữa 
hai người. Thứ rõ ràng với bạn có thể mơ hồ với 

người kia. Hãy tự hỏi bạn đời ác ý hay đơn giản là 
không biết?

Có thể bạn không hiểu mình muốn gì khi 
không yêu cầu giúp đỡ một cách rõ ràng. Chính 
chúng ta không thể nói rõ những gì mình cần hoặc 
muốn, nên oán giận và thất vọng, đổ lỗi cho bạn 
đời.

Nói những điều tích cực
Gottman tạo công thức đơn giản giúp 

chúng ta giải quyết vấn đề hoặc nhu cầu trong mối 
quan hệ. Định dạng này ngắn gọn giúp bạn đời lắng 
nghe những gì chúng ta thực sự cần và hiểu nên làm 
gì để trợ giúp.

Đó là:
- Anh/em cảm thấy...
- về (nếu vấn đề một cách thực tế mà không 

phán xét)....
- Anh/em cần hoặc sẽ đánh giá cao....
Phàn nàn rằng chồng bỏ bê chuyện chăn 

gối hoặc không mua quà không thể giúp mối quan 
hệ đi lên. Yêu cầu những gì bạn muốn một cách rõ 
ràng và truyền tải theo cách tích cực. Hãy tập trung 
vào việc khi đạt được mong muốn, cảm giác của 
bạn sẽ thế nào, để đối phương thực sự hiểu tại sao 
điều đó lại quan trọng với bạn.

Ảnh minh họa
Ví dụ: Em rất thích được anh lên kế hoạch 

hẹn hò Valentine năm nay. Em thích bất ngờ và anh 
thì luôn nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời.

Điều đó tốt hơn nhiều so với phàn nàn về 
việc người yêu không có kế hoạch gì vào năm 
ngoái và chồng của người bạn thân đưa cô ấy đến 
Hawaii hay đi ăn tối lãng mạn thế nào.

Lây lan cảm xúc tích cực
Cảm xúc của chúng ta có thể lây lan, giống 

như tất cả những thứ khác. Khi sự tiêu cực lan tràn, 
thật khó duy trì lạc quan.

Ngược lại, chúng ta càng đưa nhiều năng 
lượng tích cực vào mối quan hệ, càng trân trọng 
bạn đời. Điều đó lây lan và nhân lên.

Gotman cho rằng càng nhiều điều tích cực 
xoay quanh mối quan hệ, chúng ra càng bỏ qua 
những điều nhỏ nhặt và tập trung vào thứ tốt đẹp. 
Hãy biết ơn bạn đời/người yêu và mong muốn làm 
họ vui, giúp đỡ, dành thời gian cho họ.

“Sự tích cực sinh ra tích cực”, chuyên gia 
nói. ■



Trang 11

Issue # 2036 * Tuesday, February 28,  2023
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Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 27/2 đến 5/3/2023

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

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Hạnh phúc đang 

chờ bạn ở phía trước nên 
hãy biết cơ hội để nắm lấy 
nhé. Công việc trong tuần 
này của bạn diễn ra tương 
đối ổn định. Mối quan hệ 

của bạn với đồng nghiệp đã phần nào giảm đi sự 
căng thẳng, mọi người biết cách lắng nghe ý kiến 
của nhau, trao đổi làm việc nhiều hơn nên các kế 
hoạch được xây dựng nhanh chóng. Vận tài chính 
của bạn cũng ổn định. Sức khỏe của bạn bình ổn, 
không có gì đáng lo lắng vì bạn có thể duy trì ngủ 
đủ giấc, ăn uống đảm bảo, trạng thái tinh thần tốt. 

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

này có một vận trình vô 
cùng hài hòa và thuận lợi. 
Công việc vẫn tiến triển 
tốt và với kinh nghiệm 

giúp cho bạn sớm hoàn thành được chúng mà 
chẳng gặp khó khăn nào. Chuyện tình yêu của bạn 
khiến người khác phải ghen tỵ. Về phương diện tài 
lộc của bạn có dấu hiệu đi xuống, tiền bạc hao hụt 
vì bạn chi tiêu chưa hợp lý. Sức khỏe của bạn 
không được tốt. Bạn cần đảm bảo chế độ tập luyện 
thường xuyên hàng ngày để có lợi cho bản thân.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Bản năng giao 

thiệp rộng của bạn sẽ thực 
sự bùng nổ. Do đó, bạn 
nên tận dụng thời gian này 
để mở rộng thêm mạng 

lưới các mối quan hệ của mình. Vận may tài chính 
lại không đến với bạn vì thế đừng chi tiêu quá nhiều 
hay dốc hết tiền bạc trong túi để đầu tư bất kì thứ gì. 
Thời gian này bạn nên học cách tiết kiệm, không 
phải để đi chơi hay mua sắm mà để trang trải cho 
các khoản nợ còn tồn đọng. Tình hình sức khỏe của 
chòm sao này có dấu hiệu suy giảm vì bạn không 
dành đủ thời gian cho việc nghỉ ngơi. 

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Tình duyên của 

Cự Giải không mấy tốt 
đẹp, bạn đang có cảm giác 
thiếu an toàn khiến bạn 
trở nên hoang mang. Tình 

hình tài chính đã được cải thiện, doanh thu tăng lên 
đáng kể, nếu gặp phải khó khăn thì bạn cũng được 
người thân trong gia đình hỗ trợ tiền bạc. Về mặt 
sức khỏe không được tốt cho lắm, đặc biệt là những 

người đang phải làm việc căng thẳng, áp lực tâm lý 
khá lớn nên tinh thần của bạn không ổn định, đôi 
khi cảm thấy không cân bằng được tâm lý.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8)
Sự nghiệp của 

chòm sao này khá tốt, 
bạn thể hiện sự nhanh 
nhẹn, nhiệt huyết và 
những người  đồng 
nghiệp xung quanh 

cũng truyền cho bạn nhiều cảm hứng, năng lượng. 
Tình hình tài chính của cung Sư Tử đang có dấu 
hiệu đi xuống. Sức khỏe của bạn tốt hơn nhiều so 
với tuần vừa rồi nhưng không nên bỏ qua những 
dấu hiệu bất thường nào. Hãy chăm chỉ tập luyện 
để tăng sức đề kháng cho cơ thể cũng như cải thiện 
tinh thần tốt hơn mỗi ngày.

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Bạn luôn chăm 

chỉ, nỗ lực hết mình để 
đạt được những mục 
tiêu đã đề ra và cấp trên 
đánh giá cao tinh thần 

đó của bạn. Vận trình tài lộc có chiều hướng đi 
xuống, bạn tốn khá nhiều tiền cho việc vui chơi, 
giải trí, bạn chi tiêu tiền không có mục đích cụ thể. 
Sức khỏe của Xử Nữ đã cải thiện rõ rệt, bạn cảm 
thấy cơ thể như tràn đầy sức sống, năng lượng. 
Ngoài ra bạn nên tham gia các hoạt động ngoài trời 
vừa để thay đổi trạng thái và giúp cơ thể vận động 
khỏe mạnh hơn. 

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Chuyện  t ình 

cảm của bạn không 
được tốt cho lắm, nhất 
là những người sống 
thiên về nội tâm. Thiên 
Bình gặp nhiều may 

mắn trong công việc, tinh thần trở nên hứng khởi 
hơn khi bạn vượt qua được những khó khăn, thử 
thách mới. Tình hình tài chính của bạn khá ổn định. 
Bạn có thể chi tiêu tương đối thoải mái mà không 
phải lo vay mượn bất cứ ai. Đối với tình hình sức 
khỏe thì tương đối ổn định, tinh thần khá tốt nhưng 
cái khó là bạn phải cố gắng duy trì tình trạng sức 
khỏe này trước áp lực công việc. 

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
T ì n h  h ì n h  t à i 

chính của bạn cải thiện 
hơn nhiều, thậm chí có 
dấu hiệu tăng lên nhưng 
có một số khoản chi liên 
quan tới mối quan hệ cá 
nhân như mua quà cáp 

cho bạn bè hay người thân họ hàng… khiến bạn 
tiêu tốn kha khá. Bạn đang cho thấy nền tảng thể 
chất vô cùng sung sức nhưng tinh thần lên xuống 
thất thường và bạn bắt đầu nghĩ tới việc đến phòng 

tập để giữ được chế độ tập luyện đều đặn và đồng 
thời duy trì một sức khỏe tốt hơn.

Nhân Mã 
(22/11 – 21/12) 
Người ấy bị thu hút 

bởi sự đáng yêu, hài hước và 
tràn trề sức sống của bạn. 
Tình hình tài chính của Nhân 
Mã không có vấn đề gì phải lo 
lắng, bạn có thể sẽ nhận được 

món quà nhỏ hay được mời đi chơi mà không phải 
bỏ ra khoản tiền nào cả. Vận trình sức khỏe của bạn 
tương đối ổn định, đôi lúc bạn ăn không cảm thấy 
ngon miệng nhưng đó chỉ là ảnh hưởng của thời tiết 
chứ không phải vấn đề liên quan tới sức khỏe yếu. 
Nhưng dù sao bạn cũng không nên chủ quan trong 
việc chăm sóc cơ thể. 

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Ma Kết sẽ có một 

số dao động tình cảm, bạn 
mong đợi những hành động 
lãng mạn, quan tâm hơn so 
với hiện tại nên không cảm 

thấy thỏa mãn khi người ấy lại tỏ ra khá thờ ơ. Công 
việc trong tuần không thuận lợi khiến bạn khó 
tránh khỏi tâm trạng chán nản, sẽ luôn có một số 
tình huống bất ngờ xảy ra, ảnh hưởng đến tiến độ 
chung của công việc. Tình hình sức khỏe cũng bị 
ảnh hưởng bởi bạn phải đối mặt với khá nhiều 
stress trong công việc. 

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Thời điểm này, Bảo 

Bình sẽ dễ quên mất những 
mong muốn thực sự của 
bản thân. Kết quả là, bạn dễ 
đổ mọi lỗi lầm lên những 

người xung quanh với cảm xúc và từ ngữ khá tiêu 
cực. Tình hình tài chính của Bảo Bình trong tuần có 
những chuyển biến tích cực, bạn có thể nhận được 
một khoản thu khổng lồ nếu làm trong lĩnh vực 
kinh doanh buôn bán. Sức khỏe không có vấn đề gì 
nghiêm trọng nhưng tâm lý của bạn lại không được 
tốt. Các bạn còn độc thân có vẻ khá cởi mở với 
những người có ý tiếp cận mình. 

Song Ngư 
(19/2 – 20/3) 
Công việc của bạn 

diễn ra khá thuận lợi, bạn 
sẽ có thêm động lực để cố 
gắng. Hãy cứ tiếp tục nỗ 
lực vì chỉ có như thế năng 
lực của bạn mới dần được 

khám phá. Tình hình tài chính trong tuần khá ổn 
định, bạn dè dặt hơn trong chi tiêu, mua sắm vì biết 
rằng bạn đã tốn không ít mồ hôi, nước mắt mới có 
được khoản tiền như hiện tại. Sức khỏe của chòm 
sao này rất tốt khi bạn duy trì được thói quen tập thể 
dục đều đặn mỗi ngày. Sức khỏe rất quan trọng vì 
có thể bạn không nhận ra khi nó đóng góp rất nhiều 
cho những thành công mà bạn đã đạt được. ■ 
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Nhà hàng có từ khi nào?

Hầu hết nhà hàng hiện đại đầu tiên 
của phương Tây đều nằm ở Pháp 
và thủ đô Paris là nơi diễn ra một 

cuộc cách mạng ẩm thực vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, 
văn hóa nhà hàng đã xuất hiện trước đó khoảng 600 
năm tại một quốc gia khác nằm cách nửa vòng Trái 
đất.

Bức tranh mô tả bàn ăn d'hôte tại Paris, 
Pháp

Trong cuốn sách “Dining Out: A Global 
History of Restaurants” (Ăn ngoài: Lịch sử Toàn 
cầu của Nhà hàng), hai tác giả Elliott Shore và 
Katie Rawson tiết lộ rằng các nhà hàng đầu tiên 
trên thế giới ra đời ở Trung Quốc [trong triều đại 
nhà Tống] vào khoảng năm 1100 sau Công 
nguyên. 

Tại thời điểm đó, một số thành phố lớn ở 
phía Bắc và phía Nam như Khai Phong và Hàng 
Châu ngày càng đông đúc hơn với dân số hơn 1 
triệu dân. Hoạt động thương mại giữa hai thành 
phố diễn ra khá nhộn nhịp. Nhưng khi các thương 
nhân rời thành phố quê hương tới nơi khác tìm cơ 
hội kinh doanh, họ không quen với những món ăn 
lạ ở đó.

 “Nhà hàng ra đời góp phần giải quyết vấn 
đề này. Các nhà hàng đầu tiên ở thành phố Khai 
Phong nấu những món ăn hợp khẩu vị cho thương 
nhân đến từ Hàng Châu, và ngược lại”, Elliott 
Shore, giáo sư lịch sử tại Đại học Bryn Mawr (Mỹ), 
cho biết.

Địa điểm của các nhà hàng thời kỳ đầu 
thường nằm tại những khu giải trí sôi động, chuyên 
phục vụ lữ khách đến từ phương xa. Sau khi ăn 
uống xong, họ có thể tới các nhà trọ gần đó để nghỉ 
ngơi, đi xem múa hát hoặc vui chơi trong nhà thổ.

Theo các tài liệu của Trung Quốc có niên 
đại vào thế kỷ 12, nhà hàng trong những năm 1120 
phục vụ nhiều món ăn khác nhau. Mức độ đa dạng 
của chúng có lẽ không thua kém gì một nhà hàng ở 
thế kỷ 21. 

“Bạn có thể thưởng thức các món như mì 
sợi, dim sum [món ăn được chế biến theo kiểu bọc 
một lớp bột mỏng ở bên ngoài, bên trong là nhân] 
hoặc thập cẩm…”, Shore nói.

Trải nghiệm ăn uống tại các nhà hàng lớn 
và đắt tiền cũng có nhiều nét tương đồng so với 
ngày nay. Trong đó phải kể đến đội ngũ nhân viên 
phục vụ tận tình và chuyên nghiệp. Khách hàng 
cũng có thể tự do lựa chọn món ăn mình yêu thích.

 “Những người phục vụ sẽ ghi chép lại món 
ăn mà khách hàng đã gọi, sau đó đứng xếp hàng 
trước nhà bếp. Khi đến lượt, họ hô to yêu cầu của 
khách để người phụ trách nấu nướng trong nhà bếp 
dễ dàng nghe thấy. Sau khi món ăn hoàn thành, họ 
phân phát chúng tới từng bàn và đảm bảo không 
giao nhầm đồ ăn cho khách”, theo nội dung cuốn 
sách Dining Out: A Global History of Restaurants.

Tại Nhật Bản, văn hóa nhà hàng ra đời từ 
truyền thống phòng trà trong những năm 1500. Sen 
no Rikyu, đầu bếp nổi tiếng người Nhật Bản sống ở 
thế kỷ 16, đã tạo ra nghệ thuật ẩm thực Kaiseki 
gồm nhiều món nhỏ, trong đó toàn bộ thực đơn 
được dùng để kể câu chuyện về một địa danh hoặc 
mùa cụ thể.

Mặc dù có nhiều thế kỷ giao thương giữa 
phương Đông và phương Tây, nhưng không có 
bằng chứng nào cho thấy văn hóa nhà hàng đầu tiên 
của Trung Quốc hay Nhật Bản ảnh hưởng đến các 
quan niệm về nhà hàng ở châu Âu sau này.

Trong khoảng thời gian văn hóa nhà hàng 
Nhật Bản hình thành và phát triển, một truyền 
thống riêng biệt xuất hiện ở phương Tây được biết 
đến trong tiếng Pháp là “bàn ăn d'hôte” – mọi 
người có một bữa ăn với giá tiền cố định tại một 
bàn chung ở quán ăn, hoặc nhà trọ cùng bạn bè và 
những người lạ. 

Tuy nhiên, đây không phải là một nhà hàng 
thực sự theo nhiều nghĩa. Đầu tiên, chỉ có một bữa 
ăn duy nhất trong ngày diễn ra chính xác vào lúc 1 
giờ chiều. Thứ hai, khách hàng không có thực đơn 
để lựa chọn. Đầu bếp tại quán ăn sẽ quyết định nấu 
món gì và dọn sẵn lên bàn, thay vì làm theo yêu cầu 
của khách.

Theo một số câu chuyện huyền thoại, các 
nhà hàng đầu tiên ở Pháp được xây dựng tại thủ đô 
Paris sau cuộc Cách mạng Pháp vào năm 1789. 
Nguyên nhân là do những đầu bếp giỏi của tầng lớp 
quý tộc bị thất nghiệp và họ mở quán ăn riêng.

Nhà sử học Rebecca Spang tại Đại học 
Indiana (Mỹ) đã tìm hiểu kỹ vấn đề này, và cô tìm 
thấy một sự thật hoàn toàn khác. Từ “restaurant” 
(nhà hàng) trong tiếng Anh có nguồn gốc từ động 
từ “restaurer” (khôi phục, phục hồi) trong tiếng 
Pháp.

Các nhà hàng đầu tiên của Pháp ra đời vào 
thập niên 1760 và 1770, trước nhiều tập kỷ so với 
thời điểm xảy ra cuộc Cách mạng Pháp. Món ăn 
chính trong các nhà hàng Pháp thời kỳ đầu là món 
bouillon được ninh từ thịt, mỡ, xương bò cùng với 
rau thơm và gia vị, có hương vị vô cùng tuyệt vời.

Trong cuốn sách “The Inocate of the 
Restaurant: Paris and Gastronomic Culture”, tác 
giả Spang viết rằng nhà hàng ở Pháp ra đời trong 
bối cảnh phong trào Khai sáng đang lớn dần lên 
trong tầng lớp thương gia giàu có tại Paris. 

“Họ tin rằng tri thức có thể tiếp thu bằng 
cách trở nên nhạy cảm (sensitive) với thế giới xung 
quanh, và một cách để thể hiện sự nhạy cảm là 
không ăn các loại thực phẩm thô gắn liền với dân 
thường, chẳng hạn như bánh mì đen. Thay vào đó, 
họ sẽ thưởng thức các món ăn được chế biến cầu kỳ 

và tinh tế”, Spang nói.
Đây là nguyên nhân khiến những người 

thuộc tầng lớp quý tộc của Pháp thường xuyên tới 
các nhà hàng để ăn món bouillon. Nó được làm từ 
nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, thanh đạm, dễ tiêu 
hóa, chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Sự thành công của các nhà hàng đầu tiên tại 
Pháp không chỉ đến từ hương vị của món ăn mà còn 
nằm ở cách phục vụ khách hàng. “Nhiều chủ nhà 
hàng đã sao chép mô hình phục vụ đã tồn tại trong 
văn hóa quán cà phê của Pháp”, Spang cho biết. 

“Khách hàng sẽ ngồi tại một chiếc bàn nhỏ, 
có kích thước tương tự bàn uống cà phê. Họ tự do 
gọi các món trên thực đơn và có thể đến ăn vào bất 
kỳ lúc nào, không nhất thiết phải đến vào lúc 1 giờ 
chiều như trước đây”.

Cuối thập niên 1780, một số cửa hàng 
chuyên nấu món bouillon đã mở rộng quy mô và 
phát triển thành những nhà hàng lớn đầu tiên ở 
Paris như Trois Frères và La Grande Tavene de 
Londres. Chúng trở thành nguyên mẫu cho các nhà 
hàng cao cấp trong thế kỷ tiếp theo.

Một trong những nhà hàng đầu tiên của Mỹ 
là nhà hàng Delmonico's nằm ở Manhattan, thành 
phố New York. Nó khánh thành vào năm 1837, bao 
gồm nhiều phòng ăn riêng sang trọng và hầm rượu 
1.000 chai. 

Các đầu bếp ở đây không chỉ sáng tạo ra 
món beefsteak Delmonico nổi tiếng, mà còn nhiều 
món khác dành cho những người sành ăn như trứng 
Benedict, bánh nướng Alaska và tôm hùm 
Newburg. ■

* Ớt đông lạnh
Một gã đàn ông bước vào trong một quán 

ăn. Gã chú ý ngay đến một món ăn đặc biệt hôm 
nay của quán là ớt đông lạnh. Vì thế khi người phục 
vụ đi tới thì gã đặt ngay món ăn đó. Người phục vụ 
trả lời:

- Tôi rất tiếc, thưa ông. Quý ngài ngồi kế 
bên ông vừa đặt phần ăn cuối cùng rồi ạ!

- Ồ, vậy tôi chỉ uống một ly cà phê thôi!
Sau đó một lúc, gã nhận thấy người ngồi 

bên cạnh hình như đã ăn xong bữa mà tô ớt đông 
lạnh vẫn còn đầy ắp. Gã hỏi:

- Ông có định ăn tiếp nữa không?
- Không!
- Ông bán lại tô ớt đông lạnh cho tôi được 

không?
- Ông có thể dùng miễn phí nếu ông thích.
Gã đàn ông liền lấy tô ớt đông lạnh và bắt 

đầu ăn. Khi gã ăn được gần nửa tô thì thấy một con 
chuột chết ở trong đó. Lập tức gã ói ngược phần ăn 
trở lại tô ớt.

Người đàn ông ngồi kế liền nói với giọng 
đầy vẻ thông cảm:

- Lúc nãy tôi cũng vừa ăn đến đó!!!

Vui Cöôøi
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Năm ánh sáng là gì? Một 
năm ánh sáng bằng bao nhiêu 
km?

Năm ánh sáng là đơn vị đo thông 
dụng ngoài vũ trụ bao la, rộng lớn. 
Và người ta thường nhầm lẫn nghĩ 

rằng đây là đơn vị đo thời gian. Nhưng thực chất, 
đây là đơn vị đo khoảng cách.

Khi nói đến khoảng cách của những ngôi 
sao khác Mặt trời trên bầu trời của chúng ta, người 
ta không dùng đơn vị dặm hay km, mà dùng một 
đơn vị đo gọi là Năm ánh sáng. Ánh sáng là thứ di 
chuyển nhanh nhất trong vũ trụ, nó đi với tốc độ 
300 ngàn cây số mỗi giây - rất nhanh. Nếu bạn có 
thể đi được với vận tốc ánh sáng, thì bạn chỉ mất 1 
giây để có thể đi vòng quanh xích đạo Trái đất đến 
7,5 lần.

Năm ánh sáng là gì? Năm ánh sáng là 
quãng đường ánh sáng đi được trong thời gian 1 
năm.

Một năm ánh sáng bằng bao nhiêu km? 
Một năm ánh sáng bằng 9.460.528.400.000km 
(9,5 ngàn tỷ km), tức là 5.878.499.810.000 dặm.

Tinh vân Orion (hay Messier 42) thuộc 
chòm sao Orion, là một tinh vân cách chúng ta 
khoảng 1,34 năm ánh sáng.

Một giây ánh sáng là khoảng cách mà ánh 
sáng đi được trong một giây - tức là gấp 7,5 lần 
khoảng cách xích đạo Trái đất. Còn một Năm ánh 
sáng là khoảng cách mà ánh sáng đi được trong một 
năm, nó bao xa vậy? Bạn hãy lấy số khoảng cách 
trong một giây nhân cho 31.556.926 - tức là số giây 
trong một năm, kết quả là 9,4605284 × 10 lũy thừa 
12 cây số, tức khoảng 9,5 ngàn tỷ km.

Số thì lớn thật đấy, nhưng rất khó để hình 
dung con số này lớn đến cỡ nào. Vào thế kỷ 20, nhà 
thiên văn Robert Burnham - tác giả của quyển Cẩm 
nang Thiên thể Burnham (Burnham's Celestial 
Handbook) đã nghĩ ra cách mô tả dễ hiểu khoảng 
cách của một năm ánh sáng. Ông đã nén Năm ánh 
sáng xuống còn Đơn vị thiên văn - khoảng cách 
giữa Trái đất và Mặt trời, khoảng cách này vào 
khoảng 150 triệu km - tương đương với 8 phút ánh 
sáng.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, số lượng đơn 
vị thiên văn trong một năm ánh sáng bằng với số 
lượng inch trong một dặm, tức là trong một năm 
ánh sáng có 63 ngàn đơn vị thiên văn và trong một 
dặm có 63 ngàn inch. Sự trùng hợp này giúp chúng 
ta dễ dàng hình dung Năm ánh sáng xa bao nhiêu, 
bây giờ khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời sẽ là 1 
inch nhé. Vậy thì ngôi sao gần chúng ta nhất - sao 
Alpha Centauri cách chúng ta 4,4 năm ánh sáng sẽ 
có khoảng cách là 4,4 dặm (tức 7 km).

Những ngôi sao càng cách xa Trái đất, thì 
nghĩa là khi bạn nhìn thấy ánh sáng của nó, bạn 
đang nhìn nó trong quá khứ. Khi ngắm Mặt trời lặn, 
có nghĩa là ngắm Mặt trời cách đó 8,3 phút.

Ví dụ, Sirius là ngôi sao sáng nhất giữa bầu 
trời, nằm cách Trái đất 8,6 năm ánh sáng từ Trái 

đất, nghĩa là ánh sáng bạn nhìn thấy nó đã vụt tắt từ 
8,6 năm trước đó.

Kính viễn vọng Hubble có thể phát hiện các 
hành tinh có ánh sáng mất hàng tỷ năm để tiến tới 
Trái đất. Vì vậy, hình ảnh Hubble cho ta thấy các 
hành tinh cách đây hàng tỷ năm, đôi khi trùng thời 
gian Trái đất hình thành.

Lịch sử nhân loại đã ghi nhận nhiều sự kiện 
thú vị liên quan đến năm ánh sáng. Vào tháng 
11/2021, tàu thăm dò không gian của NASA, 
Voyager 1, đã truyền tín hiệu từ khoảng cách 21,31 
giờ ánh sáng, tương đương 23,12 tỷ km. Đây là 
khoảng cách xa nhất mà một vật thể nhân tạo có thể 
truyền đi trong không gian.

Thiên hà được biết đến gần nhất với dải 
Ngân Hà là Thiên hà lùn Canis Major, cách Mặt 
trời 25.000 năm ánh sáng.

Thiên hà được biết đến ở vị trí xa Trái đất 
nhất là GN-z11, được kính thiên văn Hubble phát 
hiện vào năm 2016. Vào thời điểm đó, nó được cho 
là cách Trái đất 13,4 tỷ năm ánh sáng.

Ngoài năm ánh sáng, các đơn vị khác dùng 
để tính khoảng cách trong thiên văn như: đơn vị 
thiên văn (AU), khoảng cách Mặt trăng (LD) và 
parsec (pc). Khoảng cách Mặt trăng thường được 
sử dụng để biểu thị khoảng cách giữa các vật thể 
gần Trái đất.

Trong khi đó, parsec được sử dụng để đo 
khoảng cách ngoài Hệ Mặt trời, như khoảng cách 
giữa các thiên hà. Đơn vị thiên văn (AU) bằng 
khoảng cách trung bình từ tâm Trái đất đến tâm 
Mặt trời.

Khám phá không gian là cuộc tìm kiếm 
những điều nằm ngoài Trái đất và các vì sao. Là 
đơn vị đo khoảng cách, năm ánh sáng cũng là lời 
nhắc nhở chúng ta về việc vũ trụ rộng lớn đến mức 
nào, nhân loại và khoa học vẫn còn phải học hỏi 
nhiều ra sao. ■ 

Một vết đen Mặt trời hướng 
về Thái Bình Dương phát ra 
pháo sáng 10 triệu độ C

Các nhà khoa học đã quan sát thấy 
một vết đen Mặt trời AR3098 lớn 
gấp 4 lần Trái đất, sau đó bắn pháo 

sáng ước tính lên tới 10 triệu độ C xuống khu vực 
Thái Bình Dương.

Báo Newsweek đưa tin các nhà khoa học 
cũng đang cảnh giác cao độ, khi một vết đen Mặt 
trời AR3088 khác sẽ lại hướng về Trái đất trong 
thời gian tới.

Pháo sáng Mặt trời xảy ra khi một vùng 
trên bề mặt Mặt trời bị nhiễm từ hóa cao, ngăn cản 
quá trình đối lưu bình thường. Điều này làm giảm 
nhiệt độ bề mặt vùng này và tạo ra vết đen Mặt trời.

Để đánh giá những gì đang xảy ra trên Mặt 
trời, các nhà khoa học nghiên cứu các vết đen. Họ 
đã phát hiện Mặt trời đang trải qua chu kỳ mới (kéo 
dài 11 năm) khi các cực từ của nó bị lật.

Hiện tại, Mặt trời đang ở trong chu kỳ thứ 
25 và dự kiến sẽ đạt cực đại vào khoảng tháng 7-

2025.
Vết đen mặt trời AR3098
Một vết đen Mặt trời như vậy đã xuất hiện 

cách đây khoảng một tuần và được các nhà khoa 
học đặt tên là AR3098, giống với cách đặt tên các 
vết đen khác.

Trong khoảng thời gian này, vết đen Mặt 
trời lớn dần lên cho đến khi kích thước của nó gấp 4 
lần Trái đất.

Pháo sáng Mặt trời
Vừa qua, AR3098, trong khi đối mặt với 

Trái đất, Mặt trời đã phát ra một luồng pháo sáng 
lớn. Nhà thiên văn học C. Alex Young đã viết trên 
Twitter: "AR3098 vừa bắn pháo sáng M1.7. Một 
sự kiện hấp dẫn. Nóng nóng! Pháo sáng nóng tới 10 
triệu độ C. Sự cố mất điện vô tuyến trên Thái Bình 
Dương".

Ngọn lửa pháo sáng này có cường độ vừa 
phải, gây mất sóng vô tuyến trên khu vực Thái 
Bình Dương. Điều này được Trung tâm Dự báo 
thời tiết không gian của Cục Quản lý đại dương và 
khí quyển quốc gia (NOAA) xác nhận.

Tác động của pháo sáng
Như nhà thiên văn học đã lưu ý, vết đen 

Mặt trời đã tạo ra một luồng pháo sáng lớp M, được 
coi là luồng pháo sáng có năng lượng vừa phải. 
Trong khi đó trang web chuyên về hoạt động năng 
lượng Mặt trời, Spaceweatherlive.com, dự đoán có 
5% khả năng vết đen Mặt trời phát ra pháo sáng cấp 
X (cấp cao nhất).

Đầu năm 2022, một pháo sáng Mặt trời cấp 
X đã bắn về phía Trái đất trong cuối tuần lễ Phục 
sinh.

Ngoài gây mất điện vô tuyến, các pháo 
sáng Mặt trời cũng tương tác với các lớp trên của 
bầu khí quyển Trái đất và dẫn đến cực quang rực rỡ. 
Cường độ của pháo sáng càng cao, cực quang càng 
sáng và độ mở rộng của chúng càng lớn.

Cảnh giác với vết đen Mặt trời AR3088
Các nhà khoa học đang chuẩn bị cho hoạt 

động của vết đen Mặt trời AR3088, có thể nhìn 
thấy từ Trái đất. Vết đen này đã quay đi nơi khác 
khi Mặt trời quay.

Tuần trước, vết đen AR 3088 đã phát ra 
một luồng pháo sáng cực mạnh về phía sao Kim. 
Tuy nhiên, khi Mặt trời hoàn thành quá trình quay, 
vết đen này lại sẽ đối diện trực tiếp với Trái đất. 
Hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. ■ 
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Chút tình ngây thơ

uổi chiều nóng bức đến nỗi đám Bhọc sinh ít ỏi trong phòng học đều 
tan chảy thảm hại, hệt như các que 

kem sữa quăng trên cát nóng. 
Kết thúc buổi học bồi dưỡng lớp chuyên 

Anh, thầy ghi lên bảng đề tài bài luận một ngàn chữ 
phải nộp tuần sau. 

Bạn sẽ là ai trong tương lai? Bọn bạn 
chung quanh cười khoái trá. Nói chung ai cũng 
thích các bài luận kiểu này, tha hồ mà tưởng tượng 
ra đủ thứ tốt đẹp, thậm chí khoác lác không cần xấu 
hổ. 

Ồ, chẳng khó khăn gì, tôi có thể chính xác 
dán nhãn mác chuyên viên lập trình láu cá, nhà 
kinh doanh mập ú, cầu thủ bóng đá hiếu chiến, ca sĩ 
hip-hop điện giật hay vài thứ đại loại lên trán 
những tên bạn học cùng lớp. 

Tất nhiên mọi ước mơ đều đáng tôn trọng. 
Nhưng việc phô trương ầm ĩ các dự định xa xôi 
khiến tôi chết mệt và buồn cười. Nhét đống tập 
sách lộn xộn vào túi, tôi ra cửa. 

Từ phía sau, Huy - ca sĩ hip-hop tương lai 
lao đi như viên đạn sặc sỡ, xô bắn tôi vào tay vịn 
hành lang mới sơn. 

- Xin lỗi nhé, Lâm! 
Nó hét vọng lại, chạy mất. Vài vệt màu 

xanh nhạt in dấu sau quần jeans bạc phếch. Vào lúc 
khác có thể tôi giận điên lên. Nhưng giờ đây tôi 
giống như con mèo già bị cúm. 

Hướng lao đến của viên đạn hip-hop là San 
San. Cô ấy chờ Huy ngay khúc quanh xuống cầu 
thang. Có một tích tắc, tôi nghĩ San San nhìn thẳng 
vào tôi. Nhưng rốt cuộc cô vẫn bước đi cùng viên 
đạn ngốc nghếch. 

Tôi đang học lớp 11. Do đi học sớm một 
năm, tôi mới 16 tuổi. So với tôi, tụi bạn cùng lớp 
luôn cầm chắc ưu thế về thời gian, trưởng thành 
hơn, tự tin hơn. Tôi học không tệ. 

Nói thẳng là có mấy môn rất khá như tin 
học, hình không gian hay sinh vật. Cuối tuần, tại 
khu liên hợp thể thao diễn ra các trận đấu bóng 
chuyền hay chạy tiếp sức, tên tôi được tụi bạn cùng 
khối gào lên cuồng nhiệt. 

Choàng vào người áo pull sẫm màu, xỏ đôi 
sneaker, tôi hài lòng về chính mình. Tuy nhiên, 
cách đây hai tháng, thế giới chung quanh đột nhiên 
mất màu. 

Đầu tiên, tên bạn cầu thủ hiếu chiến huých 
cùi chỏ vào bụng tôi trong trận đấu bóng. Trọng tài 
không buồn thổi phạt. Hôm sau trực nhật, doanh 
nhân béo ú bỏ mặc tôi đánh vật với dãy hành lang 
cáu bẩn. 

Và đỉnh điểm kinh khủng là cái tối cả lớp đi 
xem bộ phim tiếng Anh, vé xếp chỗ ngồi cạnh tôi, 
San San đột nhiên yêu cầu đổi chỗ khác. Suốt buổi 
chiếu, tôi nhìn lên màn hình nhưng không nghe, 
không thấy gì hết. 

Tôi luôn là một thằng oắt con chẳng đáng 
giá trong mắt ai. Ngu ngốc và hão huyền làm sao 

khi tôi còn tưởng tượng San San dành cho mình 
một sự chú ý đặc biệt.

Tôi đi bộ ra trạm xe bus khá xa cổng 
trường. Đám bạn cùng lớp phóng xe máy vụt qua. 
Trên vỉa hè, mấy thằng nhóc đang nện nhau cật lực 
bỗng dừng sững, chăm chú ngó phía sau quần tôi, 
cười rộ. 

Tôi ngoảnh nhìn, nhếch môi cười theo. 
Nhưng bên trong tôi hoàn toàn khô héo. Một xe 
bán kem đi qua, nhạc kèm theo ngân nga rầu rĩ. Tôi 
mua hết tiền trong túi, mời bọn nhỏ. 

Còn lại trên tay tôi sáu cây kem. Cần ngốn 
nhanh trước khi chúng tan chảy. Buổi chiều. Trời 
vẫn sáng chói. Tôi đã lỡ hai chuyến xe bus. Một 
thằng nhóc chống tay đầu gối, thì thào: 

- Anh khóc hả? - Tôi lắc đầu, nhảy lên chiếc 
xe vừa trờ tới. Thằng nhóc đưa cao hai ngón tay 
chữ “V”. Chiến thắng gì đây?

Cổ tôi nhói đau với lượng kem khổng lồ. 
Ngồi co ro góc xe, tôi chùi vội hạt nước đọng trên 
chóp mũi. 

Tôi nghĩ mình khổ sở vì viêm họng. San 
San đi cạnh một viên đạn hip-hop dính líu gì đến 
việc tôi khóc trộm chứ? Bài luận một ngàn chữ vẫn 
trống rỗng. Tôi bắt tay vào nó hai ngày nay. Nhưng 
mở máy tính lên, tôi lại chuyển sang bài tập tin học, 
vào net xem trang web thiết kế máy bay hoặc tệ 
hơn, chơi điện tử. 

Bố mẹ từ chối mua cho tôi xe máy, vì tôi 
mới 16 tuổi. Để an ủi, bố cho tôi chiếc mobile cũ. 
Nhưng tôi vẫn thích có một chiếc xe hơn. Ước mơ 
trở thành kỹ sư chế tạo động cơ motor có vẻ độc 
đáo, ít huênh hoang nếu viết thành bài luận. 

Tuy nhiên, nếu biết nguyên cớ dự định này, 
tụi bạn phát hiện ngay rốt cuộc tôi vẫn là thằng trẻ 
con yếu đuối và nhỏ nhặt. Giải hết đống bài tập 
hình học cho vài ngày tới, ngó qua bài sử cần thuộc 
lòng, tôi ăn tạm mì gói. 

Tối bố mẹ đi làm về muộn, cho tôi tiền mua 
cơm hộp. Nhưng tôi quyết định dùng tiền đi chơi. 
Trước khi rời nhà, tôi điện thoại rủ Huy, viên đạn 
hip-hop rực rỡ.

Hai thằng rúc vào rạp chiếu phim trên phố. 
Mới chiếu một nửa, bộ phim tình cảm hài đã làm 
tôi chán ngấy. Cô gái tóc vàng được coi là rất xinh 
đẹp chốc chốc cười rú lên như con dê be be, chìa ra 
hàm răng đeo niềng kinh khủng. 

Để lôi kéo chú ý của nụ cười be be, gã nhân 
vật chính, trông khá bảnh trai, lại mặc mỗi chiếc 
quần bơi đỏ choé chạy lăng xăng trên giảng đường. 
Ngớ ngẩn không thể tin nổi. Tôi bỏ ra ngoài. Huy 
đang ngoác miệng cười khành khạch đành đứng 
dậy, chạy theo, càu nhàu nguyền rủa.

Bầu trời sắp mưa. Con đường rợp bóng cây 
dọc bờ sông phảng phất mùi quả chín rục. Tôi và 
Huy thi nhau đá lon nước ngọt lăn trên vỉa hè. Đến 
lượt tôi, nó bay bổng trong không trung như một 
thiên thể bí hiểm trước khi rơi trúng nóc chiếc taxi 
vàng rực. 

Chiếc xe phanh két giữa đường. Người tài 
xế nhảy vọt ra ngoài, gào lên điều gì đó, đuổi theo 
tôi và Huy. Cả hai co chân chạy, chẳng khó khăn gì 

để cắt đuôi. Tấp vào cổng một công viên, hai thằng 
đứng thở dốc. Bà bán hàng gần đó mời tôi mua 
chewing gum. Tôi mua kẹo, mua luôn vài điếu 
thuốc lá và bao diêm. Công viên thật vắng vẻ. Các 
lùm cây như bóng người đen tối. 

Dường như tất cả mọi thứ, băng ghế đá, bụi 
cây, người và cả những vì sao mờ nhạt đều được 
bọc kín trong làn hơi nước trĩu nặng. Tôi và Huy 
nhai kẹo, thổi bong bóng. Đứa này đợi đứa kia mở 
lời trước. Cuối cùng tôi lên tiếng:

- Dạo này cậu hay đi cùng San San. Vui 
không?

- Chán chết! - Huy uể oải - Những cô nàng 
nhạt nhẽo sao mà nhiều thế!

Tôi im sững. Điều viên đạn vừa tiết lộ hoàn 
toàn khác với những gì tôi cay đắng hình dung. 
Hoặc Huy nói dối. Hoặc tai cậu ta có vấn đề. Tôi 
thích lắng nghe San San nói chuyện với mọi người. 
Chưa thấy cô nói câu nào thiếu suy nghĩ.

- Cậu nghĩ là cô ấy rất xinh chứ? - Quả 
bóng thăm dò tiếp theo được tung ra.

- Không. Tóc San San ngắn quá. Mà hè 
này, cô ấy còn cắt ngắn lên nữa!

Thật là những lý do chẳng ra làm sao. Tôi 
cau có. Trong khi tôi nghĩ đến San San giống như 
điều kỳ diệu thì cậu bạn lại xem cô như gánh nặng. 
Thế nhưng cô lại thích thằng ngốc ấy hơn. 

- Tại sao ngón tay và cả ngón chân trong 
đôi sneaker của cậu đều run lên thế kia? - Huy chợt 
vỗ vai tôi - Cậu tự dưng quan tâm tới San San à, 
Lâm? 

- Không có chuyện gì thì hỏi vậy thôi! - Tôi 
nói dối rầu rĩ. 

- Thế thì OK. Cậu biết không, chủ nhật 
trước đi trung tâm thương mại, ở quầy hàng bán 
những con thú đất nung, San San làm tớ phát cáu, 
khi nhất định tìm một con voi màu đỏ. Thà hái mặt 
trăng còn dễ hơn. Cô ta im lặng khi xuống gian 
hàng mua đĩa nhạc. Tớ bỏ mặc San San, lên tầng 
trên cùng chơi điện tử một mình!

- Nhưng Huy này, con voi màu đỏ có nghĩa 
gì vậy? - Tôi hỏi, khó nhọc. 

- Ê Lâm, quan tâm tới ý thích thất thường 
của tụi con gái làm gì - Viên đạn khịt mũi - Đầu óc 
cậu khờ khạo thật đấy, hệt như thằng nhóc!

Cơn tức giận trào lên đột ngột. Tôi quai tay, 
thụi vào bụng Huy một quả rõ mạnh. Đau gập 
người, cậu ta gào lên: 

- Bữa nay cậu hành động điên khùng lắm 
đấy Lâm! Nhưng mà tớ không đánh trả đâu. Dù sao 
tớ cũng hơn cậu một tuổi! - Huy rời băng ghế, lảo 
đảo ra khỏi công viên. 

Còn một mình, ngay chính tôi cũng không 
hiểu nổi vì sao mình lại hành động thô bạo như thế. 
Thọc tay vào túi áo, rút ra điếu thuốc và bao diêm. 
Lần đầu tiên tôi thử hút thuốc. Giống người lớn. 
Hay đúng hơn, giống một con hải cẩu rạp xiếc. 
Khói thuốc khiến tôi ho sặc sụa. 

Tôi vứt điếu thuốc vào lùm cây. Sực nhớ có 
thể gây ra đám cháy, tôi lại chui vào lùm cây dập 
đầu lửa đỏ. Thật phiền toái khi tìm cách “thể hiện”, 
nhất là khi ta mới mười sáu, tôi nghĩ. Thề không 
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đời nào đụng vào thuốc lá nữa.
Mưa ập xuống. Tôi chạy trong làn nước dữ 

dội. Một buổi tối lạ lùng chưa từng thấy. Bỗng 
nhiên, tôi đứng dưới ngọn đèn đường, chùi nước 
mưa chảy trên mặt, thảng thốt tự hỏi tại sao San 
San nhất định muốn tìm con voi màu đỏ? 

Còn ba ngày nữa nộp bài luận. Tôi vẫn 
chưa viết được chữ nào. Bạn sẽ là ai trong tương 
lai? Ngay trong giấc mơ, câu hỏi cũng làm tôi 
choàng dậy, mồ hôi đẫm trán.

Một buổi sáng xe bus đưa tôi đến trường 
sớm 10 phút. Trong lớp chỉ có mỗi chiếc cặp của 
San San. Nhưng cô bạn đi đâu mất. Tôi liếc nhìn 
bìa đĩa nhạc trên bàn. Album Peace Songs của 
Avril Lavigne, một cô nàng hát rất cừ, tôi nghĩ. 

Cạnh đó, một tờ giấy còn khoảng trắng lớn. 
Bài luận của San San, cũng chưa viết được dòng 
nào. Phát hiện làm tôi kinh ngạc tột độ. Tôi muốn 
hát vang một cái gì đó. Nhạc rock chẳng hạn. Tôi 
đánh trống đùng đùng vào cái cặp da. 

Vớ cây chổi rơm góc lớp, tôi biến nó thành 
cây guitar điện, bấm ngón cật lực trên cán. 

Với cú nhảy tung cả hai chân giữa các hàng 
ghế như một rocker thứ thiệt, tôi lật nắp mặt bàn, 
lướt tay ngang dọc, không khác nào trước mặt là 
cây organ điện tử loại xịn. Và tôi ngửa mặt, mắt 
nhắm tít, hát vang lên ca khúc Keep The Faith của 
Bon Jovi. 

Rầm... Cái mặt bàn chết tiệt không chịu nổi 
âm thanh vang động, thình lình sập xuống. Hai bàn 
tay nhói đau. Oá... Vừa ngoác miệng gào lên, tôi 
đột ngột im bặt. San San bước vào lớp từ lúc nào. 
Cô đã chứng kiến trọn vẹn màn diễn kinh khủng. 
Tôi ngước nhìn San San, nở nụ cười nhợt nhạt: 

- Hi! Bạn tới lớp sớm ghê. 
- Uh huh, xe bus từ nhà mình lên trường 

thay đổi giờ chạy thì phải - San San nói đơn giản. 
Trong mắt cô không hề ánh lên vệt sáng nhạo báng. 
Điều tôi hết sức lo sợ. 

- Bạn cũng đi học bằng xe bus ư? - Đột 
nhiên tôi cảm thấy được chia sẻ.

- Mình chưa có bằng điều khiển xe máy. 
Nếu mình nằng nặc đòi thì bố mẹ cũng mua xe. 
Nhưng như thế thật trẻ con! - San San nheo mắt. 

Tôi ngoảnh ra cửa sổ để cô bạn khỏi thấy 
khuôn mặt đỏ ửng. Rồi tò mò: 

- Khi về, bạn đi cùng xe máy với Huy, đúng 
không?

- Một vài lần. Nếu cậu ấy đề nghị về nhà 
mình mượn các đĩa nhạc hip-hop.

Tảng băng đè nặng lồng ngực tan ra tí chút. 
Chừng như không lưu ý việc tôi đã xem trộm 
những thứ trên bàn, cô bạn mỉm cười:

- Tuần trước mình định làm diễn viên xiếc. 
Hôm nay muốn trở thành nhân viên phòng thí 
nghiệm. Chắc chắn tháng sau sẽ lại nghĩ khác. Ô, 
đôi lúc mình muốn gặp ai đó thật chững chạc, 
nhiều kinh nghiệm, để nói chuyện đàng hoàng về 
vấn đề này. Buổi tối trước khi đi ngủ, mình nghe 
Avril hát. Và các ước mơ nối tiếp hiện ra...

Chỉ vài câu, San San đã bộc lộ cách nghe 
nhạc, cách suy nghĩ về chúng. Bỗng cô nói thêm, 

trước khi tụi bạn kéo vào đầy lớp: 
- Lâm thích trở thành ca sĩ nhạc rock, đúng 

không? Ban nãy mình nghe bạn hát và chơi đàn. 
Không tệ đâu. Thật đấy!

Tôi nói rồi mà, lắng nghe cô ấy thật thú vị. 
Nhưng tôi cũng nhận ra mình không phải là thằng 
cha may mắn nào đó, đủ khôn ngoan để giúp cô ấy 
các lời khuyên. Tôi thấy buồn quá đỗi...

Con chim nhồng nhà ai bị sổng, bay chấp 
chới trên đỉnh cây, tấp vào nhà tôi, mổ khẽ lên tấm 
kính. Mở cửa cho con nhồng nhảy vào, tôi cho nó 
một quả chuối. 

Rồi xuống phố hỏi xem nhà nào bị mất. 
Chủ con chim mừng rỡ hỏi tôi đòi bao nhiêu tiền 
chuộc. Tôi lắc đầu. Nhưng ông ta nhất định nhét 
vào túi tôi một tờ bạc lớn, cao giọng: “Đừng trẻ con 
thế chứ!”. Tôi trả lại, bỏ đi. Nếu lấy tiền vì một việc 
tốt cỏn con để tỏ rõ ta đây chững chạc thì thật ti 
tiện. 

Buổi tối sau cơn mưa. Tôi ngồi trên thành 
cửa sổ, bấm linh tinh phím mobile. Tôi nhắn qua 
Huy, hỏi nó đang làm gì. Viên đạn trả lời tức khắc 
bằng hình vẽ một quả đấm. Thu can đảm, tôi bấm 
tên San San. Ba hồi chuông, cô nhấc máy, ngạc 
nhiên nhận ra tôi: 

- Có việc gì không?
Tôi suýt nhào ra ngoài ô cửa: 
- Có... À không. Mình chỉ muốn bạn biết là 

mình đã có mobile thôi!
- Hay quá! - Giọng cô vang lên vui vẻ, 

khiến người ta tin rằng thật tình là rất hay nếu có 
thể gọi nhau bất cứ lúc nào.

- San San đang làm gì vậy? - Tôi đánh bạo 
hỏi thêm.

- Mình mới viết xong bài luận tiếng Anh. 
Giờ nghe nhạc và nghĩ về chú voi đỏ.

- Chú voi đỏ từ đâu đến? - Tôi hỏi khẽ.
- Các cô gái khác mơ về quần áo đẹp hay 

một hoàng tử. Còn mình tưởng tượng có một chú 
voi đỏ sẽ đưa mình đi khắp thế giới. Mình điên 
thật, phải không? - Lặng đi một lúc, cô tiếp - Lâm 
này, chỉ có một mình bạn quan tâm đến chú voi đỏ 
khi mình nói thôi đấy!

Đã gần 9 giờ tối. Nhưng tôi ra khỏi nhà, 
chạy qua ba dãy phố. Đến trước cổng nhà San San, 
tôi điện thoại. Cô chạy xuống. Mắt trong vắt. Tóc 
ngắn dính những hạt mưa trong vườn. 

Tôi đặt vào tay San San một chú voi màu 
đỏ. Chú voi đất nung bình thường. Tôi đã tô lên nó 
lớp sơn màu đỏ thắm. San San nắm chặt tay tôi 
bằng những ngón tay khô ấm, rất nhanh, rồi chạy 
mất trong lối đi dưới những vòm lá chớm thu.

Tôi viết bài luận vào tối hôm ấy. Tôi chưa 
rõ chính xác mình sẽ là ai. Nhưng tôi biết mình 
muốn sống giản dị, bất vụ lợi, ít phạm sai lầm ngớ 
ngẩn. 

Tôi kể trong bài luận những dằn vặt của 
tuổi 16, điếu thuốc đầu tiên, con chim nhồng và cái 
nắm tay ấm áp lạ thường... Có thể thầy sẽ không 
cho điểm cao. Nhưng quan trọng chính là tôi được 
viết thật những suy nghĩ của chính mình. 

Khuya. Lẽ ra vào giường ngủ, tôi lại leo lên 

cửa sổ. Đêm mát lành. Không khí trong vắt. Tôi 
bỗng nghĩ khắp trái đất này, những chú voi màu đỏ 
đang lặng lẽ bước đi... ■

Thụy Khuê

Trái tim hoàn hảo - Giá trị 
của sự cho đi 

ó một chàng thanh niên đứng giữa Cthị trấn và tuyên bố mình có trái tim 
đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết 

hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái 
tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất 
hiện và nói: 

- Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim 
tôi!

Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái 
tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy 
những vết sẹo. Có những phần của trái tim đã bị lấy 
ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng 
không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm 
chởm. Có cả những đường rãnh khuyết vào mà 
không hề có mảnh tim nào trám thay thế. 

Chàng trai cười nói:
- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn 

hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo 
và vết cắt.

- Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng 
cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô 
gái mà còn là cha mẹ, anh chị em, bạn bè... Tôi xé 
một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng 
sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi 
vừa xé ra. 

Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn 
toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi 
lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim 
của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng 
tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì 
chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. 

Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình 
nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên 
những vết khuyết. 

Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua 
lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi 
vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại 
cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà 
tôi luôn chờ đợi.

Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn 
trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn 
hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé 
một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho 
chàng trai.

Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp 
nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim 
chàng trai. Trái tim của chàng trai không còn hoàn 
hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái 
tim của cụ già đã chảy trong tim anh... ■

Đăng Khôi (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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