
Thuong Mai Week-End

Tel: 713-777-4900 * 713-777-8438 * 713-777-VIET * 713-777-2012 * Fax.: 713-777-4848
Website: thevietnampost.com * E-mail: info@thevietnampost.com

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, TX 77036 (goùc Harwin Dr. @ Corporate Dr.)

 CUOÁI TUAÀNBạn có thể scan mã QR trên để truy cập 
trang báo điện tử của chúng tôi.

Khách hàng cũng có thể xem quảng cáo
rao vặt của mình ngay trực tuyến tại 

www.thevietnampost.com

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC.

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

10623 Bellaire Blvd Ste C-130 - Houston,TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

Having IRS Problems or Delinquent

 Tax Returns Please Call  TD Advisor, P.C.

Quickbooks Accounting System
Set up, Review & Trainning

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch

moïi dòch vuï BAÛO HIEÅM:

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS
SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF
10039 Bissonnet, Suite 226

Houston, TX 77036 (713)988-0752

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

HARRY DAO 
INSURANCE

BAÛO HIEÅM TOÁT, GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE

Member of 
Presidents Council

INCOME TAX, GIAÁY TÔØ XE, GIAÛI
TICKET, DI TRUÙ, HOÄ CHIEÁU

ÑOÄC THAÂN COÂNG HAØM
BILL OF SALE

281-933-8300
8300 W. SAM HOUSTON PKWY S. #122

HOUSTON, TX 77072

KHU CHÔÏ VIEÄT HOA
HDAO@FARMERSAGENT.COM

WWW.FARMERSAGENT.COM/HDAO

BAÛO HIEÅM
John Milton Nguyeãn

11738 Wilcrest Dr.,Houston, TX 77099
(281)495-3493

xin goïi ngay ñeå coù giaù toát nhaát 
chöa töøng coù cho baûo hieåm:
* xe * nhaø * luït* thöông maïi    

* söùc khoeû * nhaân thoï

Coù Giaù Thaät Toát Cho:

Tieäm AÊn, Vaên Phoøng, Hair, 

Nail Salon, Shopping 

Center, Tieäm Giaët UÛi, v.v.

Ñaïi Dieän Nhieàu Haõng
Noåi Tieáng Nhaát Hoa Kyø

20 naêm kinh nghieäm, treân 10 nhaân vieân phuïc vuï quyù vò

Agency DirectorCHÆ VAØI PHUÙT ÑIEÄN THOAÏI

 MAØ TIEÁT KIEÄM THAÄT NHIEÀU TIEÀN 

CHO QUÙI VÒ.

Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICPACIFICPACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 7707211360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006

February 04, 2023
2032
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Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

* WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

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

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

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa
* Caù Moøi

LNC Appliance Service

Goïi: 832-873-6308
Text or Email: LNCapplianceservice@gmail.com

Ÿ 7 Naêm kyõ thuaät vieân uûy quyeàn cuûa Samsung

Ÿ 4 Naêm dòch vuï ñoäc laäp thieát bò LNC

Dòch vuï ñaëc bieät cho Washer, Dryer chæ vôùi $89 + Phuï Tuøng (neáu caàn thieát)

² Goïi cho chuùng toâi neáu thieát bò gaëp söï coá nhö: 

² Khoâng chaïy

² Khoâng söôûi

² Khoâng thoaùt nöôùc

² Xì nöôùc  

² Beå hoaëc Hö hoûng

² Tieáng oàn cao ...

Thöông Hieäu: Samsung, LG, Whirlpool, GE, Kenmore, Maytag

Thieát Bò: Washer, Dryer, Refrigerator, Dishwasher, Cook Top, Microwave

Chuyeân:

995-2042/1610
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Các nhà khoa học phương 
Tây có tin vào ma quỷ hay 
những hiện tượng siêu nhiên bí 
ẩn không?

Khi nhà vật lý người Pháp Pierre 
Curie còn trẻ, dưới ảnh hưởng của 
người anh trai Jacques, ông bị mê 

hoặc bởi những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn.

Pierre Curie là một nhà vật lý người Pháp, 
người tiên phong trong lĩnh vực tinh thể học, từ 
tính, hiện tượng áp điện và hiện tượng phóng xạ

Dưới sự ảnh hưởng từ anh trai của mình, sự 
tò mò của Pierre Curie về thế giới bí ẩn cũng dần 
lớn lên và cũng chính vì sự tò mò này mà ông đã 
gặp được cô gái kì dị Eusapia Palladino, người 
được cho là có thể giúp cho người chết nói chuyện, 
có khả năng di chuyển đồ vật ở khoảng cách xa.

Khi đi du lịch qua Paris, những khả năng 
đặc biệt của Eusapia Palladino đã khơi dậy sự quan 
tâm của các nhà khoa học, họ tin rằng có thể tìm ra 
nguyên nhân của những sự kiện bất thường này.

Vì vậy, hơn 10 nhà khoa học đã quyết định 
tiến hành những cuộc thử nghiệm đối với Eusapia 
Palladino, trong đó có cả Pierre Curie và vợ ông là 
Marie Curie. 

So với vợ, Pierre đã cảm thấy vô cùng sốc 
khi tận mắt nhìn chứng kiến những hiện tượng này: 
ông nhìn thấy chiếc bàn tự chuyển ìn thấy động, nh
những ánh sáng và bóng tối kỳ lạ, thậm chí cảm 
thấy có một bàn tay vô hình ình... đang chạm vào m
Từ n ã ăm 1905 đến năm 1908, Eusapia Palladino đ
tạo ra vô số hiện tượng kỳ lạ trong 43 cuộc thử 
nghiệm.

Cuối cùng các nhà khoa học đã đưa ra kết 
luận gì? Trên thực tế họ chẳng thể đưa ra được một 
kết luận cụ thể nào và có rất nhiều người cho rằng 
Eusapia Palladino chỉ là một nhà ảo thuật tài ba có 
thể qua mắt được mọi người. 

Về phần mình, Pierre Curie không thể đưa 
ra được lời nào bởi ông đã chết trong một vụ tai nạn 
vào n 1906 trước khi kết thúc quá trình thử ăm 
nghiệm. Nhưng những ghi chép của ông cho biết:

"Chúng tôi đã dự nhiều buổi gọi hồn của bà 
Eusapia Palladino tại Trung tâm Nghiên cứu Tâm 
linh. Quả thực rất thú vị. Bốn chân bàn từ từ bị ai đó 

nhấc bổng lên. Các đồ vật tự di chuyển. Có bàn tay 
ai đó cấu véo hay vuốt ve bạn. Những bóng ma thấp 
thoáng. Những hiện tượng này quả thực không thể 
giải thích được".

"Trong những buổi gọi hồn này, chúng tôi 
bố trí vài người tham dự. Chúng tôi biết rõ những 
người này, và không ai có thể là kẻ đồng lõa hay trợ 
giúp cho bà Palladino. Căn cứ duy nhất để người ta 
nghi ngờ, đó là bà đồng này thực chất là một nhà ảo 
thuật. Nhưng bạn giải thích thế nào đây, khi mà 
trong suốt quá trình, có người giữ tay, người giữ 
chân bà ấy. Và ánh sáng thì õ đủ để chúng ta thấy r
mọi việc".

Vậy người chết có thể nói chuyện với 
người sống không? Vấn đề này luôn đau đáu trong 
đầu của nhà vật lý người Anh - Sir Oliver Lodge, 
đặc biệt là sau khi con trai ông là Raymond chết 
trên chiến trường trong Thế chiến thứ nhất.

Vì muốn vượt qua ranh giới của cái chết và 
giao tiếp với Raymond, Sir Oliver Lodge nhiều lần 
thử nghiệm các phương pháp thông linh khác nhau. 
Theo thời gian, một câu hỏi mới nảy sinh trong đầu 
ông: Làm sao có thể chắc chắn rằng thông điệp mà 
nhà ngoại cảm gửi đến thực sự đến từ một người đã 
qua đời chứ không phải là một tin bịa đặt?

Để giải quyết vấn đề này, Sir Oliver Lodge 
đưa ra gợi ý: một người viết lên giấy những gì anh 
ta muốn được nhà ngoại cảm truyền đạt sau khi 
chết, và niêm phong nó bằng phong bì. Có như vậy 
mới xác minh được thông tin nhà ngoại cảm truyền 
đi có chính xác hay không. Và sau đó ông thực sự 
đã quyết định tự mình hoàn thành thí nghiệm này.

Vì vậy, sau khi ông qua đời, nhiều nhà tâm 
linh đ  đồn đại bí ẩn sau ã cố gắng giải mã những lời
cái chết của Sir Oliver Lodge. Nhưng sự thực như 
thế nào thì cho tới nay vẫn còn là một bí ẩn.

Nhà vật lý người Anh, Sir William Crooks 
không chỉ là một nhân vật quan trọng trong lịch sử 
khoa học mà còn là một chuyên gia chụp ảnh "bóng 
ma". Ông là một trong những nhiếp ảnh gia đầu 
tiên chụp được "bóng ma" trên máy ảnh.

Sir Crooks chụp ảnh một ma nữ tên là Katie 
King, con gái của một nhà thám hiểm vào thế kỷ 
17. Không phải ngẫu nhiên mà hồn ma của cô gái 
này có thể xuất hiện trong bức ảnh mà thay vào đó, 
cô được "triệu hồi" bởi một phụ nữ trẻ tên là 
Florence Cook.

Chuyện xảy ra trong nhà của cha mẹ 
Florence: một tấm màn, sau tấm rèm được kéo 
trước cửa một túp lều và sau đó Florence triệu hồi 
các linh hồn đến để chiếm hữu. 

Một lúc sau, linh hồn của Kate King mặc 
đồ trắng bắt đầu xuất hiện, và tấm màn từ từ được 
vén lên... Tất cả những điều sau đó được nhiều 
người cho rằng là giả mạo, linh hồn của Kate King 
thực chất chính là Florence giả dạng. Nhưng Sir 
Crooks lại khẳng định cảnh tượng mà ông nhìn 
thấy là một hiện tượng siêu nhiên.

Tuy nhiên với cả 3 câu chuyện vừa kể trên 
cũng chẳng thể chứng minh được rằng các nhà 
khoa học phương Tây có tin vào ma quỷ hay những 
hiện tượng siêu nhiên bí ẩn không? 

Cho tới nay vẫn có rất nhiều nhà khoa học 
tiến hành các cuộc thử nghiệm để giải đáp câu hỏi 
thế giới tâm linh có thực sự tồn tại hay không, 
nhưng trên thực tế vẫn chưa có câu trả lời nào đủ 
căn cứ để chứng minh điều này. ■ 

Nằm mơ cũng không ngờ 
được rằng bức tranh tô điểm 
"xe đẩy siêu thị" lại có giá 7,5 
triệu bảng Anh…

Điều thú vị nằm trong bức tranh 
"nhại" lại tranh của Claude Monet 
đó là các chi tiết mới lạ, tưởng 

chừng rẻ tiền nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Giới nghệ sĩ nước Anh và cả thế giới không 

khỏi ngỡ ngàng khi một bức tranh của một họa sĩ 
nghiệp dư ã đ được bán với giá gần 7,5 triệu bảng 
Anh trong một phiên đấu giá nhờ sáng tạo độc đáo 
dựa trên bức tranh kinh điển của danh họa kiệt xuất 
thuộc trường phái hội họa ấn tượng người Pháp 
Claude Monet (1840-1926).

Theo The Sun, bức họa mang tên Show Me 
the Monet của họa sĩ ường phố Banksy ã đ đ được 
bán ra với số tiền trên 7,5 triệu bảng Anh tại sự kiện 
của sàn đấu giá Sotheby ở thủ đô London (Anh).

Thực chất, bức họa Show Me the Monet là 
"hàng nhái" tác phẩm kinh iển mang tên The đ
Water-Lily Pond (Ao súng) của họa sĩ nổi tiếng 
Claude Monet. Bức họa kinh điển của Claude 
Monet ra đời năm 1899, còn bức tranh của họa sĩ 
Banksy thì được vẽ vào năm 2005.

Theo tờ The Guardian, ban ầu, bức Show đ
Me the Monet được ra giá khoảng 3 triệu bảng đến 
5 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, vì người mua tranh 
giành muốn sở hữu bức tranh này nên giá ã đ được 
đẩy lên đến hơn 7 triệu bảng Anh.

Điều đặc biệt nằm trong bức tranh "nhại" 
lại tranh của Claude Monet đó là các chi tiết thú vị, 
tưởng chừng rẻ tiền nhưng lại ẩn chứa nhiều ý 
nghĩa. 

Đó chính là chiếc xe đẩy siêu thị nằm 
chỏng chơ giữa ao súng và chiếc nón giao thông 
nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Alex Branczik, người ứng ầu bộ phận đ đ
nghệ thuật ương ại của sàn ấu giá Sotheby, cho đ đ đ
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biết tác phẩm này là một tác phẩm có tiềm 
n ng nhất của Banksy xuất hiện tại phiên ấu giá. ă đ

Ông nói: “Banksy đã lấy bức tranh mô tả 
mang tính biểu tượng của Monet về cây cầu Nhật 
Bản trong khu vườn nổi tiếng và thổi hơi thở của 
đời sống đương đại vào đó. Không còn đơn giản là 
một cái ao hoa súng bình dị, Banksy thay đổi bản 
gốc bằng chiếc xe đẩy siêu thị và chiếc nón giao 
thông phản quang. Ở đây, Banksy đã cho người ta 
thấy xã hội đã hủy hoại môi trường vì sự lãng phí 
thái quá của thứ gọi là chủ nghĩa tiêu dùng”.

Bức tranh Show Me the Monet là một trong 
những tác phẩm nằm trong dự án Crude Oil của 
Banksy, nhằm "làm mới" các tác phẩm kinh iển đ
của các danh họa lớn trên thế giới như Vincent van 
Gogh, Edward Hopper và Andy Warhol. ■ 

Vừa thâm nhập cổ mộ, 
chuyên gia chứng kiến cảnh 
tượng khó tin

Chuyện này khiến chuyên gia khảo 
cổ rất tiếc nuối. Người Trung Hoa 
luôn quan niệm rằng khi sống sao 

thì chết cũng vậy, vì thế, trong quan tài của người 
đã khuất họ thường đặt rất nhiều đồ tùy táng. Chính 
vì thế, các hầm mộ cổ là nơi có chứa nhiều bí ẩn 
nhất trên thế giới.

Do quan niệm của người xưa như vậy nên 
trong các ngôi mộ cổ, các chuyên gia thường xuyên 
tìm thấy những món đồ vô cùng đặc biệt. Theo các 
nhà khảo cổ, những loại di tích văn hóa dễ bị hủy 
hoại ngay khi được đem lên mặt đất gồm có: Các 
loại sản phẩm được làm từ tre, gỗ, lụa và tơ tằm. 
Ngoài ra còn có những loại rất dễ vỡ như đồ trang 
sức, đồ thủy tinh, vỏ trứng…

Tuy nhiên có một loại di vật không thể di 
chuyển, thậm chí chỉ cần chạm vào chúng sẽ ngay 
lập tức biến mất không một chút dấu vết.

Vào năm 1973, một ngôi mộ đời Hán được 
tìm thấy tại Mã Vương Đôi, Hồ Nam. Sau khi kiểm 
định, các chuyên gia kết luận chủ nhân ngôi mộ là 
Tân Truy phu nhân, hay còn được biết đến là vợ của 
Lí Cương, hầu tước tại vùng đất Đại.

Trong các ngôi mộ cổ có chứa rất nhiều bí 
ẩn khó giải thích

Trong ngôi mộ của bà, bên cạnh các di vật 
quý giá như đồ sơn mài, đồ trang sức, xương động 
vật, các chuyên gia còn tìm thấy rất nhiều loại ngũ 
cốc và trái cây. Đó là gạo, lúa mì, lúa mạch, đậu, 
dưa, táo, lê, mận…

Các loại ngũ cốc và trái cây này vẫn đang 
được bảo quản rất tốt. Chỉ có các loại trái cây sau 
một thời gian đưa ra ngoài bắt đầu chảy nước và 
biến đổi màu sắc. Nhưng đó chưa phải là những 
món di vật đặc biệt nhất, trong lúc tìm kiếm, một 
thành viên của nhóm khảo cổ đã tìm thấy một hộp 
gỗ sơn mài bên trong đựng một nồi canh củ sen còn 
nguyên vẹn.

Mặc dù rất cẩn thận đỡ nồi canh bằng cả 2 
tay nhưng đáng tiếc vừa nhấc lên khỏi hộp, những 
lát củ sen trong nồi đã tan ra nhanh chóng. Mắt thấy 
cảnh đó, đội viên Vương lập tức hô to, mau mau 
chụp ảnh lại. Rất may, người chụp ảnh của nhóm đã 
kịp thời chớp đúng lúc và ghi lại cảnh tượng có một 
không hai lúc đó. Chính vì thế chúng ta mới có cơ 
hội được tận mắt thấy khoảnh khắc lịch sử này. ■ 

Chuyện quái dị về bức 
tranh "ma ám" bí ẩn nhất thế 
giới: 3 người mua thì cả 3 người 
xin trả lại, kỳ lạ hơn cả là cách 
họa sĩ vẽ ra nó

Bức tranh vẽ người phụ nữ mảnh mai 
mặc đồ đen, đội một chiếc mũ rộng 
vành cũng màu đen. Cô ta đi dưới 

mưa với vẻ mặt buồn rầu khó hiểu.
Để sáng tạo ra một bức tranh, thông thường 

các họa sĩ phải mất nhiều giờ đồng hồ lên ý tưởng, 
phác thảo, pha màu, vẽ, hoàn thiện... Chưa kể, 
trước nhất, họ phải tìm được nguồn cảm hứng cho 
tác phẩm nghệ thuật của mình. 

Vậy mà, họa sĩ người Ukraine Svetlana 
Telets tuyên bố bà đã hoàn thành một bức tranh 
trong vòng 5 tiếng đồng hồ, điều kỳ lạ là bà vẽ 
trong "vô thức" như thể có ai đó cầm tay bà, uốn 
lượn ngòi bút tạo ra tác phẩm nghệ thuật mang 
nhiều bí ẩn mà đến tận ngày nay người ta vẫn chưa 
tìm ra câu trả lời...

Chuyện kể rằng, Svetlana luôn cảm thấy 
như có ai đó trú ngụ ở bên trong cơ thể mình và một 
ngày nọ bà cảm thấy bị thôi thúc rồi vẽ ra một bức 
tranh kỳ quái. 

Đó là hình ảnh người phụ nữ mảnh mai mặc 
đồ đen, đội một chiếc mũ rộng vành cũng màu đen. 
Cô ta đi dưới mưa với vẻ mặt buồn rầu khó hiểu.

Svetlana kể về sự ra đời của bức tranh: 
"Tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang 

theo dõi mình. Tôi luôn xua đuổi những suy nghĩ 
như vậy. Sau đó, một ngày nọ, nhân tiện đó không 
phải là một ngày mưa, tôi đang ngồi trước một tấm 
vải trắng và nghĩ xem mình có thể vẽ gì. Bất giác 
tôi nhìn rõ đường nét của một người phụ nữ. Khuôn 
mặt của cô ấy, màu sắc, sắc thái... Tôi nhìn thấy 
từng chi tiết của hình ảnh. Tôi bắt đầu vẽ nó, như 
thể ai đó đưa tay tôi vẽ lên tấm vải. Và chỉ trong 5 
tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn thành nó".

Bức tranh sau đó được Svetlana đặt tên là 
"Người đàn bà trong mưa" và được đem đến cửa 
hàng bán tranh.

3 người mua thì cả 3 người xin trả lại

Người mua đầu tiên là một nữ doanh nhân 
sống một mình. Cô ấy treo nó trên tường trong 
phòng ngủ và sau 2 tuần, Svetlana nhận được một 
cuộc gọi vào đêm muộn từ người phụ nữ nói rằng: 

“Làm ơn hãy lấy lại bức tranh đó đi, tôi 
không ngủ được! Cảm giác như có người khác 
trong căn hộ của tôi vậy! Tôi thậm chí còn tháo nó 
xuống và giấu nó sau tủ, nhưng tôi vẫn có cảm giác 
này”.

Người mua thứ hai là một thanh niên. Sau 
khi mua bức tranh ược một thời gian, anh ta ã đ đ
mang nó trả lại cho Svetlana mà không thèm lấy lại 
tiền của mình. 

Anh ta nói rằng hàng đêm anh ta liên tục 
mơ thấy bóng người phụ nữ đi lại xung quanh. 
Điều đó khiến anh ta phát điên và vô cùng sợ hãi.

Người thứ ba mua bức tranh là một người 
đàn ông. Anh ta nghi ngờ về những lời đồn đại 
quanh bức tranh kỳ quái này và mặc kệ tất cả. 

Thế nhưng, sau khi "rước" bức tranh về, 
anh đã nhanh chóng phải đem trả lại nó vì anh ta 
nhìn thấy người phụ nữ trong tranh mở mắt. Anh ta 
cũng tuyên bố rằng mình bị đau đầu dữ dội khi ở 
trong căn phòng với nó.

Sau nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, Svetlana 
đã lên tiếng khẳng định: 

"Tôi chắc chắn rằng mọi bức tranh đều 
được sinh ra để dành cho một số người cụ thể. Tôi 
tin rằng đối với bức tranh “Người đàn bà trong 
mưa” của tôi cũng vậy. Tôi hiểu rằng nhiều người 
trong số các bạn không cần sự đau buồn này trong 
mắt mình. Nó không chỉ là một đồ trang trí nội thất. 
Tôi chắc rằng có một số người đang tìm kiếm nó, 
cũng như nó đang tìm kiếm một người nào đó".

Trên trang blog Paranormalhauntings, tác 
giả Charlene lowe Kemp cho rằng: 

"Từ những gì Svetlana nói, có vẻ như cô ấy 
đã sử dụng một phương pháp có tên là chủ nghĩa tự 
động siêu thực. Đây là một phương pháp làm nghệ 
thuật, trong đó nghệ sĩ ngăn chặn sự kiểm soát có ý 
thức đối với quá trình tạo ra tác phẩm, cho phép 
tâm trí vô thức hoạt động. Các nhà tâm linh cho 
rằng tinh thần có thể kiểm soát cơ thể con người".

Không rõ câu chuyện thực hư ra sao và liệu 
có phải bức tranh này mang một năng lực thần bí 
như đồn đại của mọi người, chỉ biết rằng đến nay, 
bức tranh này vẫn để lại nhiều câu hỏi mà chưa ai 
có câu trả lời rõ ràng. ■

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG



Trang 6A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2032 * Saturday, February 04, 2023

Thung lũng hóa chất ở 
Canada

Đứng sừng sững bên bờ sông Saint 
Clair ở ngoại ô thành phố Sarnia 
thuộc Tây Nam Ontario (Canada) 

là những ống xả nhà máy thải khói cao ngút trời.

Thung lũng hóa chất bên bờ sông Saint 
Clair ở Canada

Trải dài 30 km dọc bờ sông từ phía Nam Hồ 
Huron (thuộc Ngũ Đại Hồ) đến địa phận làng 
Sombra, khu vực này được mệnh danh là Thung 
lũng hóa chất (Chemical Valley) – nơi tập trung san 
sát các cơ sở hóa chất và lọc dầu. 

Trong một khu phức hợp có diện tích tương 
đương vài trăm dãy nhà, 62 nhà máy tại đây đang 
chiếm gần 40% sản lượng của ngành công nghiệp 
hóa chất toàn Canada, đóng vai trò xương sống đối 
với sự phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế của Sarnia, 
đồng thời trực tiếp hoặc gián tiếp tạo công ăn việc 
làm cho gần 50 ngàn lao động địa phương.

Thung lũng hóa chất bắt đầu hình thành từ 
giữa thế kỷ 19, khi người ta phát hiện thấy dầu mỏ ở 
phía Nam Sarnia, và đào các giếng khoan mục đích 
thương mại đầu tiên (của Canada) ở khu vực làng 
Petrolia, Oil Springs… 

Nhờ sở hữu trữ lượng dầu thô dồi dào và 
nằm gần những trung tâm công nghiệp lớn nhất 
Bắc Mỹ như Detroit, Chicago, Toronto… nơi này 
nghiễm nhiên trở thành địa điểm lý tưởng để xây 
dựng một cơ sở hóa dầu quy mô.

Khi Đệ nhị Thế chiến nổ ra và Đế quốc 
Nhật chiếm đóng Đông Nam Á – nguồn cung cấp 
cao su tự nhiên lớn nhất thế giới, phe Đồng Minh 
nhận thấy cần khẩn trương tìm kiếm giải pháp thay 
thế. 

Trong điều kiện thời gian gấp rút, các lãnh 
đạo đã chấp nhận kế hoạch sản xuất cao su tổng 
hợp và chọn Sarnia làm nơi đặt nhà máy. Phương 
án này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển 
do Sarnia nằm gần nhiều mỏ dầu thô – nguyên liệu 
quan trọng để sản xuất cao su tổng hợp, và đã có 
sẵn những cơ sở lọc dầu… 

Ngoài ra, nguồn nước dồi dào (lấy từ sông 
Saint Clair và hồ Huron) cũng khiến việc làm mát 
tại các nhà máy cao su hoạt động hết công suất trở 
nên dễ dàng hơn.

Chỉ trong hai năm, khu phức hợp này cung 

cấp đủ cao su cho toàn bộ nhu cầu quốc phòng và 
dân sự của Canada, đồng thời còn xuất khẩu cho 
Đồng Minh. Sau chiến tranh, hoạt động sản xuất tại 
đây tiếp tục được mở rộng, thu hút thêm nhiều đầu 
tư nước ngoài và đưa nền kinh tế địa phương phát 
triển vượt bậc. 

Đến cuối thập niên 1960 – đầu 1970, Sarnia 
đã đạt mức sống cao nhất cả nước khi thu nhập bình 
quân đầu người (GDP per capita) khả dụng vượt 
hơn 35% so với phần còn lại của Canada. Trong 
nhiều năm, hình ảnh ống khói mang tính biểu 
tượng của nơi này đã được in trên mặt sau của đồng 
10 CAD.

Tuy nhiên, những thành tựu công nghiệp 
của Sarnia cũng đã gây rất nhiều ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến môi trường. Theo báo cáo của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO), chất lượng không khí 
tại đây luôn bị xếp vào loại tệ nhất Canada. 

Người dân địa phương thường bức xúc vì 
nồng độ các chất độc hại trong không khí luôn ở 
mức cao cùng nguy cơ rò rỉ. 

Số liệu thống kê cho biết, người dân Sarnia 
có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn 34 % so với toàn bang 
Ontario, trong đó ung thư trung biểu mô cao gấp 5 
lần và phổi nhiễm bụi amiăng cao gấp 9 lần.

Ngoài ra, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất 
do ô nhiễm chính là khu bảo tồn di sản của người 
bản địa (Fist Nations) mang tên Aamjiwnaang – 
nơi sinh sống của hơn 850 thổ dân Chippewa, nằm 
ngay giữa Thung lũng Hóa chất và bị bao vây tứ 
phía bởi các nhà máy hoạt động liên tục 365 
ngày/năm. 

Aamjiwnaang ban đầu là một địa điểm săn 
bắn, nhưng sau được quy hoạch thành khu bảo tồn 
(năm 1827) khi người Anh chiếm giữ, và trở thành 
một điểm đến độc đáo hút khách nhất Bắc Mỹ.

Những năm gần đây, chất lượng không khí 
ở Sarnia dần được cải thiện đáng kể nhờ chính sách 
cắt giảm sản lượng (do nhiều cơ sở sản xuất di dời 
sang châu Á, Mỹ Latinh…), kéo theo 30% lượng 
khí thải NO2, CO2, SO2… Theo ghi nhận trong 
năm, số ngày sương mù dày đặc tại đây đã giảm 
xuống.

Canada là một trong những nước giàu tài 
nguyên nhất thế giới, nhất là dầu mỏ (trữ lượng gần 
gấp 3 lần Nga). Tuy nhiên, nền kinh tế của Canada 
lại khá đa dạng, không bị phụ thuộc quá nhiều vào 
xuất khẩu thô tài nguyên, và đặc biệt chính phủ rất 
coi trọng công tác bảo vệ môi trường. 

Mặc dù là trung tâm lọc dầu lớn nhất Bắc 
Mỹ, nhưng thành phố Calgary tại tỉnh bang Alberta 
lại nhiều năm liền được bình chọn là thành phố 
sạch nhất thế giới với chất lượng không khí và môi 
trường sống rất lý tưởng. ■ 

Hé lộ danh tính người sẽ 
trở thành phi hành gia khuyết 
tật đầu tiên

John McFall, vị bác sĩ 31 tuổi kiêm vận 
động viên khuyết tật Paralympic 
người Anh, sẽ là người đầu tiên được 

tuyển dụng cho một chương trình mới nghiên cứu 
chỗ ở cho các phi hành gia khuyết tật.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã công bố 
danh tính của người khuyết tật đầu tiên trên thế giới 
được chọn để tào tạo trở thành phi hành gia.

Cụ thể, John McFall, vị bác sĩ 31 tuổi kiêm 
vận động viên khuyết tật Paralympic người Anh, sẽ 
là người đầu tiên được tuyển dụng cho một chương 
trình mới nghiên cứu chỗ ở cho các phi hành gia 
khuyết tật. Anh là một trong số 17 người được chọn 
để đào tạo trở thành phi hành gia.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được đăng 
trên trang web của ESA, McFall bày tỏ tự hào vì 
vượt qua được vòng tuyển chọn của cơ quan vũ trụ 
với 22 nước thành viên này.

Anh chia sẻ: “Vì bị khuyết tật nên tôi chưa 
bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành phi hành 
gia”.

Anh cũng gửi thông điệp tới thế hệ trẻ 
tương lai rằng: “Khoa học dành cho tất cả mọi 
người và du hành vũ trụ cũng vậy”.

Theo ESA, McFall cùng với 5 phi hành gia 
chuyên nghiệp và 11 thành viên dự bị sẽ được đào 
tạo khóa học cơ bản kéo dài 12 tháng tại Trung tâm 
Phi hành gia châu Âu ở Cologne (Đức) vào mùa 
Xuân năm 2023.

Nhóm phi hành gia thế hệ mới được chọn 
lựa từ hơn 22.500 ứng cử viên trên khắp châu Âu, 
trong số này có 257 người khuyết tật.

Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan vũ trụ này 
thành lập nhóm phi hành gia dự bị kể từ năm 2009.

McFall buộc phải cắt bỏ chân phải vào năm 
19 tuổi sau một tai nạn xe máy. Không bỏ cuộc, 
năm 2008, anh giành được Huy chương Đồng chạy 
nước rút 100 mét tại Paralympic 2008 ở Bắc Kinh 
(Trung Quốc).

Vận động viên khuyết tật người Anh John 
McFall

Sau đó, anh làm việc với vai trò một chuyên 
gia điều trị chấn thương và chỉnh hình ở miền Nam 
nước Anh. ■ 

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG
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NEW

934-2033/2001

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

959-2038/1606

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ ôû Sugarland Zipcode 77498, 

giöõa Eldridge vaø West Bellfort. 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém, khu yeân tónh, tröôøng hoïc toát. Gaàn 

chôï Myõ Hoa vaø Chuøa Vieät Nam.

Sugarland 77498

Xin lieân laïc Tom, cell phone:832-495-5926

NEW

983-2043/1611

Baùn Traïm Xaêng Exxon & Deli

Baùn traïm xaêng Exxon & Deli, traïm coù 8 caây 

xaêng, naèm ngay goùc ngaõ 4 ñeøn giao thoâng. 

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

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

Beaumont, TX

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

NEW

961-2038/1606

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA 

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA vuøng 45S, 100% meã, rent $3.679, Ñaõ 

ñöôïc xaây laïi môùi hôn 80% naâng caáp ñieän 3- phase, Loùt raïch. tolet, 

Chaân maùy, ñöôøng oáng, töôøng, traàn nhaø. cöûa kieán, ñöôïc Thay môùi, coù 

maùy ñoåi tieàn, vaø thay nhieàu maùy giaët lôùn nhoû ñuû loaïi, Coù khoaûn 100 

maùy giaët saáy, quaûng lyù deã daøng, Chuùng toâi chuyeân mua xaây söûa vaø 

baùn. Tieäm Ñoâng khaùch vaø coù thu nhaäp, töø 17k ñeán 20k 1 thaùng.

Vuøng 45 South

Moïi chi tieát xin goïi

713-855-7080 * 817-908-8861

NEW

949-2036/1604

Baùn Tieäm Nail

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaäp tieäm Nail. Giaù reû $45k. 

Good location.

+ Ñòa ñieåm: J & J Nails ôû Channelview, TX 77530.

+ Tieäm goàm 5 baøn vaø 8 gheá.

+ Rent + Cam: $1,700/thaùng.

+ Khaùch mix deã chòu/tip cao. Thu nhaäp oån ñònh.

Channelview, TX 

Xin vui loøng lieân laïc chò Phi: 346-606-9205

NEW

955-2037/1605

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø fourplex cho thueâ khu Dairy Ashford 

& Bellaire, zip code 77072, roäng 1,100 

sqft. Nhaø 2 taàng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém 

röôõi. Saøn goã & gaïch.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978

NEW

*928-2032/1600

Townhouse Cho Thueâ

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

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

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

trung taâm mua saém Memorial City Mall vaø City Center ôû 

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

Khu Southwest

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

NEW

967-2039/1607

Baùn Tieäm Nail

Tieäm roäng treân 1,700 sqft, coù 4 baøn nails, 3 gheá 
spas, 1 phoøng facial wax, 1 phoøng aên, tuû laïnh, TV 
ñaày ñuû, tieàn rent raát reû $1,500/thaùng. Khu vöïc 
Airline vaø 45 North (gaàn Beltway 8). 
W. Dyna, Houston TX 77037.

Houston 77037

Goïi (hoaëc text message) chò Pinky soá:

346-297-6018

NEW

984-2040/1608

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nail trong khu Shopping Center. Xung 
quanh coù Tieäm toùc, Tieäm giaët, Nhaø haøng haûi 
saûn. Tieäm roäng 1,100 sqft. Tieàn rent $1,800. 
Mua hoaëc huøn voán.

Giaù baùn: $35,000.

Beaumont, TX

Xin vui loøng lieân laïc Hieàn: 832-877-9951

Bí mật của ông lão khiến cả 
thị trấn bất ngờ

hildress là nông dân sống bằng tiền Chưu trí ít ỏi ở Geraldine, Alabama đã 
âm thầm quyên góp 100 USD mỗi 

tháng trong 10 năm để trợ giúp những gia đình khó 
khăn.

“Thật không may, ở thị trấn vẫn có những gia 
đình không đủ tiền mua thuốc chữa bệnh”, Brooke 
Walker, 38 tuổi, chủ hiệu thuốc của thị trấn 
Geraldine kể với ông Hody Childress 10 năm 
trước. Ông lão gấp tờ 100 USD đưa cho chủ hiệu 
thuốc và nói “đừng nói với ai số tiền ở đâu ra. Nếu 
họ hỏi chỉ cần nói đó là phước lành từ Chúa”.

Tháng sau, Childress quay lại đưa cho Walker 
một tờ 100 USD được gấp lại. Ông lặp lại điều này 
hàng tháng trong nhiều năm, cho đến khi quá yếu 
vào cuối năm ngoái do ảnh hưởng của bệnh phổi 
tắc nghẽn mãn tính.

Khi lão ông qua đời đầu năm 2023 ở tuổi 80, 
Walker quyết định cho gia đình ông biết về khoản 
quyên góp đã giúp đỡ nhiều nông dân ở thị trấn 
nghèo khó của mình. “Nhiều năm trôi qua, hóa đơn 
100 USD mỗi tháng của ông Childress đã tăng lên 

hàng nghìn USD. Tôi thường dùng tiền của ông 
giúp hai người mỗi tháng không có bảo hiểm hoặc 
không được trợ cấp thuốc men”, Walker nói.

Tania Nix, một nhà tạo mẫu tóc ở Ider, 
Alabama tự hào cho biết, cha mình không chi tiêu 
cho bản thân nhiều, nhưng luôn cho đi những gì có 
thể. “Nếu ông đưa bạn đi ăn, bạn phải nhanh chóng 
trả tiền, nếu không ông sẽ dành trả”, Tania kể. Tuy 
nhiên, không ai trong gia đình, kể cả mẹ kế của Nix 
biết về sự giúp đỡ của cha mình ở hiệu thuốc.

Cha cô là một cựu chiến binh, từng là giám đốc 
sản phẩm cho đến khi về hưu. Dù đang làm việc 
công sở, ông vẫn dành thời gian cho công việc 
đồng áng.

“Cha tôi thường dành nhiều thời gian giúp 
hàng xóm trồng trọt. Mỗi khi đến bưu điện, ông sẽ 
tặng trưởng bưu điện một quả táo hoặc ít khoai 
lang, bí, đậu bắp mà ông trồng được”, người con 
kể. Sau khi mẹ của Nix bị chẩn đoán mắc bệnh đa 
xơ cứng và không thể đi lại, người cha dành nhiều 
năm chăm sóc bà, đưa bà đến những nơi muốn.

Người trong thị trấn đều nhớ hình ảnh ông 
Childress bế vợ lên hàng ghế trên cùng của khán 
đài để xem các trận đấu bóng tối thứ Sáu ở trường 
trung học. Ông tiếp tục làm vậy cho đến khi phải 
phẫu thuật tim năm 1998. Vợ qua đời một năm sau 

đó, ông tìm niềm an ủi trong trang trại của mình.
“Tôi không chắc điều gì thôi thúc cha mang 

những tờ 100 USD đến hiệu thuốc, nhưng tôi biết 
khi mẹ ốm, thuốc của mẹ rất đắt”, con gái ông 
Childress nói.

Tại đám tang của Hody Childress, người trong 
thị trấn vô cùng sửng sốt khi biết được những gì 
ông đã làm. Một phụ nữ không có tiền mua thuốc 
cho con trai đã viết thư cho Nix. Bà nói không bao 
giờ biết ai đã giúp mẹ con mình cho đến khi ông 
Childress qua đời.

Chủ hiệu thuốc Walker cho biết, thấy vinh dự 
khi được Childress tin tưởng gửi gắm. “Lòng tốt 
của ông đã thôi thúc tôi trở thành một người giàu 
lòng trắc ẩn hơn. Ông chỉ là một ông già tốt bụng 
muốn chúc phúc cho cộng đồng của mình và đã 
làm được. Ông ấy đã thiết lập một di sản, đó là lòng 
tốt”, Walker nói.

Những người trong thị trấn hy vọng sẽ duy trì 
được di sản này nên ghé hiệu thuốc để quyên góp. 
Họ thành lập quỹ, đặt tên là Hody Childress.

Trong số các mạnh thường quân xây dựng quỹ 
có Nix, con gái ông Childress. “Những gì cha làm 
có thể chạm đến trái tim một người và cho họ biết 
vẫn còn nhiều điều tốt đẹp trên thế giới. Đó là thứ 
quý giá cha tôi muốn trao đi”, người con gái nói. ■  
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Nơi người ta chấp nhận cái 
lạnh thấu xương để ngắm cực 
quang và đêm trắng

Ở
 cực bắc Mạc Hà có một truyền 
thuyết cổ xưa, người nhìn thấy Bắc 
cực quang chắc chắn hạnh phúc trọn 

đời.

Thôn Bắc Hồng - Sống ở Mạc Hà là phải 
"làm bạn" với cái rét buốt thấu xương

“Đêm trắng” và “Bắc cực quang” là 2 hiện 
tượng thiên nhiên đặc biệt bạn có thể chiêm 
ngưỡng ở thành phố Mạc Hà (Hắc Long Giang, 
Trung Quốc).

Trong mắt của những người thành thị, Mạc 
Hà là mảnh đất khó sống, thời tiết lạnh thấu xương, 
giao thông không thuận lợi, đường sá vắng tanh, 
bầu trời sáng trong chớp nhoáng rồi lại tối đen, 
sóng điện thoại yếu ớt.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, Mạc Hà lại 
sở hữu bầu trời đêm đầy sao, cực quang lộng lẫy 
trên cao, cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những 
thôn trang tĩnh lặng tuyết trắng như thế giới cổ 
tích...

Đến Mạc Hà ngắm cực quang và thế giới 
tuyết

Thành phố Mạc Hà thuộc khu vực rừng 
sinh thái Đại Hưng An Lĩnh của tỉnh Hắc Long 
Giang, nằm ở cực Bắc Trung Quốc, là một vùng đất 
sạch tự nhiên không ô nhiễm.

Thành phố Mạc Hà có hơn 350 ngày không 
khí đạt mức "tuyệt vời", có thể quan sát Bắc cực 
quang, trải nghiệm ngày địa cực và đêm địa cực 
(ngày hoặc đêm kéo dài 24 tiếng, hay còn gọi là 
đêm trắng), cùng với hàng loạt địa điểm tham quan 
khiến bạn ngỡ như bước vào thế giới thần tiên.

Thôn Bắc Cực
Ở cực bắc Mạc Hà có một truyền thuyết cổ 

xưa, người nhìn thấy Bắc cực quang chắc chắn 
hạnh phúc trọn đời.

Bắc cực quang là hiện tượng phát sáng với 
những dải màu rực rỡ trên trời cao ở phần cực của 
Trái đất. Thôn Bắc Cực ở thành phố Mạc Hà là 
điểm ngắm cực quang cực kỳ lý tưởng.

Thôn Bắc Cực hiện lên với dáng dấp bình 
dị, không khí trong lành quanh năm, môi trường 
sinh thái phong phú, được mệnh danh là "Thần 

Châu Bắc Cực" và "Thành phố không đêm", trở 
thành khu thắng cảnh cấp 5A của Trung Quốc.

Mỗi năm, vô số du khách đến đây trải 
nghiệm sự bí ẩn và vẻ đẹp của miền cực Bắc Trung 
Quốc. Trong thôn Bắc Cực, bạn có thể nhìn thấy 
cực quang rực rỡ trên bầu trời đêm, cá nước lạnh 
khuấy động Hắc Long Giang, rảo bước trong làng, 
khắp nơi có thể nhìn thấy cánh đồng trang trại, cầu 
treo gỗ, con đường ván gỗ quanh co…

Thôn Bắc Hồng
Thôn Bắc Hồng, ba mặt có núi vây quanh, 

Hắc Long Giang chảy xuyên quanh co, nhân khẩu 
chỉ có khoảng 320 người, trong đó người gốc Nga 
chiếm hơn 40%.

Phía Bắc dãy Đại Hưng An Lĩnh có những 
ngọn núi nhấp nhô và thôn Bắc Hồng nằm gọn 
trong đó.

Làng Bắc Hồng không được khai thác du 
lịch quá mức vì để bảo tồn những cánh rừng 
nguyên sinh rậm rạp, lợn rừng, thỏ tuyết, khỉ đầu 
chó và các loài động vật hoang dã khác…

Đi bộ trên những con đường làng Bắc 
Hồng, hàng cây thẳng tắp dựng đứng hai bên. Thu 
sang, nơi đây nhuộm kín sắc vàng lá cây, đâu đâu 
cũng có thể cảm nhận được sự quyến rũ của thiên 
nhiên.

Ngoài ra, thôn Bắc Hồng còn có khu vui 
chơi Thế giới Giáng sinh. Ông già Noel, quảng 
trường Giáng sinh, bưu điện Giáng sinh, cửa hàng 
quà tặng Giáng sinh, thế giới thần thoại, khu trượt 
tuyết Giáng sinh, công viên công chúa Bạch Tuyết, 
vườn tuần lộc, cây thông Noel… đều có đủ.

Vịnh Thần Long
Vịnh Thần Long có khung cảnh vô cùng 

độc đáo. Nhìn từ trên cao, dòng sông uốn lượn như 
“thần long hí thủy” (rồng thần vờn nước), cho nên 
đặt tên là Thần Long Loan.

Khu thắng cảnh vịnh Thần Long nằm trong 
khu vực sông Ngạch Mộc Nhĩ, có diện tích gần 
4.000ha, sở hữu 9 nguyên tố: núi, sông, rừng, bờ 
bãi, đá, chim, thú, cá, vùng ngập nước tạo nên 
những cảnh quan vô cùng độc đáo, là nơi có thể 
“săn gió, săn mây” và chụp ảnh thiên nhiên kỳ thú.

Là một thành phố nhỏ cực Bắc Trung 
Quốc, mùa đông ở Mạc Hà vô cùng khắc nghiệt, 
nhiệt độ âm 40 độ C. Nhân khẩu chưa đến 50 nghìn 
người và cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra bình 
thường.

7 giờ sáng, mặt trời ở Mạc Hà vẫn chưa 
xuất hiện. Mãi đến 8 giờ, mặt trời mới chịu leo lên 
khỏi đường chân trời phía xa. Nhiệt độ ở tháng 8 
vẫn âm 40 độ C, sương mờ dày đặc, che hết tầm 
nhìn, người nơi khác đến đây chắc chắn không thể 
thích ứng được với hoàn cảnh sống khắc nghiệt 
này.

Chuyển phát nhanh, shipper vẫn làm việc ở 
xứ lạnh Mạc Hà. Thế nhưng shipper ở Mạc Hà còn 
có một “trọng trách” khác là ngoài tốc độ nhanh 
chóng, họ phải có kỹ năng “giữ nóng” cho thức ăn.

Trước khi bắt đầu làm việc, shipper cần 
phải mặc quần áo giữ ấm kỹ càng vì cả ngày chạy 
xe ngoài trời lạnh. Điều quan trọng hơn, họ phải 

giữ ấm cho điện thoại nếu không rất mau hết pin. 
Thùng vận chuyển đồ ăn của shipper được thiết kế 
đặc biệt không giống những nơi khác. Thức ăn đặt 
bên trong được giữ ấm hết sức có thể, nhưng 
shipper vẫn phải di chuyển nhanh để khách hàng 
được thưởng thức món nóng hổi.

Mãi đến giữa trưa, sương mờ ở Mạc Hà 
mới dần dần tan bớt. Ở khu chợ trời, tiểu thương 
bày thịt cá tươi, bánh đậu vàng ươm, những thùng 
đựng đầy que kem đã lạnh giờ đây còn lạnh cứng 
hơn. Tiếng rao bán bắt đầu vang lên.

Xứ Đông Bắc của Trung Quốc có đặc sản 
trái cây như lê đông đá, hồng đông đá… điểm thêm 
chút màu sắc tươi sáng cho thành phố tuyết trắng. 
Tiếng rao bán, tiếng điện thoại thông báo thanh 
toán thành công vang lên không ngớt.

Dân địa phương bật mí 2 thời điểm du lịch 
lý tưởng nhất ở Mạc Hà:

- Một là dịp lễ Hạ chí vào khoảng tháng 6-7, 
đón mùa lễ hội duy nhất trong năm và có cơ hội 
chiêm ngưỡng cực quang xuất hiện.

- Hai là thời gian Mạc Hà bước vào mùa 
đông lạnh nhất, khoảng tháng 12 đến tháng 1 năm 
sau. Vào thời điểm này, du khách không chỉ trải 
nghiệm cái lạnh cắt da cắt thịt mà còn có thể ngắm 
nhìn cực quang. Đương nhiên, du khách có thể 
chơi các trò chơi liên quan đến tuyết như: biển 
tuyết mênh mông ở thôn Cực Bắc, đèn băng và 
triển lãm điêu khắc băng ở huyện Mạc Hà, ngồi xe 
trượt băng ngựa kéo…

Trong rừng bạch dương của Mạc Hà, tuyết 
trắng phủ khắp nơi, tuần lộc bước ra để lại một 
chuỗi dấu chân, giống như tinh linh đến từ thế giới 
cổ tích....

Bạn có bị rung động không? Nếu có thì hãy 
đến Mạc Hà ngắm cực quang! ■

* Ai thông minh hơn?
- Chào Paven, cậu khỏe chứ?
- Cám ơn, khỏe, còn cậu?
- Tuyệt! Cậu biết không mình mua được 

một con chó hết ý: nó biết mang thư ra bỏ hộp thư 
cho mình đấy.

- Ồ, cả con chó tớ cũng vậy.
- Hượm đã, cậu nghe tiếp đây. Một lần 

mình đưa cho nó lá thư và bảo: “Mang ra bưu điện, 
bỏ hộp thư nhé!”. Nó nhìn lá thư nhưng không chịu 
nhận. Cậu thử tưởng tượng, thì ra mình chưa dán 
tem!

- Ồ, con chó của tớ còn khôn hơn kia, một 
hôm tớ đưa thư cho nó mang đi bỏ, nó không chịu 
nhận. Thì ra tớ viết nhầm địa chỉ và nó đã nhận ra 
ngay điều đó!!!

Vui Cöôøi
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Konrad Lorenz: Người tiên 
phong nghiên cứu hành vi của 
động vật

Khám phá của nhà khoa học người 
Áo Konrad Lorenz là nền tảng để 
tìm hiểu mối liên hệ giữa hành vi 

và bản năng của các loài động vật với hoạt động 
của con người trong đời sống xã hội.

Nếu một ngày bố mẹ nói với bạn rằng bạn 
chỉ là con nuôi, thái độ ứng xử của bạn với họ có 
khác không? Nếu họ đã yêu quý và nuôi nấng bạn 
như con ruột, liệu bạn có yêu họ hơn sau khi biết 
thông tin mới này hay không? 

Những câu hỏi tương tự được đặt ra trong 
lĩnh vực nghiên cứu về tập tính học (ethology), 
hoặc lĩnh vực nghiên cứu về hành vi của động vật.

Khi động vật học cách xác định cha mẹ của 
chúng, dù thông qua đặc điểm sinh học hoặc bằng 
cách khác, chúng đã trải qua một quá trình gọi là 
“ghi dấu ấn”. 

Nhà khoa học Konrad Lorenz là người đầu 
tiên tìm hiểu về tập tính học, đặc biệt là hiện tượng 
ghi dấu ấn. Ông đã được trao giải Nobel năm 1973 
về Sinh lý học hoặc Y học cho công trình nghiên 
cứu hành vi của động vật.

Lorenz sinh ra tại Vienna, Áo vào năm 
1903. Ngay từ lúc nhỏ, ông đã thích chơi với động 
vật. Ông thường mang chúng về nhà và nuôi những 
sinh vật như cá, chim, mèo, chó, thỏ, khỉ. Ông thậm 
chí còn ghi chép nhật ký về hành vi của các loài 
chim, cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cho những con vật bị bệnh từ vườn thú địa 
phương.

Cha của Lorenz là một bác sĩ phẫu thuật 
chỉnh hình và luôn muốn con trai vào học trường y. 
Vì vậy, Lorenz đã đăng ký vào chuyên ngành y 
khoa của Đại học Columbia ở New York (Mỹ) năm 
1922. 

Sau khi tốt nghiệp, ông quay trở lại quê nhà 
để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ 
tại Đại học Vienna. Năm 1937, ông tham gia công 
tác giảng dạy về tâm lý học động vật (animal 
psychology) và giải phẫu học so sánh ở ngôi 

trường này.
Không lâu sau đó, Lorenz trở thành giáo sư 

và trưởng khoa Tâm lý học tại Đại học Albertus 
(Đức). Ông làm bác sĩ trong quân đội Đức trong 
giai đoạn từ năm 1942-1944, sau đó bị quân đội 
Liên Xô bắt và trở thành tù binh trong bốn năm. 
Khi được trả tự do, ông quay trở về Áo và giữ chức 
vụ lãnh đạo Viện Tập tính học So sánh.

Thử nghiệm hành vi động vật
Lorenz đã thực hiện một số thí nghiệm với 

động vật để tìm hiểu hành vi của chúng trong giai 
đoạn từ năm 1935–1938. Nhiều người biết đến ông 
với công trình nghiên cứu nổi bật liên quan đến 
hiện tượng “ghi dấu ấn sai lầm” trên động vật non.

Một người bạn của Lorenz, Oscar 
Heinroth, quan sát thấy ngỗng graylag có thể bám 
theo con người thay vì mẹ của chúng ngay sau khi 
nở. Lorenz cảm thấy hứng thú với điều thú vị này. 

Ông tiến hành các thí nghiệm liên quan đến 
hiện tượng ghi dấu ấn nhằm tìm hiểu cách thức 
hoạt động của nó và những tác động mà nó có thể 
gây ra.

Trong một thí nghiệm, Lorenz đã lấy một 
vài quả trứng ra khỏi ổ của một con ngỗng. Khi 
những quả trứng nở ra, ông xuất hiện trước mặt 
chúng và bắt chước tiếng kêu của vịt mẹ. 

Ông là “người mẹ” duy nhất mà chúng nhìn 
thấy, bởi vì chúng hoàn toàn do ông chăm sóc. 
Những con ngỗng khác, từ các quả trứng mà ông để 
lại, chỉ biết đến mẹ ruột của chúng.

Kết quả là những con ngỗng do Lorenz 
chăm sóc luôn đi theo ông một cách hoàn toàn tự 
nhiên. Ngay cả khi ông trộn lẫn những con ngỗng 
con với nhau, chúng sẽ tách ra và trở về với “người 
mẹ” mà chúng nhận dạng được thông qua các kích 
thích thị giác và thính giác khi chúng vừa chào đời.

Lorenz kết luận: “Ngỗng con có xu hướng 
nhận dạng âm thanh và ngoại hình của ngỗng mẹ 
trong một thời gian ngắn sau khi nở, và từ đó hình 
thành mối liên kết lâu dài với mẹ. Ngỗng con có thể 
đi theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy 
đầu tiên và lầm tưởng đó là mẹ”.

Khám phá nổi bật khác của Lorenz liên 
quan đến đời sống xã hội của chim. Ông nhận thấy 
nhiều khía cạnh quan trọng trong hành vi của các 
loài chim mang tính bẩm sinh và bản năng, thay vì 
thông qua học hỏi – chẳng hạn như tư thế chiến đấu 
và đầu hàng. Ông gọi đó là “mẫu hành vi cố định”.

Các kiểu hành vi theo bản năng của loài 
động vật được lập trình về mặt di truyền, do cấu 
trúc của hệ thần kinh phản ứng với các tác nhân 
kích thích từ môi trường sống. Lorenz cho rằng 
hành vi bản năng như vậy cũng đóng vai trò quan 
trọng đối với đời sống con người.

Theo Lorenz, hành vi của động vật có liên 
quan đến quá khứ tiến hóa của chúng, và đặc điểm 
hiếu chiến, hung hăng ở động vật có tính chất di 
truyền. 

Trong tác phẩm “On Aggression” được 
xuất bản vào năm 1963, ông đề xuất giả thuyết cho 
rằng chiến đấu (hoặc gây gấn) là một hành vi bẩm 
sinh không thể sửa đổi. 

Ông cũng tin rằng giao tranh có thể xảy ra 
giữa các loài động vật, bởi vì nó hỗ trợ cho sự tồn 
tại của chúng bằng cách giữ cho các đối thủ cạnh 
tranh tách biệt nhau ở những vùng lãnh thổ khác 
nhau. 

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều 
đồng ý với Lorenz, và lý thuyết này đã gây ra một 
số tranh cãi giữa các nhà hành vi động vật và nhà 
tâm lý học con người.

Giống như Darwin, Lorenz cho rằng đặc 
điểm thể chất và sự thay đổi hành vi của các loài 
động vật bắt nguồn từ việc chúng cố gắng thích 
nghi với môi trường xung quanh để tăng cơ hội 
sống sót. Đây là một trong những yếu tố then chốt 
của quá trình chọn lọc tự nhiên.

Tập tính của động vật hình thành dựa trên 
hai cơ chế: phản xạ không điều kiện và có điều 
kiện. Tập tính bẩm sinh là chuỗi phản xạ không 
điều kiện, do kiểu gene qui định, bền vững, không 
thay đổi. 

Tập tính học được là chuỗi phản xạ có điều 
kiện, không bền vững và có thể thay đổi. Sự hình 
thành tập tính học được ở động vật phụ thuộc vào 
mức độ tiến hóa của hệ thần kinh và tuổi thọ của 
chúng.

Một số dạng tập tính ở động vật là tập tính 
kiếm ăn (rình mồi, vồ mồi, bỏ chạy, lẩn trốn), bảo 
vệ lãnh thổ, sinh sản, di cư và tập tính xã hội (tập 
tính sống bầy đàn, trong đàn có thứ bậc. Ví dụ 
hươu, nai, voi, khỉ, sư tử... có con đầu đàn).

Ngoài những nghiên cứu về động vật, 
Lorenz cũng xây dựng các lý thuyết về hành vi của 
con người, cũng như cấu trúc gia đình. Phần lớn 
điều này được rút ra từ kinh nghiệm của chính bản 
thân ông. 

Ví dụ, ông tin rằng một số nỗi sợ hãi, chẳng 
hạn như sợ rắn, là do con người học được chứ 
không phải do bẩm sinh. Ông cũng tin rằng các gia 
đình nên đông người, bởi vì các thành viên có thể 
thay phiên nhau hỗ trợ trẻ em phát triển. ■ 

* Mừng hụt
Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn 

thịt người bắt được. 
Anh ta đang kinh hãi nhìn mọi người sắp 

sửa làm thịt mình, thì bỗng dưng có một cô gái đi 
tới, nói tiếng Anh rất sõi:

- Ông tên gì?
- Peter – Nhà thám hiểm trả lời, lòng dạt 

dào hy vọng.
- Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ 

được không?
- P-E-T-E-R – Nhà thám hiểm càng khấp 

khởi mừng.
- Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực 

đơn tối nay...

Vui Cöôøi
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Tại sao nhiều thành phố 
trên thế giới lại bắt đầu bằng 
chữ New?

Bạn đã bao giờ băn khoăn xem liệu 
tại sao có nhiều thành phố bắt đầu 
bằng chữ New như New York, 

New Zealand... vậy thì Old York, Old Zealand ở 
đâu hay chưa?

Cảnh sắc tuyệt đẹp ở New Zealand
Những thành phố, đất nước này có gì 

đặc biệt?
New York có tên chính thức là City of New 

York, đây là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ, 
và cũng là một trong những nơi đông đúc nhất trên 
thế giới. New York đóng vai trò quan trọng, có tầm 
ảnh hưởng mạnh mẽ đến thương mại, tài chính, 
thời trang, văn hóa, giải trí toàn cầu.

Qua đó chúng ta cũng có thể thấy vị thế to 
lớn của New York đối với nước Mỹ nói riêng và thế 
giới nói chung. Không chỉ đóng góp vào sự phát 
triển chung của thế giới hiện đại, New York còn có 
1 lịch sử vô cùng đặc biệt.

New Zealand thì lại đẹp theo 1 cách khác, 
đây là đất nước của kiwi và sự thanh bình của cả 
con người lẫn cảnh sắc thiên nhiên. Về mặt địa lý, 
ta có thể gọi New Zealand là 1 quốc đảo, bởi nơi 
đây được hình thành bởi 2 đảo chính lớn và nhiều 
đảo nhỏ xung quanh.

New Zealand là 1 trong những nơi con 
người định cư cuối cùng bởi sự hạn chế, xa xôi về 
mặt địa lý. Nhưng cũng chính bởi vậy cho nên đất 
nước này rất đa dạng về mặt sinh học, bao gồm cả 
động vật, thực vật và nấm...

Tất nhiên, còn rất nhiều địa danh nữa trên 
thế giới bắt đầu bằng chữ New, nhưng chúng ta sẽ 
tập trung nhiều hơn vào đáp án cho câu hỏi chính.

Nếu có New York, New Zealand thì "Old 
York", "Old Zealand" ở đâu?

Trên thực tế, hầu như không có địa danh 
nào là Old York hay Old Zealand, Old Jersey... cả, 
câu chuyện về những cái tên bắt đầu bằng chữ New 
thì mỗi nơi một khác nhưng tựu chung lại chúng 
đều có những giá trị lịch sử nhất định.

1. New York
Nổi tiếng nhất và được biết đến nhiều nhất 

có lẽ chính là New York, khi đây là 1 trong những 
thành phố xa hoa bậc nhất thế giới. 

Trong lịch sử, vùng đất New York được 

Giovanni da Verrazzano khám phá ra vào năm 
1524 khi nơi đây chỉ có khoảng 5000 cư dân bản 
địa người Lanape sinh sống.

Ban đầu, ông gọi nơi đây là "Nouvelle 
Angoulême", có nghĩa là Angoulême mới như 1 
cách để tưởng nhớ François I, vua nước Pháp và 
đồng thời là Bá tước của Angoulême. Sau này, 
người Hà Lan biến nơi đây thành 1 trạm mậu dịch 
thương mại vào năm 1624, tức là đúng 100 năm sau 
khi Verrazzano khám phá ra nơi này.

Khi đó, những người Hà Lan đặt tên nơi 
đây là New Amsterdam, như 1 cách để thể hiện 
lòng yêu nước của mình. Nhưng điều đó chỉ kéo dài 
được khoảng 40 năm. Bởi vào năm 1664, người 
Anh đã chiếm thành công vùng đất này và đặt tên 
cho nó là New York, theo tên của công tước York, 
sau này là vua James II.

Và từ đó đến nay, đã gần 4 thế kỷ, New 
York vẫn giữ nguyên cái tên đó cho mình. Không 
những thế, nơi đây còn từng có thời gian là thủ đô 
của Mỹ vào những năm 1785 - 1790 khi chính 
quyền Mỹ chuyển về Philadelphia.

2. New Zealand
Sự tích về cái tên của New Zealand cũng 

hấp dẫn không kém gì "người anh em cùng chữ 
New" phía trên.

Trước hết để các bạn không nhầm, chúng ta 
cần phải biết rằng, trên thế giới có 2 địa danh mang 
tên Zealand, đầu tiên chính là Zealand, là hòn đảo 
lớn và đông dân nhất Đan Mạch. Và theo lịch sử, 
nơi đây không có liên quan gì đến New Zealand mà 
chúng ta đang nói đến.

Tiếp theo là Zealand khác, nằm ở cực Tây 
của Hà Lan, người dân địa phương hay gọi là 
Zeeland, có nghĩa là "Vùng đất của biển". Và đây 
mới chính là nguồn gốc của New Zealand mà 
chúng ta đang nói tới.

Theo lịch sử ghi chép lại, New Zealand 
được phát hiện lần đầu tiên bởi 1 người Hà Lan 
mang tên Abel Tasman vào năm 1642. Ngay sau 
khi đặt những bước chân đầu tiên đến đây, Tasman 
đã đặt tên cho nơi này là New Zealand như 1 cách 
để tưởng nhớ quê nhà của ông ở Hà Lan.

Có 1 điều lý thú khác là Tasman không hề 
biết rằng cái tên New Zealand cũng từng được nhà 
thám hiểm khác đến từ Hà Lan sử dụng để đặt tên 
cho 1 hòn đào nhỏ ngoài khơi bờ biển New Guinea.

3. Những địa danh khác...
Dựa trên 1 vài ví dụ vừa nêu, chúng ta có 

thể thấy rằng việc đặt tên các địa danh của những 
nhà thám hiểm thường phụ thuộc vào mục đích 
khẳng định chủ quyền hay để thể hiện sự tưởng nhớ 
đối với quê hương.

Một số địa danh khác cũng có nguồn gốc 
tương tự như: New Jersey tại Mỹ, New Delhi ở Ấn 
Độ hay New Hampshire cũng của Mỹ hay ít nổi 
tiếng bằng như New Brunswick, Canada, New 
South Wales...

Trên thực tế, việc đặt tên cho các địa danh 
mới được khám phá vô cùng phức tạp chứ không 
hề đơn giản. Nó phải dựa theo tình hình địa lý, 
thiên nhiên hay cách nhà thám hiểm khám phá ra, 

và không thể thiếu là công thức "New + quê nhà" 
để tỏ lòng kính trọng với quê hương. ■

Bao nhiêu người biết mình 
đang hít kim cương mỗi ngày?

 

Thật khó tin khi trong không khí lại 
có cả kim cương đúng không nào?

Ngoài những thành phần cơ bản của không 
khí như Oxy, Nitơ, Argon, CO2, Methan, Neon, 
Heli, hơi nước... thì trong không khí chúng ta hít 
thở hằng ngày còn chứa những thứ khác mà bạn sẽ 
cảm thấy bất ngờ đấy!

Đó chính là kim cương! Có ai nghĩ mình sẽ 
hít được kim cương trong không khí hàng ngày 
không? Thật khó tin khi trong bầu khí quyển của 
chúng ta có chứa cả kim cương, đá quý... chúng có 
nguồn gốc từ các vụ va chạm trong vũ trụ hoặc vụ 
nổ siêu tân tinh.

Tuy nhiên, nói một cách hài hước thì các 
bụi kim cương này cực nhỏ nên chúng ta khó mà 
"lọc" kim cương ra... dùng được. Ngoài kim cương 
ra, còn có nhiều thứ khác mà chúng ta dù không 
muốn nhưng vẫn hít phải hàng ngày:

1. Da, bộ phận côn trùng, tóc con người
Mỗi ngày dù có tắm rửa sạch sẽ đến đâu thì 

bạn vẫn luôn thấy có gì đó trên da đúng không nào, 
đây không phải là bụi bẩn như mọi người vẫn nghĩ. 
Thực tế nó là lớp da chết thoái hóa.

Bạn sẽ phải kinh ngạc khi biết rằng mỗi 
phút bề mặt da thải bỏ đi từ 30.000 - 40.000 tế bào 
da chết. Và mỗi năm bạn thải ra tới 4 kg da chết.

Những tế bào da chết này vô cùng nhẹ và 
nhỏ, chúng sẽ phát tán vào không khí rồi bám bụi 
trong ngôi nhà của bạn. Ngoài ra, không khí còn 
chứa các bộ phận nhỏ của côn trùng, lông thú (của 
mèo, chó...), thậm chí cả phân động vật. Chúng đủ 
nhỏ và nhẹ để phát tán trong không khí.

2. Bụi, cát
Bụi hay cát sẽ bị gió cuốn lên cao và phát 

tán trong không khí, thậm chí còn phát tán khắp 
Trái Đất. Lượng bụi bắt nguồn từ châu Phi có thể sẽ 
bị cuốn tới nước Mỹ theo gió hoặc bão.

3. Phấn hoa, hạt
Không khí chính là môi trường giúp thực 

vật có thể phát tán hạt giống hoặc phấn hoa, gió sẽ 
giúp cho thế hệ sau được phân bố rộng. Đây cũng 
chính là lý do nhiều người bị dị ứng khi họ là người 
dị ứng phấn hoa hoặc lông mèo. ■
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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
__________________________________________

939-2034/1602

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. 

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

Westheimer. Tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc: 

Tel: 713-528-0882

Cell: 713-894-1983
__________________________________________

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
__________________________________________

931-2033/1601

CAÀN GAÁP THÔÏ CHAÂN TAY NÖÔÙC

Caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc gioûi, bieát 

laøm boät caøng toát, lôùn tuoåi ok. Bieát laøm 

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

chung xe vôùi chuû.

Xin lieân laïc: 

713-384-5805
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). Khoâng 

caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, lôùn tuoåi 

OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu nhaäp toát 

cho thôï kinh nghieäm. Traû theo hôïp ñoàng 

(W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

962-2038/1606

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø cho 1 cuï baø 

coøn khoûe, khoâng beänh taät, coøn ñi laïi 

ñöôïc. Caàn ôû laïi nhaø, khu Southwest 

Houston

Xin ñeå laïi lôøi nhaén:   

832-561-6444

958-2038/1606

NHAØ MÔÙI

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, coù phoøng Master Bedroom 

cho share giaù $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
__________________________________________

930-2032/1600

CHO THUEÂ PHOØNG 

(VUØNG BELLAIRE)

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng master vaø 1 

phoøng thöôøng. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy. Phoøng lôùn (master) $750. Phoøng 

thöôøng  $350. Khu an ninh, saïch seõ, 

thoaùng maùt, coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc: 

Anh Quyù: 832-526-3566

Chuù Baûy: 713-985-9541

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

985-2041/1609

CHO SHARE PHOØNG 

Nhaø dö 2 phoøng, cho share $400/thaùng. 

Bao ñieän nöôùc, raùc. Gaàn chôï VN Myõ 

Hoa, chôï HEB, tröôøng hoïc.

Xin lieân laïc:

206-973-9315

206-288-9354
__________________________________________

976-2039/1607

SHARE PHOØNG 

Nhaø khu Hw6 & 529, 1 phoøng master 

$600, 2 phoøng cho share. Bao ñieän 

nöôùc, giaët saáy, Internet, khu an ninh, 

$330/thaùng. 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

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

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
__________________________________________

950-2037/1604

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø Synott vaø Bissonet gaàn chôï, nhaø 

thôø. Yeân tónh, saïch seõ, dö phoøng cho 

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

$350/thaùng. Cho ñoäc thaân share, bao 

ñieän, nöôùc, giaët, saáy.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643
__________________________________________

947-2036/1604

CHO SHARE PHOØNG

Cho share 2 phoøng troáng, ñaày ñuû tieän 

nghi, giaët, saáy. Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi. 

Nhaø giöõa chôï Ñoàng Khaùnh vaø Caø Mau.

Xin lieân laïc 

Coâ Maãn: 281-686-7060   

Coâ Höông: 713-584-7877
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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)
__________________________________________

937-2034/1602

CHO SHARE PHOØNG 

Nhaø cöûa thoaùng maùt, saïch seõ, coù 

phoøng cho thueâ. Nhaø ôû ñöôøng Boone 

sau Lee Sandwiches, gaàn Hong Kong 

4. Bao ñieän nöôùc, internet.

Xin lieân laïc Thaûo: 

713-909-5269
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942-2034/1603

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø coøn dö phoøng cho share, khu yeân 

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

cho ngöôøi ñoäc thaân. Khu 59 & Bellair.
Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880

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
__________________________________________

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
__________________________________________

811-2034/1602

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø gaàn 

Fm1464 & Beechnut Richmond. Nhaø 

roäng coù phoøng cho treû. Hai ngöôøi troâng 

nom, coù License coi treû.

Xin lieân laïc:

Ñaøo: 713-408-2639

Quyù: 713-392-4280

“Cách để bắt đầu đó là ngừng nói 
suông và bắt tay vào công việc” 

– Walt Disney

Rao Vaët

Danh Ngoân

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Mỗi ngày làm việc này trong 6 
phút giúp tăng cường “sức mạnh” 
não bộ, ng ão hóa nãoăn ngừa l

C
ả hoạt động thể chất vừa phải và mạnh mẽ 
(MVPA) đều rất quan trọng trong việc 
giúp ngăn chặn tình trạng lão hóa não.

Từ câu đố đến ngôn ngữ, có nhiều hoạt động khác 
nhau đã được chứng minh là giúp củng cố trí nhớ và giảm 
nguy cơ suy giảm nhận thức. Mặc dù vậy, nghiên cứu mới 
cho thấy rằng những đợt tập thể dục ngắn cũng đóng vai 
trò nhất định trong việc giúp “tăng cường” sức mạnh não 
bộ của bạn.

Cho dù bạn dành một vài phút trong ngày để tập 
thể dục tại nhà hay đến phòng tập thể dục, tất cả các loại 
bài tập chắc chắn đều tốt cho sức khỏe của bạn. Đây là 
điều hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng một nghiên cứu mới 
của các nhà khoa học tại Đại học College London (Vương 
quốc Anh), được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học và Sức 
khỏe Cộng đồng, thậm chí còn chứng minh lợi ích của 
việc tập thể dục đến não bộ. Theo đó, nghiên cứu gợi ý 
rằng chỉ một bài tập luyện hàng ngày có thể giúp “tăng 
cường” sức mạnh não bộ khi bạn ở tuổi trung niên.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng chỉ cần 6 phút 
tập thể dục cường độ cao hàng ngày là đủ để nhận được 
những lợi ích sức khỏe này.

Họ phát hiện ra rằng cả hoạt động thể chất vừa 
phải và mạnh mẽ (MVPA) đều rất quan trọng trong việc 
giúp ngăn chặn tình trạng lão hóa não.

Mức cường độ này có thể cải thiện trí nhớ và các 
hoạt động tinh thần, chẳng hạn như lập kế hoạch và tổ 
chức sự kiện. Ngược lại, thay thế tập thể dục cường độ cao 
hàng ngày bằng hoạt động cường độ nhẹ hoặc không tập 
thể dục sẽ tạo ra hiệu suất nhận thức kém hơn.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét thành viên tham gia 
bao gồm những người sinh ra trên khắp nước Anh, 
Scotland và xứ Wales vào năm 1970. Sức khỏe của họ 
được theo dõi trong suốt thời thơ ấu và đến tuổi trưởng 
thành. Mỗi người tham gia điền vào bảng câu hỏi chi tiết 
về sức khỏe, lý lịch và lối sống. Họ cũng đeo thiết bị theo 
dõi hoạt động ít nhất 10 giờ liên tục mỗi ngày trong tối đa 

7 ngày.
Trong thời gian này, họ đã thực hiện nhiều bài 

kiểm tra nhận thức khác nhau. Nhóm người tham gia cũng 
được kiểm tra về khả năng điều hành của họ, từ lập kế 
hoạch, tập trung, đa nhiệm và ghi nhớ các hướng dẫn.

Kết quả cho thấy những người thực hiện tốt các 
nhiệm vụ nhận thức là người dành nhiều thời gian hơn để 
thực hiện hoạt động thể chất vừa phải và mạnh mẽ 
(MVPA). Họ dành ít thời gian hơn cho việc ngủ và thực 
hiện các hoạt động hàng ngày khác. Hơn nữa, kết quả cho 
thấy người càng ít thực hiện MVPA trong thói quen hàng 
ngày thì khả năng nhận thức của họ càng kém. Tiến sĩ 
Mitchell nói thêm: “Kết quả nghiên cứu này chứng thực 
vai trò quan trọng của MVPA trong việc hỗ trợ nhận thức 
và cần nỗ lực để thúc đẩy thành phần này của chuyển động 
hàng ngày”.

Mặc dù rất hứa hẹn, nhưng nghiên cứu này chỉ 
mang tính chất quan sát nên không thể thiết lập nguyên 
nhân cho những kết quả này.

Triệu chứng “sớm” của chứng sa sút trí tuệ
Tỷ lệ sa sút trí tuệ sẽ tăng gần gấp ba lần trong 

những thập kỷ tới, có thể đạt đến con số đáng kinh ngạc là 
139 triệu người trên toàn thế giới. Bản thân chứng mất trí 
nhớ không phải là một căn bệnh. Đó là một tập hợp các 
triệu chứng do tổn thương não do các bệnh khác nhau gây 
ra, chẳng hạn như bệnh Alzheimer. Những triệu chứng 
này thay đổi tùy theo phần não bị tổn thương.

Các loại sa sút trí tuệ khác nhau có thể ảnh hưởng 
đến mọi người theo cách khác nhau và mọi người sẽ trải 
qua các triệu chứng theo cách riêng của họ. Tuy nhiên, có 
một số triệu chứng ban đầu phổ biến có thể xuất hiện một 
thời gian trước khi được chẩn đoán mắc chứng mất trí 
nhớ. Bao gồm các:

- Mất trí nhớ
- Khó tập trung
- Cảm thấy khó khăn để thực hiện các công việc 

quen thuộc hàng ngày, chẳng hạn như nhầm lẫn về tiền lẻ 
khi đi mua sắm

- Khó khăn khi theo dõi một cuộc trò chuyện hoặc 
tìm đúng từ để nói

- Nhầm lẫn về thời gian và địa điểm
- Thay đổi tâm trạng
Những triệu chứng này thường nhẹ và có thể trở 

nên tồi tệ dần dần. Nó thường được gọi là “suy giảm nhận 
thức nhẹ” (MCI) vì các triệu chứng không nghiêm trọng 
đến mức được chẩn đoán là sa sút trí tuệ. Bạn có thể không 
nhận thấy những triệu chứng này nếu bạn mắc phải chúng, 
và gia đình và bạn bè có thể không nhận thấy hoặc coi 
trọng chúng trong một thời gian. Ở một số người, các triệu 
chứng này sẽ giữ nguyên và không nặng hơn. Nhưng một 
số người bị MCI sẽ tiếp tục phát triển chứng mất trí nhớ. 
Sa sút trí tuệ không phải là một phần tự nhiên của quá trình 
lão hóa. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải nói 
chuyện với bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt nếu bạn lo 
lắng về các vấn đề về trí nhớ hoặc các triệu chứng khác. ■
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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:

NEW

936-2034/1602

Caàn Thôï Nails

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

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

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

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

laøm thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 15’ laùi xe

(Khi baän xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc text)

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

NEW

933-2033/1601

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc lôùn tuoåi cuõng ñöôïc. Tieäm 

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

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

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

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

Caùch Bellaire 1h laùi xe

Xin lieân laïc Lynn: 832-964-7313

NEW

938-2034/1602

Caàn Thôï Nails Gaáp 

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

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

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

tieân cho thôï Nam, raát coâng baèng cho thôï.

Down Town

Xin lieân laïc Baïch Traàn

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

January 2023

953-2037/1605

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & 

I-610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,200.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

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
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Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

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

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

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

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

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHÂ ̣N SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI

NEW

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:

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

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

948-2036/1604

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên. 

ÔÛ laïi nhaø, tuoåi treân 55. 

Khu vöïc Southeast Houston.

Southeast Houston

Xin lieân laïc coâ Duyeân:714-369-7165

NEW

951-2037/1605

Traïi Gaø Caàn Ngöôøi

Traïi gaø caàn tuyeån ngöôøi laáy tröùng gaø, caùch 

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

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

nghieäm)

Caùch Houston 1h45’

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

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

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

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
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

23 cách dễ dàng để tăng 
cường sức khỏe và thể chất cho 
năm 2023

Bạn muốn ưu tiên sức khỏe, thể chất 
của mình vào năm 2023? Những 
lời khuyên của chuyên gia này sẽ 

mang đến cho bạn nguồn cảm hứng và bí quyết để 
bắt đầu 1 năm đúng hướng. Năm mới là thời điểm 
tuyệt vời để lật sang một trang mới và tin tốt cho 
bạn là bạn chỉ cần những thay đổi nhỏ để tạo ra sự 
khác biệt lớn - nếu bạn đang thật sự muốn điều đó. 
Và 23 mẹo đơn giản này sẽ giúp biến năm 2023 
thành năm khỏe mạnh nhất của bạn.

Bỏ chế độ ăn kiêng
Chuyên gia dinh dưỡng của Shift Nutrition 

Skye Swaney cho biết bắt ầu n m mới với chế ộ đ ă đ
ă đn kiêng hạn chế là cách tốt nhất ể bạn chuẩn bị 
cho sự thất bại.

Skye nói: “Hãy biến năm 2023 thành năm 
bạn ngừng ăn kiêng và bắt đầu thực hiện những 
thay đổi nhỏ mà bạn có thể tuân theo.

Dùng bữa có mục đích
Ăn tối trước màn hình TV có vẻ vô hại, 

nhưng một nghiên cứu cho thấy ăn trong khi bị 
phân tâm dẫn đến tăng cân.

Chuyên gia dinh dưỡng của Shift Nutrition 
Skye Swaney nói: “Tham gia vào thức n của mình ă
không chỉ có nghĩa là chúng ta thưởng thức nó 
nhiều hơn mà còn ít có khả n ”.ăng ăn quá nhiều

Ảnh minh họa
Ăn rau xanh
T ng lượng thực vật của bạn có thể cải ă

thiện sức khỏe ường ruột và giảm nguy cơ mắc đ
bệnh tiểu ường và ung thư.đ

Chuyên gia dinh dưỡng của Shift Nutrition 
Skye Swaney nói: “Ăn nhiều thực phẩm từ thực vật 
sẽ không chỉ làm tăng lượng vitamin, khoáng chất 
và chất xơ mà bạn còn cảm thấy hài lòng hơn và cắt 
giảm chất béo bão hòa cũng như ường bổ sung”.đ

Theo một nghiên cứu mới cho thấy những 
người n 30-50g hạnh nhân mỗi ngày có thể giảm ă
đ ăược 300 kilojoules n ng lượng tiêu thụ hàng ngày.

Tránh những thực phẩm chế biến
Trong trường hợp bạn cần thuyết phục hơn 

nữa, một nghiên cứu gần ây của Úc ã chứng đ đ
minh bằng chứng ngày càng tăng rằng thực phẩm 
chế biến sẵn là nguyên nhân hàng đầu làm tăng tỷ 
lệ béo phì.

Ưu tiên protein

Chất dinh dưỡng a lượng mạnh mẽ này có đ
lợi ích lớn ối với việc t ng cơ, sức mạnh của đ ă
xương và sức khỏe trao ổi chất, và một nghiên cứu đ
mới cho thấy nó cũng có thể làm giảm t ng cân ă
trong thời kỳ mãn kinh.

Nước ấm
Theo một nghiên cứu mới, một tách trà 

hàng ngày có thể giúp bạn tận hưởng sức khỏe tim 
mạch tốt hơn vào cuối ời.đ

Sử dụng ít muối
Một nghiên cứu mới ã xác nhận tần suất đ

bạn thêm muối vào bữa ăn sẽ làm tăng khả năng 
mắc bệnh tim.

Hãy thực tế
Giám ốc CreateFit Southbank, Simon đ

Savage, cho biết các bước nhỏ sẽ dẫn ến việc tập đ
thể dục lâu dài.

Simon nói: “Những thay ổi bền vững là đ
cách tốt nhất ể xây dựng những thói quen tốt.đ

Kết bạn để có kết quả tốt hơn
Phân tích mới cho thấy tập thể dục với một 

người bạn năng động hơn sẽ thúc đẩy hoạt động thể 
chất của chúng ta. Steve Hore, giám đốc điều hành 
của Australian Fitness Academy cho biết: “Vào 
năm 2023, hãy quay lại tập thể dục và hoạt động 
tích cực với bạn bè”.

Giữ những điều thú vị
Steve nói rằng tập thể dục không cần phải 

là một công việc nặng nhọc. Anh ấy nói: “Hãy kết 
hợp nó bằng cách ưa một buổi tập giãn cơ hoặc đ
yoga vào thói quen hàng tuần của bạn.

Nâng một số trọng lượng (như tập tạ)
Theo một nghiên cứu mới cho thấy sự kết 

hợp này giúp giảm 41-47% nguy cơ tử vong, tập 
luyện tim mạch và tập tạ có thể giúp bạn sống lâu 
hơn.

Lập bản đồ cơ thể của bạn
Đưa các chỉ số sức khỏe lên một tầm cao 

mới với ứng dụng iPhone mới, Bodymap, cho phép 
bạn thực hiện quét cơ thể 3D tại nhà để bạn có thể 
theo dõi từng inch tiến trình của mình.

Đi bộ nhanh hơn
Theo một nghiên cứu mới, việc tực hiện 

10.000 bước mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ 
mắc bệnh tim, ung thư và tử vong - và i bộ nhanh đ
hơn sẽ t ng thêm tác dụng.ă

Đi dạo buổi tối
Một nghiên cứu mới cho thấy tập thể dục 

vào buổi chiều hoặc buổi tối có thể giảm tới 25% 
tình trạng kháng insulin.

Sắp xếp một kỳ nghỉ
Theo nghiên cứu mới của ại học Edith Đ

Cowan, việc tận hưởng kỳ nghỉ không chỉ thú vị 
mà còn tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của 
chúng ta.

Nuôi thú cưng
Chúng khiến cuộc sống của chúng ta tràn 

ngập niềm vui - và hóa ra những ứa trẻ lông xù đ
cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta.

Nghiên cứu cho thấy những người nuôi thú 
cưng có huyết áp, cholesterol và béo phì thấp hơn - 
thậm chí chỉ cần vỗ về chó cũng tốt cho sự phát 

triển cảm xúc.
Ưu tiên giấc ngủ
Có ược một giấc ngủ ngon có thể làm đ

giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ột quỵ, béo phì và đ
tiểu đường.

Tristan Forbes, giám ốc của Witness The đ
Fitness cho biết: “Đó là thời gian duy nhất chúng ta 
thực sự chữa lành cơ thể và não bộ, vì vậy bạn nên 
coi trọng giấc ngủ”.

Thực hành thiền định
Thiền là miễn phí, bạn có thể thực hiện nó ở 

bất cứ âu và chỉ 15 phút ối với chúng tôi cũng tốt đ đ
như một ngày nghỉ.

Chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ
Một nghiên cứu mới ã phát hiện ra rằng đ

chụp một bức ảnh mỗi ngày và đăng nó lên mạng 
có thể cải thiện sức khỏe, khả năng tự suy ngẫm và 
kết nối xã hội.

Đắm mình trong nắng
Vitamin D giữ cho xương và cơ của chúng 

ta khỏe mạnh, và nghiên cứu mới cho thấy nó cũng 
có thể giúp chúng ta sống lâu hơn - vì vậy hãy tận 
hưởng ánh nắng mặt trời.

Trồng cây xanh
Cây trồng trong nhà không chỉ ẹp mắt mà đ

còn khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu, tăng khả năng 
sáng tạo, năng suất và giảm căng thẳng.

Cười nhiều hơn
Một nghiên cứu của Đại học Stanford đã 

phát hiện ra rằng chỉ cần di chuyển các cơ trên 
khuôn mặt của chúng ta để tạo ra một nụ cười sẽ cải 
thiện tâm trạng của chúng ta - vì vậy hãy thể hiện 
khuôn mặt vui vẻ của bạn. ■ 

Một cặp vợ chồng Ấn Độ đã 
kiện con trai và con dâu của 
mình vì chúng không muốn có 
con

Nhiều cuốn sách tâm lý đã được viết 
về mối quan hệ giữa cha mẹ và con 
cái, bao gồm cả những kỳ vọng mà 

cha mẹ đặt ra cho con cái của họ.
Nhưng một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã 

kiện con trai và con dâu của của mình với số tiền là 
643.000 đô la với lý do “quấy rối tinh thần”. Và lý 
do cụ thể ở đây là mãi mà những đứa con của họ 
không chịu có em bé.

Sanjeev và Sadhana Prasad lập luận rằng 
họ đã chi 257.000 đô la để nuôi dạy con trai Shrey 
Sagar, trả tiền cho khóa đào tạo phi công của anh ta 
ở Mỹ, sắp xếp cuộc hôn nhân và tài trợ cho đám 
cưới với hy vọng Sagar và vợ sẽ có con ngay sau 
đó.

Ông Prasad nói: “Con trai tôi đã kết hôn 
được sáu năm nhưng chúng vẫn chưa có kế hoạch 
sinh con”. Ông và vợ đã hy vọng sẽ có một đứa 
cháu để chơi cùng khi nghỉ hưu, nhưng kế hoạch đó 
đã không thành hiện thực.

Prasad nói: “Vấn đề chính là ở tuổi này 
chúng tôi cần có cháu, nhưng con trai và con dâu 
của tôi dường như không có ý định sinh em bé”. ■  



Trang 17A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2032 * Saturday, February 04, 2023

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Chế độ ăn uống ảnh hưởng 
đến quá trình lão hóa như thế 
nào?

Các nhà nghiên cứu khó có thể đưa ra 
câu trả lời nhất định cho việc thức 
ăn nào đẩy nhanh hay làm chậm 

quá trình lão hóa bởi vì vấn đề dinh dưỡng và lão 
hóa đều rất phức tạp.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Lão hóa 
Butler Columbia tại trường Y tế Công cộng 
Mailman thuộc Đại học Columbia, câu trả lời cho 
việc thức ăn ảnh hưởng như thế nào đến quá trình 
lão hóa thực ra lại rất phức tạp.

Phần lớn phân tích tập trung vào tác dụng 
của từng chất dinh dưỡng riêng rẽ. Nhưng cách tiếp 
cận truyền thống và một chiều này không giúp 
chúng ta có cái nhìn tổng thể về tác động của chế độ 
ăn uống lên sức khỏe và quá trình lão hóa.

Chế độ ăn uống lành mạnh cần dựa trên sự 
cân bằng của các nhóm chất dinh dưỡng thay vì chỉ 
ưu tiên một số chất dinh dưỡng nhất định tại một 
thời điểm.

Cho tới gần đây, hiểu biết của chúng ta về 
việc chế độ ăn uống thay đổi một cách tự nhiên ở 
người ảnh hưởng đến quá trình lão hóa ra sao vẫn 
còn hạn chế. Những phát hiện mới nhất đã được 
công bố trên chuyên san BMC Biology.

Mục đích của nghiên cứu
Tiến sĩ Alan Cohen, phó giáo sư Khoa học 

sức khỏe môi trường tại trường Columbia 
Mailman, cho biết: “Chúng tôi gặp khó khăn khi 
tiếp cận vấn đề này bởi thực tế, cả chế độ dinh 
dưỡng và sinh lý học của quá trình lão hóa đều rất 
phức tạp và đa chiều”.

Do đó, nghiên cứu này củng cố thêm tầm 
quan trọng của việc có cái nhìn khái quát hơn về 
chế độ dinh dưỡng để trả lời cho câu hỏi muôn thuở 
về cách sống lâu và khỏe mạnh.

Tiến sĩ Cohen cũng lưu ý nghiên cứu này có 
điểm chung với những phát hiện trước đó là đều 
cho thấy người lớn tuổi có nhu cầu tiêu thụ protein 
cao hơn. Họ cần nạp protein để chống lại chứng teo 
cơ ở người cao tuổi và tình trạng suy giảm hoạt 
động thể chất do lão hóa.

Quá trình nghiên cứu
Các nhà nghiên cứu xác định các khuôn 

mẫu chính của một số chất dinh dưỡng cụ thể liên 
quan đến quá trình lão hóa sinh học. Họ sử dụng 

những công cụ mô phỏng đa chiều để tìm hiểu tác 
động của chất dinh dưỡng đối với rối loạn điều hòa 
sinh lý ở người lớn tuổi.

Tiến sĩ Cohen, người hợp tác với Trung tâm 
Lão hóa Butler Columbia, nhận xét: “Phương pháp 
của chúng tôi sẽ đưa ra lộ trình cho các nghiên cứu 
trong tương lai nhằm khám phá toàn bộ sự phức tạp 
của mối quan hệ giữa lão hóa và chế độ dinh 
dưỡng”.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu của 
1560 đàn ông và phụ nữ 67-84 tuổi. Những người 
tham gia nghiên cứu được chọn ngẫu nhiên trong 
khoảng thời gian 11/2003-6/2005 từ các khu vực 
Montreal, Laval hoặc Sherbrooke ở Quebec, 
Canada. Những người này được kiểm tra thường 
niên trong 3 năm và tiếp tục được theo dõi hơn 4 
năm để các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ liên 
quan giữa lượng chất dinh dưỡng với quá trình lão 
hóa trên quy mô lớn.

Cách đánh giá mối tương quan giữa chế 
độ dinh dưỡng và lão hóa

Lão hóa và mất cân bằng nội môi liên quan 
đến tuổi tác (rối loạn điều hòa sinh lý) được định 
lượng thông qua việc tích hợp các dấu ấn sinh học 
trong máu. Ảnh hưởng của chế độ ăn uống được 
đánh giá dựa trên việc áp dụng khung hình học 
dinh dưỡng vào các chất dinh dưỡng đa lượng và 
19 chất dinh dưỡng vi lượng.

Các nhà nghiên cứu thiết lập 8 mô hình 
khám phá các yếu tố dự báo dinh dưỡng khác nhau 
và điều chỉnh chúng theo thu nhập, trình độ học 
vấn, tuổi tác, hoạt động thể chất, số lượng bệnh, 
giới tính và tình trạng hút thuốc hiện tại.

Họ đã quan sát được 4 khuôn mẫu lớn sau 
đây:

- Mức độ hấp thụ chất dinh dưỡng tối ưu 
phụ thuộc vào chỉ số lão hóa. Lượng protein tăng 
cao giúp cải thiện/làm giảm một số thông số lão 
hóa, trong khi mức carbohydrate tăng cao giúp cải 
thiện/giảm các thông số khác.

- Trong một số trường hợp, chế độ dinh 
dưỡng ở mức trung bình lại đem tới hiệu quả tốt. 
Điều này là minh chứng chống lại quan điểm rằng 
ăn nhiều chất này hay ít chất kia sẽ tác động đến cơ 
thể tốt hơn.

- Một số người thích ứng tốt với nhiều mô 
hình chất dinh dưỡng khác nhau. Khi thay đổi chế 
độ dinh dưỡng, các chỉ số cơ thể không biến đổi 
quá nhiều so với định mức.

- Mức độ tối ưu của chất dinh dưỡng 
thường phụ thuộc vào mức độ của một chất dinh 
dưỡng khác (ví dụ vitamin E và vitamin C). Các 
phương pháp phân tích đơn giản không thể nghiên 
cứu các mối liên hệ phức tạp này.

Kết luận của nghiên cứu
Nhóm nghiên cứu cũng phát triển một công 

cụ tương tác thú vị. Nó cho phép người dùng khám 
phá cách các nhóm vi chất dinh dưỡng khác nhau 
ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của quá 
trình lão hóa.

Kết quả của nghiên cứu này cũng trùng với 
các phát hiện trước đó trên chuột. Các nghiên cứu 

đều cho thấy chế độ ăn giàu protein có thể đẩy 
nhanh quá trình lão hóa, nhưng protein lại có rất có 
lợi cho người cao tuổi.

Tiến sĩ Cohen nói: “Những kết luận trên 
không phải là kết quả thực nghiệm. Chúng tôi sẽ 
cần xác thực thông tin dưới nhiều trường hợp khác. 
Những phát hiện cụ thể, như tính nổi bật của sự kết 
hợp giữa vitamin E và vitamin C, có thể sẽ không 
xuất hiện trong các nghiên cứu khác”.

Tuy nhiên, ông Cohen cho biết nhóm 
nghiên cứu sẽ luôn giữ vững quan điểm về việc 
không có câu trả lời đơn giản, cụ thể nào cho chế độ 
dinh dưỡng tối ưu. Kết luận này được đúc kết từ 
nhiều phương pháp tiếp cận và xuất hiện trong hầu 
hết phân tích của nhóm. Nó cũng phù hợp với các 
nguyên tắc tiến hóa cũng như nhiều nghiên cứu 
trước đây. ■ 

Thực phẩm “siêu chế 
biến” có thể dẫn tới nguy cơ sa 
sút trí tuệ

Những thực phẩm siêu chế biến như 
xúc xích, hamberger... không chỉ 
có hại cho sức khỏe mà còn có 

nguy cơ ảnh hưởng lớn tới não bộ.
Thực phẩm siêu chế biến là những loại thực 

phẩm được chế biến công nghiệp, có từ 5 thành 
phần trở lên bao gồm các chất phụ gia, phẩm màu, 
chất bảo quản... Mặc dù từ trước tới nay, chúng ta 
luôn biết loại thực phẩm này có hại cho sức khỏe 
nhưng nghiên cứu mới còn cho thấy loại thực phẩm 
này ảnh hưởng đến cả não bộ.

Nghiên cứu mới cho thấy con người có 
nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn nếu hơn 
20% lượng calo nạp vào hàng ngày của họ là thực 
phẩm siêu chế biến. Nghiên nhân là do phần não bộ 
liên quan đến việc xử lý thông tin và đưa ra quyết 
định (hay còn gọi là chức năng điều hành) có thể bị 
ảnh hưởng đặc biệt bởi việc tiêu thụ loại thực phẩm 
này.

Theo nghiên cứu, những người tiêu thụ 
nhiều thực phẩm siêu chế biến ghi nhận tốc độ suy 
giảm nhận thức nhanh hơn 28% và tốc độ suy giảm 
chức năng điều hành nhanh hơn 25% so với những 
người ăn ít loại thực phẩm siêu chế biến.

Chưa dừng lại ở đó, tác hại của thực phẩm 
này còn là tăng nguy cơ béo phì, gây ra những vấn 
đề về tim mạch, tuần hoàn, tiểu đường, ung thư và 
giảm tuổi thọ. Để tránh những rủi ro sức khỏe, các 
chuyên gia khuyến khích mọi người có chế độ ăn 
uống lành mạnh, phù hợp, hạn chế sử dụng thực 
phẩm siêu chế biến và nên tăng những loại thực 
phẩm chất lượng cao như trái cây, rau củ, ngũ cốc.

Ngoài ra, thay vì ăn thức ăn nhanh và các 
thực phẩm siêu chế biến, bạn nên tập thói quen nấu 
ăn tại nhà. Những bữa ăn như vậy rất đáng giá bởi 
nó có thể bảo vệ trái tim và não bộ của bạn khỏi 
những chứng mất trí nhớ hoặc bệnh Alzheimer. 
Ngay từ bây giờ, bạn nên tạo dựng thói quen ngừng 
mua những thứ được chế biến sẵn. ■  
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Kiểm tra sức khỏe - cách 
quan trọng để bắt đầu một năm 
thuận lợi

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 
có thể giúp bạn phát hiện sớm mọi 
vấn đề hoặc ít nhất cũng giúp bạn 

yên tâm hơn.
Có bao nhiêu người trong chúng ta có thể 

thành thật nói rằng chúng ta chăm sóc bản thân 
giống như cách chúng ta chăm sóc con cái, công 
việc, nhà cửa và thậm chí cả thú cưng? Đối với một 
số người trong chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng 
ta đang đánh bom hẹn giờ, đặt sức khỏe của mình 
vào nguy hiểm một cách không cần thiết.

Một nghiên cứu năm 2021 của các nhà 
nghiên cứu tại Trung tâm Tăng huyết áp Dobney ở 
Perth cho thấy gần 60% người Úc bị huyết áp cao - 
một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất dẫn đến 
đột quỵ, bệnh tim mạch vành và bệnh thận mãn tính 
- không được điều trị và một số thậm chí không biết 
họ mang nó trong người.

Nhà trị liệu tự nhiên Chloe Chivers nói: 
“Sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta rất 
quan trọng vì nó định hình gần như mọi khía cạnh 
của cuộc sống hàng ngày. Thông qua các thực hành 
chăm sóc sức khỏe thường xuyên và bằng cách 
kiểm tra sức khỏe hàng năm để theo dõi tình trạng 
của chúng ta, chúng ta có thể khôi phục lại sự cân 
bằng trong cơ thể và tâm trí của mình”.

Vậy, hãy bắt đầu một năm mới bằng cách 
quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn với những 
gợi ý dưới đây của các chuyên gia y tế!

Ảnh minh họa
Lắng nghe các triệu chứng của cơ thể 

bạn
Một nghiên cứu của Northwestern 

Medicine năm 2021 cho thấy việc khám sức khỏe 
hàng năm giúp nhận biết và điều trị bệnh mãn tính 
hiệu quả hơn, kiểm soát yếu tố rủi ro, tiếp nhận dịch 
vụ phòng ngừa và cải thiện kết quả do bệnh nhân 
báo cáo.

Bác sĩ đa khoa Sydney Michela Sorensen 
cho biết việc kiểm tra sức khỏe hàng năm không 
chỉ giúp ngăn ngừa một số bệnh tật mà còn khuyến 
khích chúng ta thực hiện những thay đổi tích cực về 
sức khỏe.

Tiến sĩ Sorensen nói: “Giống như cách 
chúng ta dọn dẹp nhà cửa vào mùa xuân, thời tiết 
ấm hơn là thời điểm tuyệt vời để làm điều tương tự 

đối với cơ thể chúng ta”.
“Mùa hè cũng có xu hướng là thời điểm 

mọi người bắt đầu tập thể dục, điều này thật tuyệt, 
nhưng bạn nên đến gặp bác sĩ trước”.

Trong khi đó, theo nhà trị liệu tự nhiên 
Chloe Chivers cho biết dù là mùa hè hay không, 
điều quan trọng là bạn phải lắng nghe cơ thể mình 
đang nói gì. Cô nói: “Cơ thể nói chuyện với bạn 
thông qua các triệu chứng, đưa ra phản hồi quan 
trọng, cho bạn biết khi nào mọi thứ mất cân bằng và 
cần được chú ý”.

“Các dấu hiệu phổ biến cho thấy mọi thứ có 
thể không ổn có thể bao gồm các triệu chứng tiền 
kinh nguyệt dữ dội và đau bụng kinh, kinh nguyệt 
ra nhiều, luôn cảm thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng, 
trầm cảm, mất ngủ, đau đầu liên tục, các vấn đề về 
đường ruột như táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, hôi 
miệng và khó tiêu, và tái phát các bệnh nhiễm trùng 
như tưa miệng, nhiễm trùng đường tiết niệu và cảm 
lạnh”.

Kiểm tra sức khỏe tổng quát để bắt đầu 
năm mới của bạn

Hãy đến bác sĩ của bạn và kiểm tra sức 
khỏe “từ đầu đến chân”.

Tiến sĩ Sorensen cho biết bác sĩ đa khoa của 
bạn là điểm đến đầu tiên để được chăm sóc phòng 
ngừa và có thể quyết định xem bạn có cần gặp bác 
sĩ chuyên khoa về bất kỳ vấn đề cụ thể nào hay 
không.

Khám tổng quát thường liên quan đến việc 
nói chuyện với bác sĩ gia đình về tiền sử bệnh và lối 
sống của bạn, bao gồm chế độ ăn uống, hoạt động 
thể chất, tiền sử uống rượu và hút thuốc cũng như 
liệu bạn có biểu hiện bất kỳ triệu chứng y tế đáng lo 
ngại nào hay không.

Tiến sĩ Sorensen nói: “Chúng tôi kiểm tra 
chiều cao, cân nặng, vòng bụng và huyết áp của 
bạn, đồng thời xem xét các kiểu ngủ, mức năng 
lượng và thói quen tập thể dục”.

“Các kiểm tra khác bao gồm thói quen đại 
tiện, bạn có bị đau đầu hay chóng mặt không, chu 
kỳ kinh nguyệt của bạn đang theo dõi như thế nào 
và liệu bạn có dấu hiệu tiền mãn kinh hay không” - 
Tiến sĩ Sorensen nói tiếp - “Chúng tôi kiểm tra xem 
bạn đã khám sàng lọc ung thư ruột, ung thư cổ tử 
cung và vú đối với phụ nữ và ung thư tuyến tiền liệt 
đối với nam giới chưa, đồng thời chúng tôi xem xét 
làn da của bạn”.

Chloe cho biết xét nghiệm máu hàng năm 
cũng là một cách sâu sắc để theo dõi các xu hướng 
về sức khỏe của bạn.

Cô ấy nói: “Hãy hỏi bác sĩ gia đình hoặc 
bác sĩ tự nhiên để kiểm tra toàn bộ công thức máu, 
chức năng thận và gan, hormone tuyến giáp, 
cholesterol và nồng độ sắt, vitamin D, vitamin B12 
và folate cũng như mức đường huyết lúc đói của 
bạn”.

Mắt, răng và thính giác
Chuyên gia kiểm tra mắt không chỉ là về 

vấn đề  nhìn của bạn. Bác sĩ nhãn khoa Harry 
Melides nói rằng họ cũng có thể phát hiện ra một 
loạt các vấn đề về sức khỏe khi kiểm tra mắt.

Tiến sĩ Melides nói: “Không chỉ bệnh 
hoàng điểm, mà cả bệnh tiểu đường và liệu bạn có 
bị đột quỵ hay không, bệnh tăng nhãn áp - một số 
bệnh hệ thống như vậy sẽ xuất hiện khi chúng ta 
nhìn vào mắt”.

Hiệp hội Nha khoa Úc khuyến nghị nên 
khám răng ít nhất 12 tháng một lần bất kể bạn cảm 
thấy thế nào về sức khỏe răng miệng tổng thể của 
mình. Điều quan trọng là bạn phải đi khám nha sĩ 
thường xuyên, với phòng ngừa nha khoa là chìa 
khóa để bảo vệ răng của bạn.

Và, nếu bạn bị mất thính giác hoặc nghĩ 
rằng thính giác của bạn có thể bị tổn thương, hãy 
yêu cầu bác sĩ giới thiệu bạn đến một chuyên gia 
thính học.

Sức khỏe tinh thần
Nhà tâm lý học Donna Stambulich cho biết 

việc bảo vệ sức khỏe tinh thần của bạn dễ dàng hơn 
bạn tưởng, nhưng bạn cần dành thời gian để lắng 
nghe cơ thể, suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Donna nói: “Mùa hè đến sẽ có nhiều 
chuyến đi mang tính chất xã hội hơn và nhiều cơ 
hội hơn để phá bỏ những thói quen tốt. Nhưng bạn 
có thể tận hưởng mọi thứ mà mùa hè và kỳ nghỉ lễ 
mang lại mà không ảnh hưởng đến sức khỏe tinh 
thần của bạn”.

“Nếu bạn nhận thấy những thay đổi về cảm 
giác thèm ăn, giấc ngủ, mức độ động lực, sự thích 
thú với mọi thứ hoặc thấy mình trở nên cáu kỉnh 
hoặc khó tập trung, thì đây có thể là những dấu hiệu 
cho thấy bạn đang chạy không tốt”.

“Nếu những triệu chứng này kéo dài hơn 
một vài tuần hoặc bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động 
hàng ngày của bạn, thì có lẽ ã đ đến lúc bạn nên nhờ 
đến sự trợ giúp của chuyên gia hoặc một người bạn 
đáng tin cậy”. ■ 

Một ngôi nhà nổi nguyên 
mẫu trị giá 1,5 triệu đô la bị chìm 
xuống nước ngay tại buổi lễ ra 
mắt

Công ty Ocean Builders có trụ sở tại 
Panama muốn giúp nhân loại có thể 
dễ dàng sinh sống trên biển và đã 

tạo ra SeaPod một nguyên mẫu nhà nổi hiện đại và 
tiện nghi.

Nhưng bất chấp thiết kế ấn tượng và công 
nghệ tiên tiến, có vẻ như giấc mơ này đã không 
được thực hiện, bởi SeaPod đã bị chìm luôn xuống 
nước ngay tại buổi đầu tiên chính thức ra mắt công 
chúng

Nguyên mẫu trị giá 1,5 triệu đô la này đã có 
buổi ra mắt vào tháng 9 trước sự chứng kiến trực 
tiếp của tổng thống Panama, Laurentino Cortizo.

May mắn thay, không có ai bị thương trong 
vụ việc và Ocean Builders đã nhanh chóng xác 
định được vấn đề: Trục trặc máy bơm của tòa nhà 
đã khiến cho nó bị chìm. ■  
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Năm bước thiết lập mục 
tiêu cho năm mới

Gần 40% người Mỹ trưởng thành lập 
mục tiêu cho từng n m, trong ó ă đ
10 mục tiêu ược nhiều người lựa đ

chọn nhất là giảm/t ng cân, học tập, quản lý tài ă
chính, du lịch, bỏ thuốc.

Huấn luyện viên nghề nghiệp người Mỹ 
Karla Montalva chia sẻ 5 bước cần phải làm để có 
thể lập ra những mục tiêu sát thực tế, từ đó thực 
hiện được trong năm tới.

Cụ thể hóa mục tiêu
Theo kinh nghiệm của Karla Montalva, 

càng tập trung vào những gì bạn muốn hoàn thành 
càng tốt. Ví dụ nếu bạn muốn tập thể dục nhiều 
hơn, bạn cần đưa ra một mục tiêu rõ ràng, như “Tôi 
sẽ chạy bộ ba lần một tuần vào các ngày thứ Hai, 
thứ Tư và thứ Sáu”. Điều này sẽ giúp cung cấp cho 
bạn một mục tiêu rõ ràng và cụ thể.

Ngay khi đặt ra một mục tiêu nào đó, bạn 
nên tự hỏi: “Tôi thực sự muốn đạt được điều gì”, 
“Tôi sẽ thực hiện hành động gì?”.

Đo lường mục tiêu
Làm sao bạn biết mình đã đạt được mục 

tiêu hay chưa nếu không thể đo lường hoặc theo dõi 
tiến trình của mình? Chỉ khi đo lường được chúng, 
bạn mới biết mình đi đúng hướng hay không.

Theo chuyên gia, nên viết những mục tiêu 
đó ra giấy và theo dõi chúng. Ví dụ: Nếu bạn đang 
muốn tiết kiệm, cần phải sử dụng một ứng dụng và 
cẩn thận cập nhật thông tin chi thu mỗi ngày, xem 
trên thực tế bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu, từ 
những khoản nào.

Chỉ nên đặt mục tiêu trong tầm với
Chúng ta đôi khi đặt mục tiêu cho những 

thứ nằm ngoài tầm với của mình, do thiếu các kỹ 
năng, thời gian hoặc nguồn lực cần thiết. Ví dụ, nếu 
bạn đặt mục tiêu đi du lịch châu Âu năm tới, có lẽ sẽ 
khó đạt được nếu bạn chưa có sự chuẩn bị tài chính 
cụ thể.

Do đó, điều cần thiết là phải tự hỏi bản 
thân: “Mục tiêu này có khả thi không? Đây có phải 
là điều tôi có thể đạt được không?”. Đương nhiên 
điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ 
dám mơ ước đi châu Âu. Điều đó chỉ có nghĩa là 
bạn có thể bắt đầu với việc tiết kiệm chi tiêu, để có 
thể có một khoản cho chuyến đi.

Sẽ là sai lầm nếu đặt ra những mục tiêu 
không phù hợp với cuộc sống hiện tại hoặc mục 
đích sống của mình, điều này khiến chúng ta khó 
thực hiện hoặc đạt được mục tiêu hơn. Ví dụ nếu 
bạn muốn đi biển một tuần bốn lần nhưng nhà ở 
miền núi, điều này không phù hợp với thực tế hiện 
tại.

Hãy tự hỏi bản thân xem mục tiêu hiện tại 
của bạn phù hợp như thế nào với các mục tiêu to tát 
hơn. Bạn cũng nên tự hỏi, việc đạt được mục tiêu 
nhỏ sẽ giúp bạn tiến gần hơn những mục tiêu lớn 
như thế nào?

Cho mình thời gian

Cho bản thân một khoảng thời gian để thực 
hiện mục tiêu cũng quan trọng như việc đề ra các 
mục tiêu. Do đó, khi viết ra các mục tiêu của bạn, 
hãy tự hỏi: “Khi nào tôi muốn hoàn thành điều 
này? Khung thời gian cho mục tiêu này là gì?”.

Nếu bạn không đặt ra một mốc thời gian 
thực tế và phù hợp cho bản thân, nhiệt huyết có thể 
giảm đi rất nhanh. Vài tháng sau, thậm chí bạn sẽ 
có thể thấy mình “giậm chân tại chỗ” và tự hỏi bản 
thân: Mình đã sai ở đâu? ■

Năm đặc tính thần kỳ của 
ca cao đối với cơ thể

Ca cao là thức uống đã có từ hơn 
3.000 năm và được phát minh bởi 
người Aztec cổ đại. Thành phần 

chính trong thức uống ngọt ngào này có thể cải 
thiện làn da, giảm trầm cảm và tạo ra “hormone 
hạnh phúc”.

Vào thời Trung cổ, ca cao đã bị nghiêm 
cấm trong một thời gian dài, về sau các vị vua đã 
nếm thử và sau đó nó trở thành một món ăn rất 
thường xuyên trên bàn ăn của hoàng gia. Thức 
uống vô cùng ấm cúng này có thể làm bừng sáng 
mùa thu xám xịt một cách độc đáo.

Trong các nền ẩm thực khác nhau trên thế 
giới, bạn có thể tìm thấy rất nhiều cách chế biến 
khác nhau - một số thêm caramel mặn, một số khác 
trang trí kẹo dẻo và kem đánh bông, một số khác 
nấu với nước cốt dừa, hoặc đa dạng hóa hương vị 
của ca cao bằng gia vị hay thậm chí là rượu mạnh.

Ca cao là thức uống đã có từ hơn 3.000 
năm

Nhưng không phải ai cũng biết rằng ca cao 
có rất nhiều đặc tính có lợi nếu bạn sử dụng thức 
uống nóng này hàng ngày.

Giúp trái tim khỏe mạnh
Thức uống này sẽ rất hữu ích cho những 

người bị tụt huyết áp hoặc mắc các bệnh về tim 
mạch. Các chất có trong hạt ca cao giúp ổn định 
huyết áp, cải thiện quá trình lưu thông máu. Ngoài 
ra, theo thống kê y tế, loại đồ uống này làm giảm 
nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch vành và huyết 
khối.

Ảnh minh họa
Kích thích hoạt động của não bộ
Ca cao được coi là thức uống của các vị vua 

thời Trung cổ là có lý do chính đáng. Cường độ làm 
việc của những người đứng đầu đất nước, chịu 
trách nhiệm về cuộc sống của hàng trăm ngàn 

người và giải quyết những vấn đề vô cùng phức 
tạp, luôn căng thẳng.

Để làm được điều này, bộ não phải hoạt 
động hết công suất. Rất thú vị là ca cao có thể góp 
phần hỗ trợ vào việc này. Như chúng ta đã nói, ca 
cao cải thiện lưu thông máu, do đó giúp tăng cường 
hoạt động của não bộ.

Flavonoid là hoạt chất trong hạt ca cao. 
Chúng góp phần sản xuất tế bào thần kinh. Do đó, 
những người uống ca cao thường có thể nhận thấy 
rằng họ thực hiện các công việc trí óc dễ dàng hơn 
và không phải phàn nàn về trí nhớ của mình.

Các bác sĩ khuyên những người bị rối loạn 
tâm thần, hội chứng Alzheimer, Parkinson nên 
uống ca cao liên tục và thức uống này cũng sẽ là 
một biện pháp phòng ngừa tuyệt vời chứng mất trí 
nhớ và xơ vữa động mạch.

Thuốc ho, xi-rô hạ sốt, thuốc an thần và 
thuốc giảm cảm lạnh thông thường - tất cả những 
loại thuốc đắt tiền này có thể được thay thế bằng 
một loại bột - bột ca cao.

Thực tế ca cao có những đặc tính đáng kinh 
ngạc, là một chất chống oxy hóa tự nhiên tuyệt vời 
và một hỗn hợp vitamin có thể cải thiện khả năng 
miễn dịch.

Nó chứa nhiều loại khoáng chất hữu ích 
như đồng, kẽm, sắt, axit folic, cũng như các 
vitamin nhóm B, PP, E. Thức uống này rất hữu ích 
trong điều trị chứng viêm, cải thiện quá trình chữa 
bệnh và cũng kích thích hệ thống miễn dịch.

Có tác dụng như một thực phẩm ăn 
kiêng

“Từ ngày mai tôi sẽ ăn kiêng” - đó là cách 
chúng ta thường nói với chính mình. Rõ ràng cụm 
từ này có một loại ma thuật nào đó, bởi vì sau đó, 
cảm giác thèm ăn ngay lập tức tăng lên và chúng ta 
bắt đầu thèm ăn những thực phẩm trong “danh mục 
cấm” một cách khủng khiếp, nhất là đối với các 
loại đồ ngọt. Ca cao trong trường hợp này sẽ là một 
giải pháp tuyệt vời.

Rốt cuộc, loại đồ uống này giúp điều chỉnh 
các quá trình sinh học và loại bỏ trọng lượng dư 
thừa. Một tính năng khác cực kỳ tốt của ca cao là 
chỉ chứa cholesterol lành mạnh và chất béo bão hòa 
phức hợp, không dẫn đến béo phì. Vì vậy, bạn có 
thể uống một cốc ca cao ngọt ngào mà không lo 
lắng về vòng eo của mình.

Tạo ra “hormone hạnh phúc”
Liều thuốc tốt nhất để giải quyết mọi nỗi 

buồn và lo lắng là mứt, sô cô la và bánh ngọt, 
nhưng đồ ngọt hữu ích không có nhiều. Vì vậy, một 
cốc ca cao sữa ngọt ngào là sự thay thế vô cùng hữu 
ích. Bạn có biết rằng, giống như socola, ca cao 
cũng góp phần sản xuất “hormone hạnh phúc”.

Thức uống này có thể giúp nâng cao tinh 
thần của bạn và các bác sĩ thường khuyên dùng nó 
như một loại thuốc chống trầm cảm tự nhiên tuyệt 
vời. Vì vậy, hãy uống một cốc ca cao và... mỉm 
cười! ■ 
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Những thay đổi tuyệt vời 
của cơ thể sau hành trình tập 
thể dục

Điều gì xảy ra với cơ thể bạn khi bạn 
bắt đầu tập thể dục - sau 1 tuần, 
tháng và một năm vào một thói 

quen tập thể dục mới? Dưới đây là những thay đổi 
bạn có thể mong đợi!

Nếu bạn đã bắt đầu một chế độ tập thể dục 
mới cho năm 2023 thì bạn không đơn độc. Một 
cuộc khảo sát của Finder đã xác định rằng các giải 
pháp hàng đầu cho Năm mới của quốc gia thường 
bao gồm cải thiện chế độ ăn uống và tăng cường tập 
thể dục.

Nếu bạn là một trong những người này, bạn 
có thể muốn biết chính xác tiến độ tập thể dục mà 
bạn có thể mong đợi trong hành trình tập thể dục 
của mình. 

Và đây là tiến độ tập thể dục mà bạn có thể 
mong đợi sau khi bắt đầu kế hoạch tập thể dục bạn 
đặt ra.

Cơ thể thay đổi sau ngày đầu tiên tập thể 
dục

Nhà sinh lý học tập thể dục Richelle Street 
cho biết việc bắt đầu thường là phần khó khăn nhất. 
Richelle nói: “Điều đầu tiên mà nhiều người sẽ chú 
ý là cái mà chúng tôi gọi là “cơn đau nhức khởi phát 
muộn”, viết tắt là DOMS - đó là một phản ứng rất 
bình thường sau khi tập thể dục và điều quan trọng 
là mọi người không được nản lòng vì điều đó”.

“Hầu hết mọi người sẽ muốn nghỉ ngơi, 
nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục và theo dõi 
một số bài tập thể dục nhẹ, đi bộ nhẹ hoặc bơi lội - 
bất cứ điều gì giúp cơ thể vận động”.

Ảnh minh họa
Sau tuần một
Sau một vài buổi tập tại phòng tập thể dục 

hoặc chạy bộ nhẹ nhàng quanh khu phố, bạn sẽ 
nhận thấy một số thay đổi nhỏ. 

Huấn luyện viên cá nhân của FIT Toorak 
Penny Dew cho biết tiến độ tập luyện sẽ khác nhau 
đối với mỗi người, tùy thuộc vào chương trình họ 
đang tham gia, nhưng nhìn chung, hầu hết mọi 
người sẽ bắt đầu cảm thấy sự cải thiện.

“Bạn có thể sẽ bắt đầu có nhiều năng lượng 
hơn, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khỏe mạnh hơn và có 
thể nhận thấy sự gia tăng điều đó theo thời gian” - 
Penny nói.

Theo Penny, bạn cũng có thể khá đói trong 
giai đoạn này vì bạn đang đốt cháy năng lượng và 
cần nhiều thức ăn hơn để cung cấp năng lượng cho 
cơ thể.

Cô nói thêm: “Điều đó sẽ ổn định khi bạn 
tiếp tục và mọi người… thực sự bắt đầu ăn uống tốt 
hơn vì họ hài hòa hơn với cơ thể của mình”.

Sau tuần thứ ba đến thứ tư
Penny cho biết những thay đổi về thể chất 

trở nên rõ ràng vào cuối tháng đầu tiên.
“Mọi người sẽ nhận thấy rằng cơ bắp của 

họ đang được cải thiện, họ sẽ trông mạnh mẽ hơn 
và tư thế của họ được cải thiện” - cô nói - “Một số 
người cũng sẽ được tăng cường sức khỏe tinh thần 
tốt trong khoảng thời gian này, đây là điều mà 
nhiều người trong chúng ta không mong đợi, 
nhưng nó có thể thực sự tích cực và tạo động lực”.

Sau tuần thứ sáu đến tám
Nếu bạn đã làm được điều này cho đến nay, 

xin chúc mừng! Bạn không chỉ đang tiến bộ trong 
tập thể dục, thói quen của bạn giờ đã trở thành thói 
quen.

Richelle nói: “Nghiên cứu có khác nhau, 
nhưng mốc sáu tuần là khi bạn đã xây dựng được 
một thói quen”.

“Đó là lý do tại sao bạn thường thấy các 
khóa học dành cho người mới bắt đầu tại phòng tập 
thể dục hoặc với huấn luyện viên cá nhân kéo dài từ 
sáu tuần đến hai tháng” - cô nói tiếp - “Đó là giai 
đoạn mà mọi người chắc chắn nhìn thấy sự cải 
thiện, đặc biệt nếu họ đang tập luyện sức mạnh và 
họ cảm thấy có động lực để tiếp tục”.

Cô nói thêm, đó cũng là một điểm tốt trong 
hành trình để mọi người bắt đầu thử thách bản thân: 
“Có thể là nâng nhiều tạ hơn, tăng tần suất như 
thêm một buổi khác hoặc cố gắng đi nhanh hơn một 
chút. Nhưng bạn không nên tăng tải quá 10 đến 15 
phần trăm, nếu không bạn có thể gây thương tích 
cho bản thân”.

Sau một năm
Một năm sau, bạn sẽ đạt được thể lực cơ 

bản của mình. Điều đó có nghĩa là bạn vĩnh viễn 
thon gọn hơn, mạnh mẽ hơn và khỏe mạnh hơn, 
đồng thời bạn đã có những thay đổi đáng kể về 
ngoại hình cũng như khả năng chịu đựng của mình.

Tuy nhiên, một phàn nàn phổ biến ở giai 
đoạn này là mức độ tăng trưởng hoặc cải thiện đang 
giảm dần. 

Richelle nói: “Về cơ bản, bạn sẽ thấy rằng 
sự tiến bộ của mình vẫn ổn định. Bạn có thể không 
thể tiếp tục tăng tải như cách đây vài tháng - điều 
này là do thể lực cơ bản của bạn cao hơn nhiều, vì 
vậy bạn không nhận được những cải thiện tăng quá 
mức đó”.

Nhưng đừng nản lòng - thay vào đó, điều 
quan trọng là phải thừa nhận rằng bạn đang đạt đến 
đỉnh cao của mình và quá trình này bây giờ là duy 
trì thói quen.
“Bạn có thể thêm một buổi tập yoga hoặc tập tạ. 
Giờ đây vấn đề là duy trì mức độ thể lực mà bạn 
đang hướng tới thay vì đạt được những thành tựu 
to lớn” - cô nói thêm. ■

Bốn đặc điểm của một 
người bạn đời lý tưởng

Các nhà nghiên cứu ở Australia kết 
hợp từ 19 nghiên cứu, với 3.800 
người tham gia để chỉ ra bốn khía 

cạnh tính cách liên quan đáng kể đến sự hài lòng 
trong mối quan hệ.

Không quá nhạy cảm
Yếu tố dự đoán sự hài lòng trong mối quan 

hệ là sự ổn định về tâm lý, xu hướng trải nghiệm 
trạng thái cảm xúc tiêu cực. Tâm lý quá nhạy cảm 
có liên quan đến những thứ như trầm cảm, bốc 
đồng và thù địch.

Những người không quá nhạy cảm sẽ 
không dễ buồn bã và nhanh chóng phục hồi sau 
những cảm xúc khó khăn như tức giận hoặc buồn 
bã. Họ không thường xuyên bị lo lắng lấn át và có 
thể trải nghiệm rất nhiều hạnh phúc, viên mãn.

Dễ chịu
Những người dễ chịu rất dễ hòa đồng, 

khiến họ trở thành người yêu, người bạn đời hấp 
dẫn. Ngược lại, những người ít dễ chịu thường kiêu 
ngạo, ích kỷ hoặc không đáng tin.

Những người dễ chịu có tình bạn bền chặt, 
lành mạnh và mối quan hệ với tình cũ kết thúc 
tương đối thân thiện. Họ không mấy khi khó chịu 
với bạn và làm bạn không có cảm giác thấp thỏm 
khi ở bên cạnh.

Họ thường tránh tranh luận, xung đột và 
hiếm khi hiểu sai mọi việc. Nếu ghen tuông, họ bày 
tỏ điều đó một cách bình tĩnh và mang tính xây 
dựng.

Hướng ngoại cao
Người yêu/bạn đời của người hướng ngoại 

có mức độ hài lòng về mối quan hệ cao hơn so với 
những người ở gần người hướng nội.

Người hướng ngoại tràn đầy năng lượng 
khi ở bên người khác và thường thích ở cùng người 
khác hơn ở một mình. Mặt khác, người hướng nội 
thấy thoải mái hơn khi ở một mình và kiệt sức trước 
những cuộc gặp gỡ xã hội, dù họ thích. Những 
người hướng nội cao dè dặt, lạnh lùng về cảm xúc 
và đấu tranh khi cần quyết đoán.

Một đối tác hướng ngoại thích ra ngoài hơn 
là ở trong nhà. Các cam kết xã hội thường khiến họ 
tràn đầy năng lượng và sức sống. Họ có thể không 
cần nhiều thời gian ở một mình hơn bạn, trừ khi bạn 
hướng ngoại hơn họ.

Trách nhiệm
Đó là người chu toàn, đồng thời luôn thực 

hiện cam kết. Họ làm những gì họ nói sẽ làm, thanh 
toán hóa đơn đúng hạn, có mặt đúng giờ và giữ gìn 
đồ đạc của mình. Ngược lại, những người thiếu tận 
tâm bất cẩn, làm việc kém hiệu quả và vô trách 
nhiệm.

Một người có trách nhiệm sẽ rửa bát ĩa đ
ngay lập tức thay vì để chúng chất đống trong bồn 
rửa và không bỏ qua các cam kết hoặc bỏ lỡ thời 
hạn. Họ hiếm khi trễ hẹn hoặc trễ lịch hẹn hò. ■  
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Cơn đau  bụng thông 
thường có thể tiềm ẩn nguy 
hiểm nếu kèm 7 dấu hiệu này

Đau bụng là một trong những vấn đề 
sức khỏe phổ biến và thường gặp 
nhất. Độ nghiêm trọng của tình 

trạng này khá khó  có thể là dấu để xác định bởi đây
hiệu của nhiều loại bệnh với độ nguy hiểm khác 
nhau như viêm dạ dày, nhiễm virus, ngộ độc thực 
phẩm, dị ứng, táo bón…

Tuy nhiên, có một số dấu hiệu nhất định 
cho thấy cơn đau bụng của bạn không phải một cơn 
đau thông thường và cần được hỗ trợ về mặt y tế. 
Tiến sĩ Hardeep Singh, chuyên khoa tiêu hóa tại 
Bệnh viện Providence tiết lộ 7 triệu chứng như vậy 
dưới đây:

- Nôn mửa và tiêu chảy kéo dài trên 24 giờ
- Có lẫn máu trong phân, nước tiểu, chất 

nôn
- Sụt cân đột ngột
- Chán ăn
- Sưng bụng
- Sốt dai dẳng
- Cơn đau càng ngày càng dữ dội
Triệu chứng đau bụng nghiêm trọng này có 

thể là dấu hiệu của một số tình trạng sau đây:

Viêm ruột thừa
Đúng như tên gọi, viêm ruột thừa là tình 

trạng bắt nguồn từ phần ruột thừa bị viêm nhiễm, 
có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như vỡ 
ruột thừa nếu không được điều trị trong vòng 48 - 
72 giờ. Viêm ruột thừa thường gây ra cơn đau bắt 
đầu quanh rốn và di chuyển xuống phía dưới bên 
phải của bụng. Một số triệu chứng khác của đau 
ruột thừa là:

- Cơn đau liên tục, dữ dội hơn theo thời 
gian

- Đau nặng hơn khi ho hoặc đi bộ
- Sốt nhẹ
- Ăn không ngon
- Buồn nôn và nôn mửa
Viêm túi mật
Viêm túi mật có thể gây ra cơn đau dữ dội, 

đột ngột ở phía trên bên phải của bụng. Các triệu 
chứng khác của viêm túi mật bao gồm:

- Sốt
- Ớn lạnh

- Buồn nôn và nôn mửa
- Đau hơn khi hít thở sâu
- Đau hơn sau khi ăn
Viêm tụy
Viêm tụy là tình trạng viêm tuyến tụy – một 

tuyến nằm phía sau dạ dày ở vùng bụng trên. Viêm 
tụy có thể gây ra cơn đau dữ dội, bắt đầu ở vùng 
bụng trên và có thể lan ra vùng lưng hoặc ngực. 
Các triệu chứng khác của viêm tụy bao gồm:

- Buồn nôn và ói mửa
- Sốt
- Tích tụ chất lỏng trong bụng
- Sưng và đau ở vùng bụng trên
- Nhịp tim nhanh
- Xuất hiện vết bầm tím trên bụng
Hội chứng ruột kích thích (IBS)
IBS là một chứng bệnh đường tiêu hóa, ảnh 

hưởng đến ruột già và gây đau vùng bụng dưới. 
Các triệu chứng khác của IBS bao gồm:

- Đau bụng
- Đầy hơi
- Tiêu chảy
- Táo bón
Tắc ruột
Tình trạng này xảy ra khi một thứ gì đó 

trong cơ thể, chẳng hạn như mô sợi, chặn ruột, 
ngăn không cho thức ăn và chất lỏng di chuyển qua 
hệ thống tiêu hóa. Tắc ruột thường xảy ra ở những 
người có mô sẹo từ các ca phẫu thuật bụng và gây 
đau dữ dội ở vùng bụng dưới. Các triệu chứng tắc 
ruột bao gồm:

- Buồn nôn và ói mửa
- Sưng bụng
- Không có khả năng đi tiêu hoặc xì hơi
- Ăn mất ngon
Loét dạ dày tá tràng
Tình trạng này xuất hiện do sự phát triển 

của vết loét trong dạ dày và phần đầu tiên của ruột 
non. Một số triệu chứng khác bao gồm:

- Đau hơn khi ăn
- Buồn nôn và ói mửa
- Đầy hơi
- Ợ nóng
- Giảm cân
Viêm túi thừa
Tình trạng này xảy ra khi các túi nhỏ, 

phồng trên thành ruột, được gọi là túi thừa, bị viêm. 
Tình trạng viêm này có thể dẫn đến tắc ruột, gây 
đau bụng và táo bón. Các triệu chứng khác của 
viêm túi thừa bao gồm:

- Đau và nhạy cảm ở phía dưới bên trái của 
bụng

- Sốt ớn lạnh
- Buồn nôn và ói mửa
- Chảy máu trực tràng. ■

Đi lùi có lợi cho sức khỏe 
thể chất và tinh thần

Đi lùi giúp rèn luyện các nhóm cơ 
thường không được sử dụng khi 
bạn đi thẳng về phía trước.

Đối với nhiều người, đi bộ là một trong 
những hình thức tập thể dục dễ dàng. Mỗi bước có 
thể giúp tăng cường trao đổi chất, nâng cao sức 
mạnh và sức bền.

Tuy nhiên, một hình thức đi bộ có lợi ích 
khác với kiểu đi bộ truyền thống đó là đi giật lùi. 
Hình thức vận động phi truyền thống này có thể 
giúp tăng cường trí óc, cơ bắp và khớp xương.

Một trong những lợi ích của việc đi lùi là 
tăng cường trí óc và khả năng phối hợp của bạn.

Đi lùi đòi hỏi nhiều sự phối hợp, nỗ lực và 
yêu cầu bộ não phải làm việc mà bạn không thường 
xuyên làm.

Theo New York Post, các nạn nhân đột quỵ 
đang hồi phục, những người đang học lại cách đi bộ 
có thể được hưởng lợi từ các bài tập phục hồi chức 
năng bao gồm cả việc đi giật lùi. Bằng cách đi lùi, 
mọi người đang củng cố kỹ năng phối hợp của 
mình, tăng cường cơ bắp và khớp.

Theo McNamara, khi bạn lùi lại một bước, 
hai trong số bốn cơ chính ở đùi có xu hướng hoạt 
động mạnh hơn so với khi bạn tiến một bước. Hai 
cơ đó hoạt động nhiều hơn nên chúng trở nên mạnh 
hơn, giúp mang lại sự ổn định cho đầu gối và giảm 
bớt một số áp lực cho đầu gối.

Đi lùi đôi khi có nghĩa là nâng cao chất 
lượng cuộc sống và giảm đau cho những người bị 
thoái hóa khớp gối. Bên cạnh đó, đi bộ ngược cũng 
đốt cháy nhiều calo hơn.

Điều này là do việc đi lùi sẽ tác động lên 
các nhóm cơ thường không được sử dụng khi bạn 
đi thẳng về phía trước. Nhiều cơ bắp cũng được 
kích hoạt để giữ cho bạn đứng thẳng và ngăn bạn 
ngã ra sau.

Đi giật lùi dẫn đến tiêu hao nhiều năng 
lượng hơn, nhưng đó có thể không phải là bài tập 
tốt nhất để kiểm soát cân nặng. Thay vào đó, ông 
cho biết bài tập này phù hợp hơn với việc rèn luyện 
sức mạnh và sức đề kháng.

Thay vì đi lùi trong thời gian dài, mọi người 
nên đi lùi trong thời gian ngắn và tạo lực cản bằng 
cách kéo lê một vật gì đó trong khi đi.

Theo New York Post, các vận động viên, 
chẳng hạn các cầu thủ NFL, có thể trải qua quá 
trình rèn luyện sức mạnh bằng cách kéo một chiếc 
xe trượt tuyết khi họ đi lùi. 

Huấn luyện kháng chiến này là một hình 
thức tập thể dục tiêu chuẩn cho nhiều vận động 
viên để cơ bắp săn chắc và khớp hoạt động tốt 
hơn.■  
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Sáu việc cần làm để “cai 
nghiện” điện thoại

Tắt thông báo, giới hạn thời gian 
dùng hay để xa tầm với... là cách 
giúp con người ngưng sử dụng điện 

thoại liên tục.
Nhiều người nói rằng cảm thấy căng thẳng, 

không thể sống thiếu các thiết bị điện tử trong kỷ 
nguyên số. Các chuyên gia gọi đây là chứng 
“nomophobia”, miêu tả nỗi sợ khi không có điện 
thoại bên cạnh.

Theo báo cáo của công ty đầu tư mạo hiểm 
Kleiner Perkins Caufiels & Byers (Mỹ), trung bình 
một người mở khóa điện thoại 150 lần mỗi ngày. 
Dữ liệu khác từ SecurEnvoy cũng chỉ ra đến 66% 
dân số thế giới có dấu hiệu mắc chứng 
nomophobia; 74% người Mỹ cảm thấy khó chịu 
khi để điện thoại ở nhà và 46% người khác nói 
không thể sống thiếu điện thoại.

Larry Rosen, giáo sư tâm lý học và tác giả 
của cuốn The Distraced Mind, cho biết hầu hết mọi 
người kiểm tra điện thoại của họ sau 15 phút, ngay 
cả khi không có thông báo mới. Nghiên cứu của 
Rosen đã chỉ ra bên cạnh việc gia tăng sự lo lắng, 
liên tục phải kiểm tra thông báo, chứng nghiện điện 
thoại còn cản trở khả năng tập trung của mọi người.

Ngoài lãng phí thời gian, người dùng điện 
thoại liên tục dễ xuất hiện tâm lý mệt mỏi. Một số 
nghiên cứu đã chỉ ra mạng xã hội có thể gây hại cho 
sức khỏe tinh thần, khiến nhiều người dùng rơi vào 
trạng thái tiêu cực.

Ảnh minh họa
Nghiên cứu của Đại học Ben-Gurion 

(Israel) năm 2017 cũng cho biết sau 3 tháng sử 
dụng điện thoại liên tục, người dùng thường gặp 
các vấn đề về suy giảm tư duy logic và khả năng 
thích ứng với xã hội. Các ảnh chụp cộng hưởng từ 
MRI cũng cho thấy người có tần suất dùng 
smartphone cao dễ bị gây tổn thương đến vùng 
hoạt động não ở thùy não bên phải.

Hiểu rõ việc sử dụng điện thoại tiềm ẩn 
nguy hiểm nhưng nhiều ngươi vẫn không thể từ bỏ. 
Để chấm dứt tình trạng này, người dùng buộc phải 
có kế hoạch và chiến lược cụ thể.

Tắt thông báo
Trên thực tế smartphone được thiết kế để 

gây nghiện cho người dùng. Thiết bị này luôn thu 
hút sự chú ý bằng cách sử dụng màu sắc, âm thanh 
và chế độ rung để báo hiệu có thông báo mới. Do 
đó, việc tắt thông báo ứng dụng sẽ giúp người dùng 

giảm bớt thông tin gây nhiễu, mất tập trung.
Một số người dùng đã thử tắt âm thanh 

thông báo một thời gian và không có ý định bật lại. 
Họ nói rằng cảm thấy vui vẻ hơn.

Giới hạn thời gian sử dụng điện thoại 
trong ngày

Đặt thời gian cụ thể để ngừng sử dụng điện 
thoại trong ngày cũng là cách để thoát khỏi chứng 
nghiện smartphone. Người dùng có thể hẹn giờ cho 
số lần dùng điện thoại, ban đầu là 15 phút kiểm tra 
thông báo trên điện thoại một lần, sau chuyển sang 
30 phút và dài hơn. Nhưng để giảm bớt lo lắng về 
phản hồi, các chuyên gia khuyên người dùng nên 
nói trước với bạn bè và người thân lý do không thể 
trả lời tin nhắn nhanh như trước.

Một nhân viên truyền thông cho biết đã tập 
thói quen không sử dụng điện thoại khi tắm, ăn 
sáng hay đưa con đi học. “Trong 8 tiếng đi ngủ tôi 
không thể biết có chuyện gì xảy ra trên Internet, 
nên ngừng sử dụng 1-2 tiếng mỗi ngày cũng không 
sao”, cô nói và cho biết một số bạn bè đã cai điện 
thoại bằng cách cất chúng vào tủ hoặc để sang 
phòng khác mỗi khi ở bên người thân, trước khi đi 
ngủ. Điều này có thể gây khó khăn vào thời gian 
đầu, nhưng sau một thời gian họ đã quen với việc 
không có điện thoại.

Để thiết bị điện tử tránh xa giường ngủ
Đừng để điện thoại là thứ cuối cùng bạn 

nhìn thấy vào ban đêm và tìm đến mỗi sáng thức 
giấc. Thay vì đặt báo thức trên điện thoại, người 
dùng có thể sử dụng đồng hồ, sạc điện thoại ngoài 
tầm với để tránh sa đà vào những tin tức không cần 
thiết trên mạng xã hội.

Dùng loa thông minh
Một trong những tính hữu dụng nhất của 

loa thông minh như Amazon Echo hay các sản 
phẩm của Google”s Home là giúp bạn có cuộc 
sống không màn hình. Người dùng có thể ngưng 
tìm đến các ứng dụng vô bổ và cố gắng trả lời 
những câu hỏi bằng giọng nói.

Bật chế độ màn hình xám
Một trong những cách để cai nghiện điện 

thoại thông minh là khiến màn hình của bạn trở nên 
ít hấp dẫn hơn. Time Well Spent, một tổ chức phi 
lợi nhuận tập trung vào việc thay đổi mối quan hệ 
giữa con người với công nghệ khuyên người dùng 
nên chuyển điện thoại sang thang độ xám, khiến 
các biểu tượng đầy màu sắc của ứng dụng kém thu 
hút. Người dùng có thể bật thang độ xám bằng cách 
tìm trong danh mục “Trợ năng” trong cài đặt điện 
thoại. Trên iOS, tìm “Hiển thị thích nghi” và bật 
“Bộ lọc màu”. Trên thiết bị Android, hãy tìm 
“Vision” rồi tìm “Thang độ xám”.

Thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất
Quá trình ngưng sử dụng smartphone 

không thể thành công trong thời gian ngắn, nhưng 
thay đổi từng chút và có ý thức về giới hạn mỗi khi 
sử dụng điện thoại là cách tốt nhất để xây dựng thói 
quen tốt.

Một người phụ nữ nói rằng chứng cai 
nghiện điện thoại của cô rất bất định. Có những 
ngày cô không sử dụng điện thoại và chỉ dành thời 

gian thư giãn với gia đình hoặc làm việc. Nhưng 
cũng có những ngày cô liên tục sử dụng mà không 
thể ngừng. “Tôi phải học cách chấp nhận những 
thay đổi bất chợt của bản thân và tin rằng sẽ cân 
bằng chúng vào một ngày nào đó”, cô nói.

Bên cạnh đó, ứng dụng Digital Wellbeing 
trên Android và Screen Time của IOS là những 
tính năng phổ biến giúp người dùng cai nghiện 
smartphone. Theo đó, họ có thể hạn chế sử dụng 
điện thoại, thông báo làm phiền, thống kê thời gian 
và hành vi sử dụng... với các ứng dụng này. ■

Bí quyết hạnh phúc của 
người mẫu 94 tuổi

Baddiewinkle là ví dụ điển hình về 
một người có cuộc đời đầy bi kịch 
nhưng vẫn lạc quan, truyền cảm 

hứng cho người khác để giữ gìn sự tươi trẻ trong 
tâm trí.

Bà Helen Ruth Elam, 94 tuổi, còn có biệt 
danh Baddiewinkle. Bà luôn xuất hiện trong những 
bộ quần áo sành điệu nhất, mái tóc trắng lắc lư và 
tạo dáng trẻ trung. Với năng lượng dồi dào, bà 
được hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram.

Cụ bà thường “gây bão” mỗi khi đăng ảnh 
trên mạng xã hội và khiến mọi người phải kinh 
ngạc vì gu thời trang vô cùng táo bạo. Nhiều người 
cho rằng bà là minh chứng cho câu “tuổi tác chỉ là 
con số”. Bí quyết để có trái tim trẻ trung của bà 
Baddiewinkle là bất chấp mọi mất mát và tiêu cực 
trong cuộc sống với tinh thần tích cực. Đây là điều 
khiến nhiều người biết đến bà hơn.

Thời trẻ, cụ bà từng mất con trai vì bệnh 
ung thư và sau đó mất chồng vì tai nạn xe hơi. Bà có 
28 năm làm việc tại một nhà máy phụ tùng. Hiện 
tại, người phụ nữ có 8 đứa cháu và hai chắt.

Mạng xã hội biết đến bà trong một lần cô 
chắt gái đăng ảnh Baddiewinkle đang mặc quần áo 
của cháu gái trên Twitter. Sáng hôm sau, bà lão 
bỗng trở nên nổi tiếng. Bà được nhiều người mẫu, 
diễn viên, ca sĩ hàng đầu thế giới theo dõi.

Sau lần đó, Baddoewinkle xuất hiện trong 
nhiều chương trình nổi tiếng và thậm chí trở thành 
đại sứ thương hiệu. Với những năng lượng tích cực 
lan truyền, bà lão được xem là “lý do để một người 
yêu mạng xã hội một lần nữa”.

Baddiewinkle không chỉ được đánh giá cao 
về gu thời trang mà còn bởi thần thái. Tuy nhiên, 
không ít người chỉ trích bà vì những hành động 
“quá nổi loạn” so với tuổi tác.

Baddiewinkle cho biết, muốn truyền cảm 
hứng cho nhiều người sống cuộc sống mà họ muốn 
và không bao giờ sợ hãi. Bà lão yêu bản thân và 
luôn hài hước. Năm 88 tuổi, bà lão viết cuốn sách 
“Hướng dẫn cuộc sống của Baddiewinkle”.

Trong đó, bà nói muốn sống một cuộc đời 
hạnh phúc rất đơn giản. “Luôn mỉm cười với mọi 
người dù chỉ gặp họ trên đường (đa phần bạn sẽ 
được đáp lại bằng một nụ cười), luôn tử tế với mọi 
người bạn gặp. Tôi đã gặp rất nhiều người và tôi 
nghĩ họ sẽ nói như vậy về tôi”, bà nói.■
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Bốn thói quen lành mạnh 
buổi sáng có thể bảo vệ bộ não, 
giúp bạn minh mẫn khi già đi

Một số thói quen buổi sáng nếu 
được thực hiện đúng cách hoàn 
toàn có thể làm chậm quá trình 

lão hóa não, giúp bạn minh mẫn hơn dù đã có tuổi.
Lão hóa là quy luật của tuổi tác. Trong quá 

trình lão hóa, cơ thể bạn trải qua nhiều loại thay 
đổi. Mặc dù bạn sẽ nhận thấy những thay đổi ở 
khớp, da, xương, cơ và thậm chí cả khả năng kiểm 
soát cân nặng của mình, nhưng một trong những 
thay đổi khó chịu nhất liên quan đến tuổi tác là 
những gì có thể xảy ra với bộ não. 

Suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác 
là một phần của quá trình già đi, nhưng bạn cũng có 
thể làm chậm quá trình này bằng một số biện pháp.

Trước khi bàn về thói quen làm chậm quá 
trình lão hóa não, chúng ta hãy xem điều gì có thể 
ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa của não bộ.

Suy giảm nhận thức có thể bị ảnh hưởng 
bởi nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như mức độ 
năng động của bạn, thời gian bạn ngủ, bạn có hút 
thuốc lá không và chế độ ăn uống tổng thể như thế 
nào. 

Theo Viện Lão hóa Quốc gia Hoa Kỳ, dựa 
trên những yếu tố này, có một danh sách dài các 
bước bạn có thể thực hiện để chăm sóc sức khỏe 
nhận thức của mình khi có tuổi. 

Điều này bao gồm những việc như giữ cho 
tâm trí của bạn luôn “vận động”, theo dõi huyết áp, 
hạn chế uống rượu, hút thuốc lá và ăn thực phẩm 
giàu chất dinh dưỡng.

Nếu bạn đang muốn thực hiện những thói 
quen lành mạnh hơn cho bộ não của mình, thì thói 
quen buổi sáng là việc cần bắt đầu. 

Đây là lý do tại sao bạn nên tạo cho mình 
thói quen ăn sáng gồm 4 bước để làm chậm quá 
trình lão hóa não, dựa trên ý kiến chuyên gia từ các 
chuyên gia dinh dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Ảnh minh họa
1. Bắt đầu buổi sáng với nước sau khi 

ngủ đủ giấc
Để thực hiện bước đầu tiên trong 4 thói 

quen buổi sáng lành mạnh, bạn cần có một giấc ngủ 
đủ giấc. Theo một nghiên cứu gần đây được công 
bố trên tạp chí Sleep, thời gian nghỉ ngơi hàng đêm 

ngắn hơn có liên quan đến sự suy giảm nhận thức 
và lão hóa não nhanh hơn. Vì vậy, hãy cố gắng hết 
sức để đi ngủ sớm vào đêm hôm trước và thức dậy 
vào thời điểm khi đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Khi bạn tỉnh táo, điều tiếp theo bạn muốn 
làm là uống một cốc nước. Cơ thể bạn sẽ mất chất 
lỏng và chất điện giải một cách tự nhiên suốt đêm, 
đặc biệt nếu bạn há miệng khi ngủ. Ngoài ra, nếu 
bạn ăn thức ăn mặn, uống rượu hoặc uống thuốc 
khử nước trước khi ngủ, bạn cũng có thể bị mất 
nước nhiều hơn vào buổi sáng. 

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Tâm 
thần, Đại học Loma Linda (Hoa Kỳ) và bệnh viện 
Bang Patton (Hoa Kỳ), mất nước có thể đẩy nhanh 
quá trình lão hóa não ở những người mắc chứng 
mất trí nhớ. Đây là lý do đủ để đảm bảo rằng bạn 
luôn đủ nước trong suốt cả ngày và việc bổ sung 
nước cho cơ thể vào buổi sáng lại càng quan trọng.

2. Nạp năng lượng với đồ ăn nhẹ và vận 
động

Duy trì hoạt động thể chất rất quan trọng 
đối với sức khỏe não bộ của bạn khi bạn già đi, vì 
vậy bước tiếp theo trong thói quen của bạn là vận 
động một chút. Đó có thể là yoga nhẹ, đi bộ nhanh, 
đến phòng tập thể dục, đạp xe, hoặc thậm chí là một 
buổi khiêu vũ buổi sáng vui vẻ. 

Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát 
dịch bệnh Hoa Kỳ, chuyển động nhất quán có thể 
giúp giảm lo lắng, tăng cường trí nhớ, giải quyết 
vấn đề và cân bằng cảm xúc tốt hơn. 

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Y tế dự 
phòng Sciencedirect thậm chí còn phát hiện ra rằng 
ở những người trưởng thành lười vận động và 
không tập thể dục thường xuyên, chứng mất trí phổ 
biến gần gấp đôi so với những người có lối sống 
năng động.

Tuy nhiên, trước khi di chuyển, bạn nên 
cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng một bữa ăn 
nhẹ, chẳng hạn như trái cây và các loại hạt.

Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng 
đã đăng ký và là tác giả cuốn sách “The First-Time 
Mom's Pregnancy Cookbook: A Nutrition Guide, 
Recipes, and Meal Plans for a Healthy Pregnancy” 
cho biết: “Quả việt quất và quả óc chó có thể cung 
cấp năng lượng cho cơ thể bạn nhờ các chất dinh 
dưỡng hỗ trợ sức khỏe não bộ. Do đó có thể giúp 
bạn duy trì sức khỏe trong khi bạn tập thể dục buổi 
sáng. Cụ thể, ăn quả óc chó đã được phát hiện là có 
thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở 
những nhóm có nguy cơ cao và ăn quả việt quất có 
thể giúp những người lớn tuổi trải qua quá trình xử 
lý nhận thức chậm hơn suy nghĩ nhanh hơn”.

3. Thưởng thức bữa sáng cân bằng
Ăn một bữa sáng cân bằng có thể là một 

trong những bước quan trọng nhất trong thói quen 
buổi sáng và đó là cách hoàn hảo để cung cấp một 
số chất dinh dưỡng quan trọng cho não bộ.

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker nói: “Sau 
khi tập thể dục, một bữa sáng cân bằng bao gồm 
choline, như trứng, có thể cung cấp năng lượng cho 
não của bạn”.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best, tại 

Công ty Balance One Supplements, cho biết thêm 
rằng bao gồm chất chống oxy hóa và các khoáng 
chất quan trọng như sắt, magiê và kẽm cũng có thể 
giúp ích cho nhận thức của bạn khi bạn già đi.

“Sắt cần thiết để mang oxy đến não và nó 
được tìm thấy trong các loại thực phẩm như thịt đỏ, 
trứng và ngũ cốc tăng cường. Magiê có liên quan 
đến chức năng não và có nhiều trong các loại hạt, 
rau lá xanh và ngũ cốc nguyên hạt. Kẽm có liên 
quan trong quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần 
kinh và được tìm thấy trong protein động vật, quả 
hạch và các loại hạt”, Best nói. 

“Chất chống oxy hóa cũng giúp bảo vệ não 
khỏi stress oxy hóa và một số lựa chọn bữa sáng 
chứa nhiều chất chống oxy hóa nhất bao gồm quả 
mọng, anh đào, táo, mận khô, quả hồ đào và rau 
bina”, cô nói thêm.

Khi đã chọn xong bữa sáng thịnh soạn, cân 
bằng, bạn có thể thưởng thức bữa sáng với bạn bè, 
thành viên gia đình... Điều này là do nghiên cứu 
cho thấy rằng giao tiếp xã hội có thể cải thiện hiệu 
suất nhận thức ở người lớn tuổi. 

Vì vậy, bất kể bạn bao nhiêu tuổi, nói 
chuyện với những người thân yêu trong khi ăn có 
thể giúp giữ cho bộ não của bạn nhạy bén và cũng 
có thể giúp bạn có thói quen hòa đồng khi bạn già 
đi.

4. Tự thưởng cho mình một ít trà hoặc cà 
phê

Đối với những người yêu thích cà phê, 
bước cuối cùng tạo nên thói quen lành mạnh buổi 
sáng là thoải mái thưởng thức tách cà phê yêu thích 
của mình.  Có nhiều nghiên cứu chứng minh mối 
liên hệ giữa việc tiêu thụ caffein và hiệu suất nhận 
thức, đặc biệt là ở người lớn tuổi. 

Một số nghiên cứu thậm chí còn phát hiện 
ra rằng uống cà phê thường xuyên có thể làm giảm 
nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Nếu bạn chưa phải là người uống cà phê, 
thì không cần phải lo lắng, bạn vẫn có thể nhận 
được một số lợi ích cho sức khỏe não bộ từ đồ uống 
như trà. Chuyên gia dinh dưỡng Manaker cho biết: 
“Caffeine và L-theanine trong trà có thể mang lại 
lợi ích về nhận thức, cải thiện tinh thần minh mẫn 
và hiệu suất làm việc suốt cả ngày. 

Trên thực tế, một nghiên cứu cắt ngang cho 
thấy những người tham gia uống nhiều trà hơn cảm 
thấy ít mệt mỏi hơn và đạt mức hiệu suất công việc 
cao hơn”. ■

Người đàn ông như 'thỏi 
nam châm'

Jamie Keeton có thể dính bất kỳ lon 
nước, chai nước hay nhiều đồ vật khác 
lên da của mình mà không cần bất kỳ 

chất dính nào cả. Làn da của Keeton rất đặc biệt có 
khả năng hút mọi đồ vật.

Người đàn ông được mệnh danh là 'thỏi 
nam châm', đạt kỷ lục với khả năng hút 10 lon nước 
dính lên mặt  và giữ yên trong thời gian 5 giây. ■
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Khi ăn salad, người Nhật 
hay trộn thêm 1 loại trái cây để 
giảm béo nhanh và trẻ lâu

Loại trái cây này rất quen thuộc với 
nhiều gia đình, ngon ngọt dễ ăn và 
giúp giảm béo nếu biết sử dụng 

đúng cách.
Từ lâu người Nhật đã nổi tiếng với làn da 

tươi trẻ cùng vẻ đẹp bất chấp thời gian, đặc biệt là 
phụ nữ không chỉ trẻ lâu mà còn sống rất thọ. Tất cả 
đều nhờ phần lớn từ chế độ ăn uống khoa học và 
lành mạnh, đặc biệt là quy tắc ăn ít thịt nhiều rau, 
bổ sung thêm trái cây để tăng cường chất chống 
oxy hóa.

Người Nhật rất thích dùng trái cây làm món 
tráng miệng sau bữa cơm. Họ rất thích ăn trái cây 
đúng mùa vụ vì chúng vừa rẻ lại còn ngon ngọt, 
giàu dinh dưỡng hơn hẳn. Một trong số những loại 
trái cây người Nhật thích ăn nhất chính là quả lựu. 
Loại quả này thường hay có mặt trong các món 
salad giảm cân của họ.

Lợi ích của quả lựu
Lựu không chỉ là một loại trái cây ngon, 

mát mà còn sở hữu nhiều công dụng tuyệt vời. 
Theo Alissa Palladino - chuyên gia dinh dưỡng tại 
Đại học Yale (Mỹ), trong quả lựu chứa một loạt các 
hợp chất thực vật mà nhiều loại thực phẩm khác 
không thể sánh bằng. Nếu dùng thường xuyên chắc 
chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích khó tin.

Một quả lựu tuy nhỏ nhưng lại chứa nhiều 
vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất xơ giúp 
tăng cường sức khỏe. Với hàm lượng chất chống 
oxy hóa polyphenol dồi dào, quả lựu sẽ giúp cơ thể 
chống viêm và ức chế tác động từ gốc tự do. Điều 
này làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh như cao 
huyết áp, cholesterol cao, viêm nhiễm…

Một khẩu phần ăn với nửa quả lựu cung cấp 
5 gram chất xơ, chiếm khoảng 18% nhu cầu chất xơ 
hằng ngày của cơ thể. Ngoài ra loại quả này cũng 
rất giàu vitamin C, theo nghiên cứu thì nước ép của 
một quả lựu chứa hơn 40% nhu cầu vitamin C hàng 
ngày của cơ thể.

Bên cạnh đó, quả lựu còn sở hữu một số lợi 
ích tuyệt vời khác như sau:

- Ngăn ngừa ung thư
Như đã đề cập, quả lựu chứa nhiều chất 

chống oxy hóa polyphenol kết hợp với các chất 
phytochemical khác giúp bảo vệ tế bào khỏi stress 
oxy hóa. Từ đó chống lại các gốc tự do dẫn đến tế 

bào ác tính và bệnh ung thư. Những chất này cũng 
ngăn ngừa và sửa chữa các tổn thương ADN có thể 
dẫn đến các loại ung thư.

- Tăng cường sức khỏe tim mạch
Chuyên gia Alissa cho biết, một số chất 

chống oxy hóa khác trong lựu như axit ellagic và 
anthocyanins giúp làm giảm huyết áp, tăng 
cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu 
(LDL)… nên hạn chế các mảng bám tích tụ trong 
động mạch làm tắc nghẽn mạch máu. Về lâu dài sẽ 
phòng bệnh và tăng cường sức khỏe tim mạch.

- Tăng cường khả năng sinh sản
Nhờ chất chống oxy hóa dồi dào, quả lựu 

có thể tác động đến hệ sinh sản và trở thành chất hỗ 
trợ sinh sản tiềm năng. Loại quả này làm tăng mức 
hormone nam giới testosterone giúc thúc đẩy ham 
muốn. Ở phụ nữ nói riêng, lựu sẽ tăng cường khả 
năng sinh sản và ổn định nội tiết tố.

- Bảo vệ não bộ
Theo nhiều nghiên cứu từ trường Đại học 

Harvard (Mỹ), chất chống oxy hóa trong lựu có tác 
dụng ngăn chặn sự phát triển của các bệnh về não, 
đặc biệt là bệnh mất trí Alzheimer nguy hiểm. 
Thêm vào đó, loại trái cây này cũng làm giảm nguy 
cơ tổn thương não ở trẻ bị chậm phát triển, bảo vệ 
thần kinh não ở thai nhi.

- Giúp làn da đẹp và trẻ lâu hơn
Trong lựu có chứa chất ellagitannin đặc 

trưng, khi đi vào ruột sẽ tự chuyển hóa thành 
urolithin A có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, 
giúp làn da mịn màng và trẻ lâu hơn. Alissa cho 
biết, chất này có tác dụng tương tự như việc tập thể 
dục hàng ngày, thậm chí còn giúp đảo ngược quá 
trình lão hóa nếu sử dụng thường xuyên.

Lưu ý khi ăn quả lựu
Với hương vị thơm ngon đặc trưng và giá 

trị dinh dưỡng đối với sức khỏe, lựu đang được rất 
nhiều chị em ưa chuộng. Tuy nhiên chuyên gia 
Alissa cảnh báo, dù tốt nhưng không phải bạn 
muốn ăn tùy ý thế nào cũng được, cần phải lưu ý 
một số vấn đề sau để bảo đảm sức khỏe.

Đầu tiên, không nên ăn hoặc nuốt luôn hạt 
lựu vì dễ bị tắc ruột, vì thế khi ăn cần nhai kỹ và loại 
bỏ hạt lựu. Để tận dụng hết được những dưỡng chất 
có trong quả lựu, bạn có thể ép lấy nước uống hàng 
ngày. Người Nhật còn hay trộn lựu vào salad và ăn 
để giảm cân, vừa thơm ngon lại giúp trẻ hóa làn da.

Ngoài ra, những người bị bệnh viêm dạ 
dày, bị sâu răng, nóng trong người… thì phải tránh 
loại quả này vì sẽ làm bệnh nặng thêm. Những 
bệnh nhân tiểu đường tốt nhất nên tránh ăn lựu 
thường xuyên, lựu có tác dụng kiểm soát đường 
huyết nhưng chỉ khi ăn ít. ■ 

Lý do càng lo béo càng dễ 
tăng cân

Theo chuyên gia Cheng Hanyu, càng 
lo lắng quá nhiều về vấn đề cân 
nặng, sẽ càng thêm khó kiểm soát 

chúng, đặc biệt khi stress, mỡ lại có xu hướng tích 
tụ nhiều ở vùng bụng.

Quá áp lực về vấn đề cân nặng càng khiến 
bạn khó giảm cân và kéo theo nhiều hệ lụy cho sức 
khỏe.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân stress 
khiến khó kiểm soát cân nặng, như sau:

- Stress gây ức chế nhu động ruột, khiến 
tiêu hóa kém, trì trệ, dẫn đến chuyển hóa kém, tăng 
tích tụ mỡ.

- Stress ảnh hưởng đến nội tiết tố, khiến 
tuyến thượng thận tiết cortisol, kích thích thèm ăn, 
dễ sa đà vào các món kém lành mạnh hơn bình 
thường (thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường ngọt, 
nhiều calo).

- Stress làm tăng nguy cơ kháng leptin, 
khiến não bộ không nhận được hoặc không kịp thời 
phát hiện tín hiệu no, dẫn đến khó kiểm soát việc ăn 
uống.

Vì vậy, sức khỏe tinh thần đóng vai trò rất 
lớn trong quá trình giảm cân, cải thiện vóc dáng. 
Bạn nên học cách cân bằng cuộc sống bằng cách 
dành nhiều thời gian riêng cho bản thân hơn để 
tham gia những hoạt động như chạy bộ, tập yoga, 
thiền định, đọc sách... Bên cạnh đó, ăn uống lành 
mạnh, khoa học cũng góp phần giúp bạn xả stress, 
bớt lo lắng.

Dành thời gian làm những việc bản thân 
thấy hứng thú (đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch...) 
đều góp phần duy trì năng lượng tích cực, hạn chế 
stress.

Chuyên gia gợi ý những nhóm thực 
phẩm giảm stress, như sau:

- Vitamin nhóm B: Trứng, gạo lứt, đậu... 
giúp tổng hợp serotonin và thúc đẩy quá trình tổng 
hợp hormone hạnh phúc.

- Magiê: Các loại hạt như hạt điều, óc chó, 
hạnh nhân... quả chuối có tác dụng điều hòa các tế 
bào thần kinh và sự co cơ, ổn định cảm xúc, làm dịu 
cơ thể.

- Vitamin C: Hầu hết các loại trái cây có 
màu sắc bắt mắt như dâu tây, cam, ổi,... đều chứa 
nhiều vitamin C. Dưỡng chất này còn được gọi là 
vitamin chống căng thẳng đồng thời tăng đề kháng 
cho cơ thể.

- Ngũ cốc có chỉ số GI thấp: Bột yến mạch, 
gạo lứt... không chỉ là món ăn lý tưởng để giữ dáng, 
giảm cân mà còn chứa thành phần dinh dưỡng tốt 
cho não bộ, giúp giảm bớt sự căng thẳng, lo âu.

- Canxi: Sữa, hạt mè, trứng... chứa hàm 
lượng canxi lý tưởng có vai trò giải phóng chất dẫn 
truyền của hệ thần kinh, góp phần ổn định cảm 
xúc.■ 


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	8: 8
	9: 9
	10: 10
	11: 11
	12: 12
	13: 13
	14: 14
	15: 15Hiring
	16: 16-Helper
	17: 17-Nail
	18: 18
	19: 19
	20: 20
	21: 21
	22: 22-Sale
	23: 23-Small
	Page 24

