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 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
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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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Phát minh mới về loại giày 
giúp giảm ô nhiễm đại dương

Các nhà khoa học đã sáng chế ra giày 
giúp giảm tình trạng ô nhiễm đại 
dương được làm từ polyurethane, 

một vật liệu có thể phân hủy trong nước.

Giày làm từ polyurethane, có khả năng 
phân hủy sinh học trong nước biển sau 4 tuần

Theo các nhà khoa học, việc thay thế nhựa 
có thể giải quyết tình trạng ô nhiễm đại dương ở các 
đại dương bằng cách sử dụng vật liệu có thể phân 
hủy nhanh dưới biển để làm thức ăn cho vi sinh vật.

Rác thải nhựa nằm trên bãi biển Aegean 
gần Athens, Hy Lạp. Địa Trung Hải là một trong 
những vùng biển có mức độ ô nhiễm nhựa cao nhất 
thế giới. 

Giày dép chiếm một tỷ lệ lớn trong số rác 
thải nhựa ở các vùng biển và bãi chôn rác trên thế 
giới. Hiện tại, rác thải nhựa gây ô nhiễm biển 
không phân hủy mà vỡ thành các hạt nhỏ hơn cho 
đến khi trở thành vi nhựa tồn tại trong nhiều thế kỷ.

Mới đây, một nhóm chuyên gia tại Đại học 
California San Diego đã chế tạo vật liệu mới có thể 
thay thế nhựa và phân hủy nhanh chỉ sau 4 tuần.

Stephen Mayfield, nhà sinh vật học tại UC 
San Diego, người thực hiện nghiên cứu cho biết: 
“Không ngành học nào có thể giải quyết vấn đề 
môi trường phổ biến này. Nhưng chúng tôi đã phát 
triển một giải pháp tích hợp hoạt động trên cả đất 
liền và đại dương. Vật liệu mới phân hủy sinh học 
trong đất đồng thời cũng có thể phân hủy sinh học 
trong đại dương”.

Để kiểm tra sản phẩm mới, nhóm nghiên 
cứu đã làm việc với Samantha Clements, nhà sinh 
vật biển kiêm thợ lặn tại Viện Hải dương học 
Scripps. Họ sử dụng vật liệu polyurethane trước 
đây nhóm phát triển để phân hủy sinh học trong đất 
và dùng làm nguyên liệu tạo ra mẫu giày mới. Đây 
là những đôi giày đầu tiên có thể phân hủy sinh 
học.

Theo kết quả của nghiên cứu được công bố 
trên tạp chí Science of Total Environment, nhóm 
nghiên cứu nhận thấy các loại sinh vật biển sống 
trên vật liệu polyurethane và phân hủy vật liệu này 
trở về chất hóa học ban đầu. Những chất này được 
các vi sinh vật trong đại dương tiêu thụ làm chất 
dinh dưỡng.

Mayfield cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên khi 
thấy có rất nhiều sinh vật sống trên vật liệu 
polyurethane dưới biển. Vật liệu mới sẽ trở thành 

thức ăn cho vi sinh vật chứ không phải rác nhựa và 
vi nhựa gây hại cho sinh vật thủy sinh”.

Theo báo cáo của Today UK News, sinh 
vật sống trong vật liệu polyurethane giống như rạn 
san hô vi sinh vật. Nhóm nghiên cứu gồm các 
chuyên gia về sinh học, khoa học polymer, hóa học 
tổng hợp và khoa học biển. Họ đã theo dõi các mẫu 
giày và phát hiện vật liệu bắt đầu phân hủy chỉ sau 4 
tuần dưới biển.

Các nhà nghiên cứu xác định được các vi 
sinh vật từ 6 địa điểm tại San Diego có khả năng 
phân hủy và ăn vật liệu. Các nhà khoa học ước tính 
khoảng 7,7 triệu tấn nhựa được xả ra đại dương 
mỗi năm và dự đoán con số sẽ tăng mạnh vào năm 
2025.

Khi xuống nước, rác thải nhựa sẽ phá vỡ hệ 
sinh thái biển. Chúng di chuyển cùng nhau tạo 
thành những đống rác khổng lồ, ví dụ như Đảo rác 
Thái Bình Dương rộng hơn 1,5 triệu km2. ■ 

Khứu giác của loài chó còn 
đặc biệt hơn chúng ta nghĩ

Khi bị căng thẳng, con người tiết ra 
một loại mùi rất đặc trưng và chỉ 
được nhận biết bởi các chú chó.

Những chú chó chưa được huấn luyện cũng 
có thể phát hiện dấu hiệu căng thẳng thông qua 
thay đổi mùi trên cơ thể con người. 

Theo các nghiên cứu trước đây, loài chó có 
thể thu nhận cảm xúc của con người thông qua răng 
nanh hoặc khứu giác. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa 
thể biết được liệu chúng có thể phát hiện ra căng 
thẳng thông qua việc đánh hơi hay không.

Bà Clara Wilson, nghiên cứu sinh tại 
Trường ĐH Queen's Belfast và là trưởng nhóm 
nghiên cứu, cho biết: "Công trình của chúng tôi 
chứng minh rằng khi rơi vào tình trạng căng thẳng, 
mùi của người đó sẽ thay đổi".

Bà Wilson khẳng định với The Guardian 
rằng phát hiện này có thể hữu ích trong việc huấn 
luyện chó trị liệu, chẳng hạn như những chú chó hỗ 
trợ người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương 
(PTSD).

"Chúng thường được huấn luyện để quan 
sát ai đó đang cúi rạp xuống sàn hoặc bắt đầu các 
hành vi tự gây thương tích cho bản thân" - bà 
Wilson giải thích.

Bà Wilson và các đồng nghiệp đã có bài 
báo trên tạp chí Plos One, miêu tả cụ thể thí nghiệm 
của mình.

Theo đó, nhóm chế tạo một giá đỡ 3 chiếc 
hộp có nắp đục lỗ, trong đó 1 hộp có chứa mẫu mồ 
hôi và hơi thở của 1 người, 1 hộp chứa mẫu của 
chính người này trong một thời điểm khác và 1 hộp 
chứa mẫu của người hoàn toàn khác.

Kết quả, những chú chó thực hiện thí 
nghiệm tập trung vào chiếc hộp có mẫu hơi thở và 
mồ hôi của 36 người được yêu cầu đếm ngược từ 
9.000. Những người này thừa nhận rằng họ cảm 
thấy căng thẳng khi làm theo yêu cầu này, trong đó 
có 27 người bị tăng nhịp tim và huyết áp.

Sau đó, họ tiếp tục thử nghiệm với những 
mẫu chưa sử dụng và mẫu lấy từ cùng một người 
trước khi họ được yêu cầu làm theo thí nghiệm, 
nghĩa là lúc đó họ cảm thấy thoải mái hơn.

Mỗi bộ mẫu được đưa cho cùng 1 chú chó 
trong 20 lần. Kết quả cho thấy tất cả các chú chó 
chọn mẫu "căng thẳng" tổng cộng 675 lần trong số 
720 lượt thử nghiệm.

Mặc dù không biết chó làm cách nào để 
nhận biết song bà Wilson khẳng định con người tạo 
ra mùi cơ thể khác khi bị căng thẳng. Bà cũng bổ 
sung rằng ngay cả những chú chó chưa được huấn 
luyện để phân biệt mùi cũng có thể phát hiện những 
thay đổi trên cơ thể con người. ■

Hợp kim titan siêu bền

Các nhà nghiên cứu Australia, do 
giáo sư Aijun Huang và tiến sĩ 
Yuman Zhu từ Đại học Monash làm 

trưởng nhóm đã nghiên cứu quá trình xử lý nhiệt, 
sau đó sử dụng phương pháp in 3D để tạo ra một 
hợp kim titan siêu bền. Đây được coi là bước tiến 
đáng kể cho các ngành công nghiệp hàng không, 
vũ trụ, quốc phòng, năng lượng và y sinh.

Cụ thể, nhóm các nhà khoa học nói trên đã 
thiết kế một phương pháp xử lý nhiệt sản xuất phụ 
gia (AM) để tạo ra các kết tủa nano có liên kết mật 
độ cao bên trong hợp kim titan. Các nhà nghiên cứu 
cho biết AM được sử dụng rộng rãi trong chế tạo 
kim loại trong nhiều ngành công nghiệp.

Nhờ hiệu quả của AM, loại hợp kim titan 
thương mại đã đạt được độ giãn dài và độ bền kéo 
trên 1.600 MPa. Đây là độ bền cụ thể cao nhất 
trong số tất cả các kim loại in 3D cho đến nay.

Hợp kim titan là một trong những thành 
phần kim loại hàng đầu cho ngành hàng không vũ 
trụ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, hầu hết các hợp 
kim titan hiện nay không có các đặc tính thỏa mãn 
cùng lúc cho nhiều ứng dụng về kết cấu.

Phát hiện mới hoàn toàn có thể được sử 
dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhất là với các 
ứng dụng chịu tải trọng lớn. Hợp kim titan cũng 
mạnh hơn nhiều so với hợp kim nhôm trong khi 
nhẹ hơn thép, cho phép sử dụng năng lượng hiệu 
quả hơn.

Theo giáo sư Huang, việc in 3D kết hợp với 
xử lý nhiệt đơn giản cũng giúp chi phí quá trình chế 
tạo hợp kim titan giảm đáng kể so với các vật liệu 
khác có độ bền tương tự. ■ 
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Những xe thể thao nguy 
hiểm nhất lịch sử: Quá dũng 
mãnh đến mức thành “hung 
thần đường phố”

Lái xe thể thao tiềm ẩn những nguy 
hiểm không ngờ, ngay cả với công 
nghệ thời hiện đại. Những chiếc xe 

thể thao trở nên nguy hiểm vì nhiều lý do, có thể do 
chính nhà sản xuất, có thể do người lái.

Điều đó khiến 930 mang một biệt danh khá 
đen tối: Góa phụ

Bất chấp hệ thống phanh đĩa được kết nối 
với máy tính, hệ thống treo công nghệ tiên tiến, tính 
năng kiểm soát lực kéo và độ ổn định tiên tiến cùng 
khung xe được thiết kế để bảo vệ người ngồi trong 
khi có va chạm, những chiếc xe thể thao vẫn luôn 
tiềm ẩn rủi ro hơn hẳn autor bình thường.

Dưới đây là 6 chiếc xe thực sự là những 
“hung thần đường phố” được ghi nhận trong lịch 
sử.

Porsche 930 (911 Turbo)
Mẫu xe nhà Porsche được mệnh danh là 

“góa phụ”, xuất phát từ sự nguy hiểm mà 930 mang 
lại cho những người ngồi bên trong.

Nguyên nhân nằm ở việc đặt động cơ ngay 
phía sau. Động cơ đặt sau không phải hiếm hoi, 
nhưng có mặt trái. Một khi bánh sau bị mất lực kéo, 
trọng lượng đặt lên bánh sau sẽ biến chiếc xe trở 
thành con lắc.

Porsche 930/911 Turbo là một chiếc xe 
huyền thoại nhờ tốc độ nổi bật đến từ động cơ 
turbo. Nhưng động cơ càng mạnh thì tay lái càng 
phải vững.

Thậm chí, ngay cả những tài xế có kinh 
nghiệm đôi khi cũng không thể “thuần phục”. Đặc 
biệt khi vào cua dễ xảy ra hiện tượng oversteer (vào 
cua quá nhanh khiến đuôi xe văng ra phía trước).

Chính vì lẽ đó, người ta mới nói rằng: Khi 
giao chìa khóa Porsche 930 (hay 911 Turbo) vào 
tay một triệu phú giàu xổi, một nhà môi giới chứng 
khoán mới thành công, hay bác sĩ được trả lương 
cao nhưng không có kinh nghiệm với xe thể thao, 
kết quả cuối cùng là các bà quả phụ.

Ai không nắm chắc hoặc chưa sẵn sàng cho 
sự bùng nổ sức mạnh đột ngột của Porsche 930/911 
Turbo thường sẽ mất kiểm soát. Vì những năm 
1970, các tính năng an toàn hầu như không có, 

nhiều chủ xe thiếu kinh nghiệm đã phải bỏ mạng.
Dodge Viper
Được mệnh danh là Porsche 930 của người 

Mỹ, Dodge Viper là một chiếc xe thể thao quá 
mạnh nhưng lại không có thiết bị hỗ trợ lái xe đáng 
kể nào. Thế hệ đầu tiên (1991-1995) còn không có 
cả túi khí vì nhà sản xuất không muốn thêm trọng 
lượng.

Với động cơ V10 8.0L dưới mui xe tạo ra 
công suất 400 mã lực và lên đến 645 mã lực ở thế hệ 
cuối, Viper chỉ nên dành cho những tay lái dày dạn 
nhất. 

Dù thế hệ cuối đã được bổ sung hệ thống 
cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường, chống 
bó cứng phanh, Carbuzz vẫn đánh giá chiếc xe là 
“một con rắn lục (chơi chữ với viper trong tiếng 
Anh) sẵn sàng quay lại cắn bạn bất cứ lúc nào”.

Giấc mơ của mọi nhà sưu tập, nhưng 
Dodge Viper nguyên bản là một trong những chiếc 
xe thể thao đáng sợ nhất. Là một chiếc xe mạnh mẽ, 
nhưng Viper lại thiếu nhiều trang bị an toàn như túi 
khí, kiểm soát độ bám đường và ABS (mãi về sau 
mới được bổ sung).

TVR Chimaera
Chimaera được quảng cáo là lớn hơn, nhẹ 

nhàng hơn các mẫu xe cũ của TVR trước đó. Điều 
đó đồng nghĩa với việc cảm giác tốc độ bứt phá 
hơn.

Nhưng công ty Anh đã mạo hiểm với danh 
tiếng của mình khi tạo ra một chiếc xe có chất 
lượng kém và loại bỏ nhiều tính năng an toàn, chỉ 
để chiếc xe nhẹ hơn để từ đó đảm bảo mục tiêu đề 
ra.

Chimaera không phải là sản phẩm dở nhất 
của TVR, nhưng điều nguy hiểm là chiếc xe “ru 
ngủ” tài xế, khiến họ thả lỏng vì tưởng có thể kiểm 
soát và rồi bất ngờ, "con quái thú xổng chuồng".

Với sự pha trộn giữa tốc độ giật cục, thiếu 
các tính năng an toàn như kiểm soát lực kéo và túi 
khí, nội thất bằng nhựa rẻ tiền, TVR Chimaera trở 
nên hết sức nguy hiểm. Trang Medium ví von: “Lái 
TVR có thể tương đương với việc phát tán một quả 
bom trong khi đi tàu lượn siêu tốc”.

Shelby Cobra
Khi tay đua, nhà thiết kế autor Carroll 

Shelby gắn động cơ V8 vào chiếc xe thể thao bé 
nhỏ của Anh vào những năm 1960, ông đã tạo ra 
một huyền thoại mới. Đó là một chiếc xe khó sử 
dụng, cần những tay lão luyện.

Đúng với cái tên mang nghĩa rắn hổ mang, 
Cobra sẽ "cắn" những tay lái thiếu thận trọng và 
quá tự tin. Đó là lý do còn rất ít Shelby Cobra 427 
còn tồn tại đến ngày nay trong số 348 xe được sản 
xuất.

Phiên bản nổi tiếng nhất là Super Snake. 
Chỉ có 2 chiếc được chế tạo, Super Snake sở hữu 
động cơ mạnh tới 800 mã lực. Một chiếc Carroll 
Shelby giữ lại, một chiếc tặng cho người bạn thân 
Bill Cosby.

Diễn viên hài, ngôi sao phim truyền hình 
này đã không đủ khả năng kiểm soát đến mức phải 
trả lại. Shelby lại bán cho một người tên Tony 

Maxey. Maxey cũng không đủ khả năng chế ngự 
“hổ mang”, cuối cùng xe ông lao ra khỏi vách đá và 
rơi xuống biển.

Shelby Cobra bị đánh giá còn nguy hiểm 
hơn cả Viper vì hệ thống phanh thô sơ, không đủ 
dây an toàn, không có túi khí và kiểu dáng mui trần 
không đảm bảo khi đi tốc độ cao.

Toyota MR2 Spyder
Là một chiếc xe thể thao giá cả phải chăng 

cùng động cơ đặt giữa, Toyota MR2 Spyder khá 
phổ biến ở Mỹ, đặc biệt là với thanh thiếu niên. Thế 
hệ đầu tiên khá ổn, nhưng đến thế hệ thứ hai (1989-
1999), xe có xu hướng mất kiểm soát khi vào cua.

Đối với những người có nhiều kinh 
nghiệm, MR2 thế hệ thứ hai mang đến cảm giác 
khá sướng. Nhưng với những người khác thì đó là 
một thảm họa tiềm tàng khi thiếu cảnh báo và 
không dễ vào cua.

Được xem là “Ferrari của thanh thiếu 
niên”, nhưng động cơ đặt giữa kết hợp với tỉ lệ 
chiều dài không chỉ mang lại sự nhanh nhẹn mà 
còn cả nguy hiểm khi vào cua, khiến chiếc xe có thể 
lao khỏi đường va vào gốc cây, con mương gần 
nhất, hoặc tệ hơn là va chạm những chiếc xe khác 
xung quanh chỉ trong vài giây.

Chevrolet Corvette
Theo dữ liệu từ Hệ thống báo cáo phân tích 

tử vong cho các đời xe 2013-2017, chiếc xe thể 
thao nguy hiểm nhất ở Mỹ là Chevrolet Corvette.

Mặc dù vậy, khả năng lỗi nằm ở con người 
nhiều hơn, vì Corvette thế hệ thứ 7 có công nghệ 
tiên tiến nhất tính đến thời điểm mẫu xe ra đời.

Việc Mitsubishi Mirage, mẫu xe nhỏ gọn, 
còn xếp trên Chevrolet Corvette đã chứng minh 
rằng không phải cứ tốc độ cao mới đủ gây chết 
người. Việc quá ảo tưởng vào khả năng lái xe của 
bản thân trong khi thực tế không đủ khả năng kiểm 
soát cũng là một phần không nhỏ gây ra các vụ tai 
nạn thương tâm.

Theo iSeeCars, Chevrolet Corvette có tỉ lệ 
tai nạn chết người là 9,8 xe/1 tỉ dặm, tỉ lệ cao thứ 
hai trong số các mẫu xe những năm gần đây. ■ 

* Nguyên nhân đại chiến 
Hai người bạn thân gặp nhau trên phố, một 

anh mặt phờ phạc, than thở với bạn. 
- Suốt đêm qua tớ không ngủ và sáng ra mới 

thoát được cuộc đại chiến, mà miệng vợ tớ lúc thưa 
lúc nhặt, bắn liên thanh gào thét liên tục.

- Nguyên nhân gì xảy ra chiến tranh thế?
- Chẳng là vì tớ mới làm quen được một cô 

nàng bán sách báo. Dẻo miệng thế nào làm nàng tin 
mình còn độc thân, nên đến chơi nhà. Cô ấy cứ gọi 
tớ là anh, còn trông thấy vợ tớ thì gọi là... thím! Thế 
đấy...

Vui Cöôøi
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NEW

984-2040/1608

Baùn Tieäm Nail
Beaumont, TX

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

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.

NEW

002-2042/1610

SANG TIEÄM DRY CLEAN

Sang tieäm Dry Clean Substation vaø Söûa 

ñoà. Tieäm ôû Medical Center, tieäm hoaït 

ñoäng treân 30 naêm. 

Chuû veà höu, tieàn rent reû.

Medical Center

Xin lieân laïc: 832-352-9477

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

013-2044/1612

Baùn Tieäm ALTERATIONS

Nghó höu, caàn sang tieäm söûa Quaàn 

AÙo, Khu Galleria, tieäm ñoâng khaùch, 

hoaït ñoäng treân 25 naêm.

Khu Galleria

Xin vui loøng lieân laïc: 713-977-3755

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

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

016-2044/1612

Baùn Tieäm Nail

Chuû chuyeån sang bang khaùc. Caàn baùn tieäm nail 

Stars Nail & Spa 32 PM 1960 West Houston, TX 

77090. Tieäm roäng 1,100 sqft, coù 6 gheá, 5 baøn vôùi 

vò trí vaø doanh thu toát. Giaù baùn $38,000.

32 FM 1960 West Houston, 77090

Xin vui loøng goïi:                                      (English only)832-907-6990

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

020-2045/1613

Baùn Nhaø Haøng

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

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

sale naêm 2022 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

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

NEW

019-2045/1613

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Nails, hoaït ñoäng treân 10 naêm 

ôû I-10 East. Rent + Cam $1,593, hôïp ñoàng 

coøn daøi. Coù 5 baøn, 5 gheá, coù Wax Facial. 

Tieäm roäng 1,000 sqft. Khu mix, khaùch deã.

I-10 EAST

Ai thaät loøng muoán mua xin lieân laïc: 832-692-3077

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

026-2045/1613

Nail Lux of Texas caàn baùn. Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu parking. Tieäm roäng 2,200 sqft 

coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 baøn laøm nail, coù hai phoøng waxing, 2 restrooms. Tieäm môùi, ñeïp, coù nhieàu 

supplies. Chuû môùi voâ khoâng caàn söûa gì heát. Rent everything $7k. Income muøa heø $40k - $42k/thaùng 

muøa vaéng $28k - $30k/thaùng. Caàn baùn gaáp, ai thaät loøng mua giaù caû thöông löôïng.

Baùn Tieäm Nail
New! New! New!

713-498-3454 * 832-913-9370
Xin goïi:

(Khoâng kòp nghe phone, xin ñeå laïi lôøi nhaén)
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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

017-2044/1612

SANG TIEÄM PHARMACY

Caàn sang tieäm Pharmacy Tieäm hoaït ñoäng 20 naêm coù löôïng 

khaùch oån ñònh töø nhieàu vaên phoøng Baùc Só, Nha Só vaø nhieàu 

khaùch töø beân ngoaøi. Vò trí Cook & Bellaire. Vì muoán veà höu 

neân caàn sang vôùi giaù raát meàm. Ñaûm baûo moät naêm seõ laáy laïi 

voán. Neáu ai quan taâm seõ ñöôïc coi Doanh thu khi muoán mua 

tieäm.

Cook & Bellaire

Ai quan taâm xin lieân heä: 832-766-4449

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

023-2045/1613

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø môùi cho thueâ, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, saïch 

seõ. Khu an ninh, coù sofa, baøn aên, maùy giaët, maùy 

saáy, … gaàn tröôøng tieåu hoïc. ÔÛ thaønh phoá Conroe, 

North Houston. Giaù $1,970/thaùng

Conroe, North Houston

Thích vui loøng lieân laïc Huøng: 936-689-9681

NEW

030-2046/1614

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

028-2046/1614

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø Eldridge vaø Bellaire, caùch Hong Kong 4 – 6 

phuùt. Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, 2 garages. Nhaø coù 

tuû laïnh, maùy giaët saáy, Sofa, baøn aên, tivi. Khu yeân 

tónh, nhaø 2,500 sqft. Giaù $1,900 + deposit.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc:

832-387-2247 * 281-793-9630

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                TM

PHỤ NỮ - GIA ĐÌNH
Không nên ép con ôm hôn 

người khác

đCha mẹ có thể có ý ịnh tốt, nhưng việc 
gây áp lực buộc trẻ thể hiện tình cảm 
khi chúng không muốn có thể gửi đi 

thông điệp sai lầm.
Một người họ hàng dang tay, định ôm con bạn 

nhưng đứa trẻ im lặng, lắc đầu hoặc bỏ chạy. Bạn 
nhắc nhở con hãy để người khác ôm mình nhưng bé 
vẫn cự tuyệt. Ý định của bạn là không muốn làm 
tổn thương cảm xúc của người thân hoặc khiến con 
trở nên bất lịch sự. Nhưng gây áp lực, buộc trẻ phải 
thể hiện tình cảm khi chúng không muốn, khiến trẻ 
hiểu lầm về việc ai là người chịu trách nhiệm về cơ 
thể của chúng.

Theo nhà tâm lý học Aliza Pressman (Mỹ), 
nhiều cha mẹ nhấn mạnh với con về tầm quan trọng 
của quyền tự chủ cơ thể (quyền của một người 
quyết định điều gì xảy ra với cơ thể của chính họ 
mà không chịu tác động từ bên ngoài) và sự đồng ý 
(hoặc cho phép điều gì đó xảy ra, trong trường hợp 

này là đụng chạm cơ thể). Tuy nhiên, nhà tâm lý 
học lâm sàng Laura Markham cho rằng có sự mất 
cân bằng quyền lực lớn giữa người lớn và trẻ em. 
Trẻ thường sợ không đáp ứng yêu cầu của người 
lớn. Điều này có thể dẫn đến lạm dụng.

Hãy giúp trẻ hiểu rằng chúng có quyền nói 
“không” với bất kỳ hành động đụng chạm thân thể 
nào nếu chúng không muốn, từ bất kỳ ai, kể cả 
người quen biết.

Cha mẹ nên làm gì khi tình huống này phát 
sinh?

Khi người thân năn nỉ con bạn ôm hôn và đứa 
trẻ không muốn, bạn rất dễ rơi vào tình trạng bối rối 
khi cố gắng kiểm soát tình huống và tất cả tình 
huống đi kèm.

“Chúng tôi thường thấy khó chịu khi mọi 
người trong gia đình thất vọng, thậm chí thấy xấu 
hổ vì con không thân thiện với những người mà 
chúng tôi biết họ yêu chúng”, nhà tâm lý học 
Pressman nói. Trong tình huống khó xử, bạn có thể 
nói những câu như: “Con chưa muốn ôm cô phải 
không? Mẹ biết rồi. Có lẽ phải chơi cùng cô nhiều 
hơn chút con mới muốn ôm”, Markham gợi ý.

Hoặc bạn có thể nói “Chúng ta phải chào cô 
ngay bây giờ. Con có muốn làm gì khác không? 
Chẳng lẽ bắt tay? Con có thể hôn môi xa cũng 
được?”. Markham khuyên nên chọn cách gì đó 
giúp con thoải mái.

Bạn nên dặn con trước khi đến một sự kiện. 
Con có thể có cách khác để chào như vẫy tay, mỉm 
cười hoặc nắm tay, nếu chúng không muốn ôm 
hoặc hôn. Ví dụ: “Khi chúng ta đến nhà bà sẽ có rất 
nhiều người họ hàng ở đó. Họ sẽ rất vui khi gặp 
con. Khi gặp người thân, kể cả người lâu không gặp 
và không nhớ họ là ai, chúng ta cần chào họ. Nhiều 
người trong số họ sẽ muốn ôm con. Con có thể ôm 
họ hoặc có thể nói cháu chưa thoải mái để ôm cô 
nhưng cháu rất vui được gặp cô. Cháu có thể hôn 
môi xa được không”.

Hãy nói với con, khi chúng từ chối ôm hoặc 
hôn một người họ hàng, có thể họ sẽ hơi buồn. Tuy 
nhiên, nếu hành động đó đúng với cảm xúc của con 
thì chẳng có gì sai cả.

Theo nhà giáo dục giới tính Nadine Thornhill, 
con bạn không có nghĩa vụ phải chịu đựng sự khó 
chịu để người khác không (khó chịu) như vậy. ■
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Trái Đất đã từng sở hữu 
những diện mạo như thế nào?

Đây là một câu hỏi khá thú vị và vấn 
đề này trước đây đã được Robert 
M. Hazen phân tích trong cuốn 

"The Story of Earth".

Cuốn sách này giới thiệu rằng, trong 4,6 tỷ 
năm, Trái Đất đã từng thay đổi diện mạo của mình 
rất nhiều lần. 

Từ một hành tinh khi mới hình thành con 
màu đen và sau đó chuyển sang màu xanh lam, trải 
qua quá trình băng hà trở thành Trái Đất có màu 
trắng, và theo thời gian nó trở thành hình ảnh mà 
chúng ta vẫn thấy ngày nay. Với sự thay đổi liên tục 
của Trái Đất, sự sống dần dần nảy mầm. 

Điều tuyệt vời nhất của cuốn sách này là tác 
giả đã xâu chuỗi sự tương tác giữa sự sống và phi 
sự sống thông qua quá trình tiến hóa của hành tinh, 
nói cách khác, nếu không có sự sống thì sẽ không 
có Trái Đất của hiện tại.

Giai đoạn 1: Trái Đất đen được bao phủ 
bởi đá bazan

Khoảng 4,6 tỷ năm trước, sau khi Hệ Mặt 
Trời ra đời, một số mảnh vụn và bụi vũ trụ bắt đầu 
va chạm liên tục, và từ từ hòa lẫn với nhau thông 
qua lực hấp dẫn để tạo thành Trái Đất ban đầu. 

Nhưng hành tinh của chúng ta lúc đó có 
môi trường khá kinh khủng, khắp nơi đều có những 
miệng nứt màu đỏ, magma có thể đột ngột phun ra 
khỏi mặt đất bất cứ lúc nào. 

Cùng với việc liên tục va chạm với các tiểu 
hành tinh và sao chổi từ thế giới bên ngoài, nhiệt độ 
của toàn bộ Trái Đất lúc này vượt quá 1.200 độ C. 

Về bản chất, Trái Đất lúc này giống như 
một khối bùn có nhiệt độ cao, áp suất cao và liên 
tục bị tác động bởi những vật thể bên ngoài vũ trụ. 
Các nhà địa thường ví von giai đoạn ban đầu kéo 
dài 500 triệu năm này của Trái Đất là địa ngục trần 
gian.

Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ của 
không gian vũ trụ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ 
của Trái Đất, do đó, sau mỗi lần va chạm, bề mặt 
của Trái Đất cũng theo đó mà nhanh chóng nguội đi 
và chuyển sang màu đen, giống như những thanh 
sắt đỏ hồng được nhúng vào nước. 

Theo thời gian, một lớp đá hình thành trên 

bề mặt Trái Đất và trở thành lớp vỏ ban đầu của 
toàn bộ hành tinh. Vì lớp vỏ lúc đó chủ yếu được 
cấu tạo bởi bazan và màu đen, nên tác giả đã mô tả 
500 triệu năm đầu tiên của sự hình thành Trái Đất là 
Trái Đất đen.

Giai đoạn 2: Trái Đất xanh được bao 
phủ bởi nước

Khi cách đây khoảng 4,4 đến 4,3 tỷ 
năm.Theo thời gian, nhiệt độ tổng thể của Trái Đất 
giảm dần, và hơi nước phun ra từ mặt đất từ từ 
nguội đi, và một phần của nó vẫn còn trong không 
khí, tạo thành bầu khí quyển có chứa hơi nước. 

Một phần khác rơi xuống bề mặt để tạo 
thành đại dương, và Trái Đất bắt đầu từ từ chuyển 
sang màu xanh lam với sự xuất hiện của nước lỏng. 
Đây là lần thay đổi diện mạo thứ hai của Trái Đất - 
Trái Đất xanh.

Chúng ta thường nói rằng nước là nguồn 
gốc của sự sống, và có một lý do rất quan trọng đó 
là nước có hai ưu điểm vượt trội.

Thứ nhất: nước là một siêu dung môi, vì 
vậy các chất vô cơ ban đầu trong nước sẽ có nhiều 
cơ hội để kết hợp thành chất hữu cơ và sau đó tạo ra 
sự sống.

Thứ hai: khối lượng riêng của nước ở trạng 
thái lỏng lớn hơn ở trạng thái rắn, hay nói cách 
khác, nước đá sẽ nổi trên mặt nước lỏng, và tạo 
thành một chiếc ô bảo vệ rất quan trọng cho sự 
sống. 

Chỉ cần tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu 
băng chìm dưới nước? Khi trời lạnh, bề mặt của 
nước sẽ đóng băng, và sau đó băng sẽ tiếp tục chìm 
xuống, và nước trên cùng sẽ tiếp tục đóng băng khi 
tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh, vì vậy toàn bộ 
nước trên hành tinh của chúng ta sẽ bị đóng băng và 
sự sống sẽ rất khó để sinh ra và tiến hóa.

Nước trên Trái Đất đã giúp hình thành sự 
sống, và sự sống đó lại tiếp tục quá trình biến đổi 
Trái Đất và diện mạo của Trái Đất có liên quan mật 
thiết đến những sinh vật xuất hiện trên hành tinh 
của chúng ta.

Giai đoạn ba: Trái Đất đỏ bị oxy hóa
Với sự xuất hiện của sự sống đầu tiên, một 

số tế bào thông minh hơn, chẳng hạn như tảo đã 
phát triển khả năng thu nhận năng lượng Mặt Trời 
thành năng lượng. Đây là quá trình quang hợp ban 
đầu. Không mất nhiều thời gian để những sinh vật 
này phát triển đủ mạnh để có thể tác động đến khí 
hậu của hành tinh.

Chúng chỉ hấp thụ năng lượng Mặt Trời và 
cố định nguyên tố carbon của carbon dioxide trong 
không khí để giải phóng oxy. Oxy sẽ gây ra quá 
trình oxy hóa các chất. Kết quả là, những sinh vật 
nhỏ bé này đã tạo ra rất nhiều oxy cho hành tinh của 
chúng ta, và toàn bộ bề mặt Trái Đất lúc này trải 
qua những thay đổi vô cùng mạnh mẽ.

Nguyên tố phong phú nhất trên Trái Đất là 
sắt, và khi gặp nồng độ oxy cao trong không khí, nó 
sẽ bị rỉ sét. Trong một thời gian ngắn, màu đỏ rỉ sét 
bao phủ toàn bộ Trái Đất. Thời kỳ đại oxy hóa Trái 
Đất kéo dài từ khoảng 3,5 đến 1,8 tỷ năm trước đây. 
Và quá trình này biến Trái Đất trở thành một quả 

địa cầu màu đỏ.
Giai đoạn bốn: Quả cầu tuyết
Với sự phát triển phong phú của thực vật, 

oxy trong carbon dioxide tiếp tục được giải phóng 
ra khí quyển, và carbon thì được tích dụ dần trong 
lòng đất. Khi lượng carbon trong không khí giảm 
dần, hiệu ứng nhà kính yếu đi, và Trái Đất cũng 
theo đó mà từ từ nguội đi. Khi nhiệt độ của hành 
tinh giảm xuống, băng bắt đầu lan từ các cực đến 
xích đạo.

Trong hàng triệu năm, toàn bộ Trái Đất, 
ngoại trừ một vài khu vực xung quanh đường xích 
đạo đều được bao bọc trong băng, giai đoạn này 
được tác giả gọi là Trái Đất tuyết - Snow Earth. 
Trong thời kỳ Snow Earth, hầu như tất cả các hệ 
sinh thái đều bị đóng băng, và rất nhiều sự sống 
trên hành tinh của chúng ta bị xóa sổ.

Tuy nhiên, theo thời gian, lõi dung nham 
của Trái Đất, cùng với sự chuyển động của kiến tạo 
mảng, kết hợp với sự phun trào của khí núi lửa... 
Một lượng lớn carbon dioxide cũng theo đó mà tụ 
lại trong khí quyển, và hiệu ứng nhà kính lại bắt 
đầu do sự tuyệt chủng hàng loạt của tảo. 

Khi Trái Đất ấm lên, tảo lại bắt đầu bùng 
nổ, sau đó mức carbon dioxide lại bắt đầu giảm 
xuống, và Trái Đất lại bắt đầu đóng băng. Trong 
150 triệu năm, Trái Đất quay vòng giữa hai trạng 
thái cực đoan này ít nhất ba lần.

Giai đoạn năm: Trái Đất xanh
Sau giai đoạn đóng băng vừa đề ở ở trên, do 

sự chuyển động liên tục của các mảng Trái Đất và 
quá trình khôi phục trở lại của hệ sinh thái, khí hậu 
Trái Đất dường như đã duy trì được sự cân bằng 
hiếm có trong 1,4 tỷ năm sau đó. Môi trường trên 
hành tinh của chúng ta lúc này không quá nóng và 
cũng không quá lạnh, cực kỳ thuận lợi cho phát 
triển sự sống. 

Sự bùng nổ đa dạng sinh học cũng theo đó 
mà được diễn ra, như những gì đã xảy ra trong kỷ 
Cambri cách đây 560 triệu năm, sự sống ngày càng 
phong phú, và sau nhiều vòng lặp đi lặp lại, sự xuất 
hiện và tiến hóa của vô số sinh vật đã hình thành 
nên hệ sinh thái với các loài động thực vật như 
những gì chúng ta thấy ngày nay. 

Và giai đoạn này cũng chính là giai đoạn 
Trái Đất của hiện tại - Trái Đất xanh. Vì vậy, có thể 
nói nếu như không có sự sống trên hành tinh của 
chúng ta thì chắc chắn sẽ không có giai đoạn Trái 
Đất đỏ, Trái Đất tuyết hay Trái Đất xanh như ngày 
nay. ■

* Có thấy, nhưng…
Tài xế vượt đèn đỏ, bị cảnh sát chặn lại:
- Anh không thấy đèn đỏ à?
- Có thấy, nhưng… nhưng tôi lại không 

nhìn thấy chỗ anh nấp!!!

Vui Cöôøi
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Sứ mệnh không g ian 
Artemis đi kèm với một mức giá 
vô cùng đắt đỏ

Chương trình Artemis của NASA có 
mục tiêu đưa nhân loại trở lại Mặt 
trăng, cũng như cho phép những 

con người lần đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.
Theo NASA , chương trình này sẽ sử dụng 

các công nghệ mới để nghiên cứu bề mặt Mặt trăng 
và cho phép các phi hành gia hiện diện lâu dài trên 
Mặt trăng. Sứ mệnh đầy tham vọng này có thể cho 
chúng ta biết nhiều hơn về Mặt trăng và sao Hỏa, 
hơn những gì chúng ta từng biết trước đây, bao gồm 
cả các cơ hội giúp đỡ nhân loại về lâu dài. Nhưng 
với viễn cạnh đẹp đẽ được vẽ ra đó thì chương trình 
này phải tiêu tốn bao nhiêu tiền để thực hiện?

Gần đây, một kiểm toán viên của NASA đã 
xuất hiện trước Quốc hội Mỹ để thảo luận về 
chương trình Artemis. Phát biểu với các nhà lập 
pháp trong cuộc họp của Tiểu ban Hạ viện về Vũ 
trụ và Hàng không, Tổng thanh tra NASA Paul 
Martin tuyên bố: 

"Chúng tôi nhận thấy rằng bốn sứ mệnh 
Artemis đầu tiên sẽ tiêu tốn 4,1 tỷ đô la cho mỗi lần 
phóng, một mức giá khiến chúng tôi đánh giá là 
không bền vững". Trên hết, chương trình Artemis 
dự kiến trị giá khoảng 93 tỷ USD vào năm 2025, 
theo Space.com.

Chương trình Artemis là một dự án hàng 
không vũ trụ của Hoa Kỳ với mục tiêu đưa con 
người quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024. 

Chương trình đang được triển khai chủ yếu 
bởi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ 
(NASA), các công ty vũ trụ thương mại Hoa Kỳ, 
phối hợp cùng các đối tác quốc tế như Cơ quan Vũ 
trụ châu Âu (ESA), Cơ quan thám hiểm hàng 
không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), Cơ quan vũ trụ 
Canada (CSA) và Cơ quan Vũ trụ Úc (ASA).

Tại sao đi vào vũ trụ lại có mức giá đắt đỏ 
như vậy?

Lý do đằng sau chi phí quá cao của chương 
trình Artemis của NASA rất phức tạp, bởi nó có rất 
nhiều yếu tố góp phần khiến cho số tiền phải bỏ ra 
liên tục tăng cao. 

Theo một báo cáo do Văn phòng Tổng 
thanh tra NASA công bố, chi phí lớn nhất cho 
chương trình Artemis đến từ việc phát triển hệ 
thống thăm dò. Điều này bao gồm Hệ thống Phóng 
vào Không gian (SLS) và Orion Crew Capsule, là 

những phần quan trọng nhất cần thiết cho các 
nhiệm vụ Artemis.

Theo NASA, SLS là một phương tiện 
phóng siêu nặng sẽ cho phép Orion Crew Capsule 
thoát khỏi lực hút của Trái đất. Hơn nữa, tên lửa 
đẩy này sẽ cho phép NASA sử dụng nó cho nhiều 
nhiệm vụ. Tuy nhiên, có lẽ quan trọng nhất, NASA 
giải thích SLS là tên lửa duy nhất có khả năng 
mang trọng tải mà Artemis sẽ cần.

NASA đã thành công trong việc lần đầu 
tiên đưa người lên Mặt trăng qua chương trình 
Apollo với tổng cộng 6 tàu Apollo cùng 12 nhà du 
hành vũ trụ hạ cánh trên Mặt trăng từ 1969 đến 
1972. 

Tuy nhiên mục tiêu của chương trình 
Artemis không chỉ là đưa người quay trở lại mà còn 
là duy trì sự hiện diện lâu dài của con người trên 
Mặt trăng, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty 
tư nhân Hoa Kỳ tìm hiểu các lợi ích kinh tế trên 
Mặt trăng. Chương trình cũng hướng đến đặt nền 
móng cho việc đưa con người đến Sao Hoả.

Dựa trên ước tính giá cả và tải trọng do 
NASA đưa ra, Universe Today báo cáo rằng nó sẽ 
có giá 58.000 USD cho mỗi kg được phóng. Các 
yếu tố góp phần vào trọng lượng khổng lồ của 
trọng tải bao gồm nhiên liệu, các bộ phận, nhân sự 
và hàng hóa.

Đáng ngạc nhiên, chương trình Artemis 
của NASA không phải là chi phí tốn kém nhất đến 
từ cơ quan vũ trụ. Theo The Planetary Society, Hoa 
Kỳ đã chi khoảng 28 tỷ USD để tài trợ cho các sứ 
mệnh Apollo, tức là khoảng 280 tỷ USD ngày nay. 

Chương trình Apollo không phải là dự án 
duy nhất mà NASA tài trợ trong thời gian đó. Cơ 
quan này đã chi tổng cộng ước tính là 49,4 tỷ USD 
(tương đương 482 tỷ USD ngày nay) từ năm 1960 
đến năm 1973.

Mặc dù những con số này có vẻ gây sốc, 
nhưng chúng không có gì đáng ngạc nhiên khi so 
sánh với các khoản chi tiêu khác của Hoa Kỳ. Theo 
Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB), NASA 
đã nhận được 0,5% trong tổng số 4,8 nghìn tỷ USD 
ngân sách liên bang.

Theo một nghiên cứu về tác động kinh tế 
của NASA, cơ quan này đã tạo ra hơn 64,3 tỷ USD 
sản lượng kinh tế và hỗ trợ hơn 312.000 việc làm 
trên toàn quốc vào năm ngoái. Mặc dù có mức giá 
cao, nhưng chương trình Artemis của NASA có 
thể đồng nghĩa với tăng trưởng kinh tế hơn nữa cho 
Hoa Kỳ, dẫn đến nhiều việc làm hơn, hay đột phá 
mới trong công nghệ và khám phá mới.

Artemis dựa trên các chương trình tàu vũ 
trụ đang diễn ra bao gồm Orion, Lunar Gateway, 
Commercial Lunar Payload Services và thêm một 
tàu đổ bộ chưa được phát triển. 

Tên lửa đẩy Space Launch System (SLS) 
sẽ đóng vai trò là phương tiện phóng chủ yếu tàu vũ 
trụ Orion, trong khi các dịch vụ phóng tàu vũ trụ 
của các công ty thương mại được lên kế hoạch sử 
dụng để phóng các thành phần khác của chương 
trình. 

NASA công bố modul Mặt trăng của 

chương trình là tàu không gian Starship. Việc đưa 
con người trở lại Mặt trăng có thể bị trì hoãn từ năm 
2024 đến 2028 do các ràng buộc về ngân sách từ 
Quốc hội Hoa Kỳ. ■

Châu Âu tìm cách sản xuất 
điện mặt trời trong vũ trụ

Cơ quan Vũ trụ châu Âu sẽ kêu gọi 
các nước thành viên cấp kinh phí 
cho chương trình điện mặt trời 

trong vũ trụ tại một cuộc họp quan trọng cuối năm 
nay

Chương trình Solaris sẽ khám phá khả 
năng sản xuất điện mặt trời trong vũ trụ (SBSP) để 
cung cấp năng lượng sạch và góp phần giảm lượng 
khí thải carbon. Chương trình sẽ hợp tác với các 
ngành công nghiệp để đánh giá tính khả thi về mặt 
kỹ thuật, lợi ích, phương án tiến hành, cơ hội 
thương mại và nguy cơ đi kèm với công nghệ mới.

SBSP bao gồm thu thập năng lượng mặt 
trời bằng tấm pin quang năng khổng lồ trên quỹ đạo 
địa tĩnh, quỹ đạo ở độ cao 36.000km, nơi các vệ 
tinh trông như bay lơ lửng khí trên một điểm cố 
định. Không bị cản trở bởi khí quyển Trái Đất, nhà 
máy điện mặt trời trong không gian sẽ sản xuất điện 
hiệu quả hơn nhà máy trên mặt đất và truyền năng 
lượng về Trái Đất để biến đổi thành điện.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) mô tả 
chương trình Solaris như một giải pháp đối với 
khủng hoảng biến đổi khí hậu hiện nay và nguồn 
năng lượng sạch, chi phí phải chăng, liên tục, dồi 
dào và an toàn. ESA sẽ phát triển SBSP vào năm 
2025.

"Năng lượng mặt trời trong vũ trụ là một 
bước quan trọng tiến tới trung hòa carbon và độc 
lập về năng lượng của châu Âu", Josef Aschbacher, 
tổng giám đốc ESA, chia sẻ qua mạng Twitter vừa 
qua. "Hai nghiên cứu độc lập gần đây khuyến 
khích đầu tư để thúc đẩy công nghệ cần thiết để giải 

quyết khủng hoảng năng lượng".
Thiết kế của vệ tinh truyền năng lượng mặt 

trời từ không gian
Đề án Solaris sẽ được đệ trình tại Hội đồng 

Thủ tướng vào tháng 11 nhưng ESA chưa tiết lộ 
thông tin về kinh phí. Mục tiêu cuối cùng của 
SBSP là giúp châu Âu đạt mục tiêu không thải 
carbon vào năm 2050. Ý tưởng về SBSP xuất hiện 
lần đầu tiên vào thập niên 1960 và thu hút sự quan 
tâm lớn từ nhiều nước. ■ 
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Lịch sử nghề nuôi trồng 
thủy sản

Từ những năm 500 TCN, người La 
Mã cổ đại đã biết nuôi cá và hàu tại 
các đầm phá thuộc Địa Trung Hải. 

Trong khi đó, nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt 
dựa theo kinh nghiệm thậm chí còn được thực hiện 
ở Trung Hoa từ thế kỷ 10 TCN.

Mô hình trại nuôi cá hồi hiện đại ở Na Uy
Nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động nuôi 

cá đã xuất hiện từ trước năm 1000 TCN ở Trung 
Quốc, cụ thể là vào thời Nhà Chu (1112 – 221 
TCN). 

Sau đó, vào những năm 500 TCN, nhà 
chính trị quân sự kiệt xuất Phạm Lãi là người đầu 
tiên đã mô tả việc cá chép - biểu tượng của may 
mắn và tài lộc - được nuôi để làm thực phẩm trong 
tác phẩm Dưỡng Ngư Kinh. 

Tới thời Đường (618 – 907), do các vua đều 
mang họ Lý (nghĩa là cá chép) nên việc nuôi loài 
này bị cấm tiệt; người nuôi phải chuyển sang một 
số loài tương tự trong họ Cyprinidae (cá giếc, cá 
trôi, cá anh vũ, cá mè vinh…) và phát triển phương 
thức nuôi ghép (polyculture). 

Phân lỏng từ hoạt động chăn nuôi gia súc 
được sử dụng để kích thích sự phát triển của tảo 
trong ao, giúp nước giàu dinh dưỡng hơn. Ngoài ra, 
người ta còn tháo nước ao để bón cho cây trồng. 
Các hệ thống canh tác nông nghiệp kết hợp nuôi 
trồng thủy sản đầu tiên theo kiểu như vậy đã xuất 
hiện ở Trung Quốc và tồn tại đến tận bây giờ.

Tại châu Âu, loài cá chép được thuần 
dưỡng hoàn toàn và nuôi trong ao từ thời Trung cổ 
(thế kỷ 5 – 14). Nghề nuôi vẹm cũng gần như ra đời 
cùng thời điểm, với kỹ thuật về bản chất không 
thay đổi nhiều cho đến tận thế kỷ 20. 

Nhưng hoạt động nuôi trồng thủy sản thật 
ra đã xuất hiện từ trước đó, vào thời La Mã cổ đại. 
Người La Mã đặc biệt thích cá biển và hàu, cho nên 
họ đã xây các trại nuôi hàu và sáng tạo ra thủy cung 
Assyria – làm nơi thả cá và những loài giáp xác 
đánh bắt từ các khu đầm phá để giữ cho chúng tươi 
ngon trước khi ăn. 

Assyria là kết cấu thường thấy trong nhà 
của những người giàu có để khách tới thăm có thể 
thoải mái lựa chọn thứ họ muốn ăn. Trong thời 
Trung cổ, các tu viện và tầng lớp quý tộc, với đặc 
quyền sở hữu đất đai, rừng và cả nguồn nước, 
thường cho xây thêm cả bể cá nước ngọt 

(vivarium) trong dinh thự. Mọi hành vi đánh bắt 
mà chưa được phép đều bị trừng phạt nghiêm khắc, 
vì thế dân nghèo phải đợi hàng thế kỷ nữa mới 
được ăn cá tươi.

Sang thời Phục hưng (cuối thế kỷ 14 – 17), 
nghề nuôi cá nước ngọt bắt đầu đạt được những 
bước tiến lớn. Một số chuyên luận được xuất bản, 
cung cấp nhiều thông tin chi tiết về kỹ thuật xây 
dựng và quản lý ao nuôi, kinh nghiệm chọn loài, 
phương pháp kiểm soát bệnh tật và chế độ ăn của 
cá. 

Cá chép trở thành loài thống trị trong các ao 
nhân tạo được đào ở Đông Âu. Hoàng đế Charles 
IV (1316 – 1378) đã cho đào nhiều ao như vậy ở 
Bohemia – nơi ngày nay là cực Tây của Cộng hòa 
Czech.

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo được phát hiện ở 
Đức trong thời Khai sáng (thế kỷ 18), nhưng phải 
đến thế kỷ 19 – giai đoạn công nghiệp hóa nhanh 
chóng, mọi người mới bắt đầu chú ý đến nó. 

Trong khoảng 100 năm, các ngành công 
nghiệp đã làm biến đổi hoàn toàn châu Âu. Số 
lượng của nhiều quần thể cá sụt giảm do ô nhiễm; 
và các con đập, kênh tưới tiêu cũng làm cản trở con 
đường di cư của một số loài như cá hồi. 

Để đối phó với tình trạng trên, nhiều nhà 
khoa học đã thực hiện những nghiên cứu về 
phương pháp sinh sản nhân tạo và nuôi cá hồi, cố 
gắng làm chủ toàn bộ quy trình từ thụ tinh, lưu trữ, 
vận chuyển trứng cho tới nuôi trong ao và thả cá 
vào tự nhiên. 

Trong thập niên 1860, các trại giống cá hồi 
mọc lên khắp nơi ở phương Tây, sau đó được du 
nhập sang Hoa Kỳ, Ấn Độ, New Zealand và cả 
Nhật Bản. Sang đầu thế kỷ 20, những nhà cai trị 
Anh, Pháp, Bỉ… đã mang một số loài cá sang các 
thuộc địa ở châu Phi để tiến hành nuôi thử nghiệm 
và nhân rộng cho mục đích tiêu khiển, ngăn ngừa 
sự lây lan của bệnh sốt rét hay làm thực phẩm 
(chẳng hạn: cá rô phi…). 

Tại mô hình công xã hiện đại ở Israel, nông 
dân đã áp dụng những phương pháp canh tác 
truyền thống du nhập từ Đông Âu vào môi trường 
khí hậu khô cằn và phát triển các kỹ thuật mới – cho 
phép họ tự cung cấp những sản phẩm từ cá.

Đến cuối thập niên 1950, việc phát minh ra 
loại thức ăn nhân tạo dạng hạt đã tạo nên một cuộc 
cách mạng trong ngành nuôi trồng thủy sản – vốn 
đang phải dựa vào các sản phẩm nông nghiệp (ví 
dụ thịt sống) để nuôi cá.

Trong những năm 1970, hoạt động nuôi 
trồng các loài thủy sản biển bắt đầu bùng nổ nhờ sự 
ra đời của những loại vật liệu xây dựng mới, nhẹ, 
bền và ít tốn kém hơn (chẳng hạn sợi thủy tinh, ống 
nhựa…) cùng việc sử dụng lồng nổi thay cho các 
bể thép và kính đắt tiền. 

Sang đầu thế kỷ 21, hoạt động nuôi biển lại 
ngày càng được xem trọng bởi nó nắm giữ chìa 
khóa đảm bảo nguồn cung protein nuôi sống toàn 
bộ nhân loại. Theo một báo cáo của Tổ chức Nông 
lương Liên Hợp Quốc (FAO) “sản lượng cá nuôi 
đã vượt qua sản lượng đánh bắt tự nhiên”. ■

Ai là người sở hữu chiếc 
kính cận đầu tiên trên thế giới?

Ai là người đầu tiên sở hữu chiếc 
kính cận trên thế giới? Gia thế của 
họ thế nào mới có thể sở hữu chiếc 

kính này?
Một trong những chiếc kính cận đầu tiên 

trên thế giới thuộc sở hữu của Giáo hoàng Leo X, 
thành viên gia đình Medici danh giá, bị cận thị. 
Chiếc kính được xuất hiện trong bức chân dung của 
ông được vẽ vào đầu thế kỷ 16, có thấu kính phân 
kỳ.

Được biết, Giáo hoàng Leo X thuộc hàng 
quý tộc Médicis là con trai thứ hai của Lorenzo il 
Magnifico và Clarisse Orsini.

Hồi còn rất trẻ, cha mẹ ông đã định cho ông 
vào bậc giáo sĩ (năm 7 tuổi). Ông nhanh chóng đạt 
được một loạt chức vụ nhờ quyền hành và sự giàu 
có của cha mẹ ông: Được phong chức Tổng Giám 
mục lúc mới 8 tuổi; Chưa đầy 13 tuổi, đã được cử 
làm 27 chức khác nhau trong Giáo hội, tức là có lợi 
tức rất lớn...

Với danh tiếng lừng lẫy, việc ông là người 
sở hữu một trong những chiếc kính cận đầu tiên 
trên thế giới cũng dễ hiểu.

Mất tới 200 năm lên ý tưởng cho chiếc 
kính cận

Theo tạp chí Live Science, kể từ khi kính 
cận đầu tiên ra đời, đến thời điểm hiện tại trải qua 6 
thế kỷ. Vào thế kỷ 13, châu Âu đã xuất hiện chiếc 
kính lồi cầm tay để khắc phục tật viễn thị. Thế 
nhưng, mãi đến 200 năm sau, chiếc kính dành cho 
người cận thị mới có mặt.

Trước thế kỷ 15, ông Neil Handley, người 
phụ trách bảo tàng trường College of Optometrists 
London (Anh) nhận thấy không có nhiều thông tin 
về cách người cận thị đối phó với chứng bệnh này.

Tranh vẽ người cầm kính ở Đức, thế kỷ 15
Khoảng năm 350 TCN, Aristotle đã bắt 

đầu có những quan sát đầu tiên về tật cận thị. Ông 
nhận xét, vì nhãn cầu của người cận thị quá dài nên 
chỉ có thể nhìn thấy rõ những đồ vật ở gần. Còn 
những vật ở xa có xu hướng bị mờ tùy theo tình 
trạng cận thị.

Như vậy, để phiên bản đầu tiên của chiếc 
kính cận ra đời, con người đã phải mất tới 200 năm 
kể từ lúc lên ý tưởng. ■ 
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011-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ chaêm soùc cuï Baø 95 tuoåi, ôû 

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

Northwest Loop 610 vaø Hwy 290.

Löông thoûa thuaän, xin lieân laïc: 

281-795-3320
__________________________________________

010-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

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

vaø giuùp vieäc nhaø. Laøm 5 tôùi 7 ngaøy moät 

tuaàn, coù phoøng rieâng, löông töø $100-

$120/ngaøy theo khaû naêng.

Xin vui loøng lieân laïc Coâ Traâm: 

210-313-3213 

hoaëc Vy: 210-833-6366
__________________________________________

989-2041/1609

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû sô sinh, khu vöïc 

Sugarland 77479. ÔÛ laïi hoaëc veà trong 

ngaøy, khoâng caàn naáu aên. Neáu ôû laïi seõ 

coù phoøng rieäng, löông haäu.

Xin lieân laïc Dung:

281-701-1800

832-858-4615
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Belfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû 

em, thôï theâu bieát söû duïng maùy 

Tamija Embroidery, thôï uûi.  Coù theå 

nhaän may taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi 

bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400

031-2046/1614

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc ôû Richmond gaàn chôï HEB & 

tröôøng hoïc ñang caàn raát nhieàu thôï toùc. 

Bao löông, hôn aên chia tuøy theo khaû 

naêng.

Xin lieân laïc:

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

988-2057/1625

CAÀN THÔÏ NAILS!

Caàn thôï Nails bieát laøm moïi thöù, coù 

baèng Wax, bao löông tuøy theo khaû 

naêng hoaëc 900. Tieäm caùch chôï Höng 

Ñoâng 10 phuùt, Hong Kong III 12 phuùt..

Xin lieân laïc Haân:

832-614-5612 

281-736-6091
__________________________________________

987-2041/1609

CAÀN THÔÏ NAILS!

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4 khoaûng 7 

phuùt. Caàn thôï boät vaø thôï Chaân tay 

nöôùc. Khaùch Meã 70%. tieäm laøm thoaûi 

maùi nhö gia ñình.

Xin lieân laïc hoaëc text: 

832-758-3852
__________________________________________

964-2039/1607

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,000/tuaàn, bieát 

laøm boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân 

nöôùc hoaëc môùi bieát laøm. Nhaän Full 

time/Part time. Tieäm ôû Hwy 6 & 

Fortbend Toll, giöõa Hk2 & 4

Xin lieân laïc: 

832-512-4028 * 281-431-4499
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm-

SEWING CONTRACTORS). Khoâng 

caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, lôùn 

tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

018-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù trai 5 vaø 6 tuoåi, 

caùch Houston 2.30 laùi xe, beù saép ñi 

hoïc. Caàn naáu aên, doïn deïp nhaø cöûa. 

Löông $1,700/thaùng.

Xin lieân laïc:   

Phong: 281-891-9985 * 

Joy: 346-715-1080

980-2040/1608

CHO SHARE PHOØNG 

Cho share hai phoøng ñaày ñuû tieän 

nghi. Bao ñieän nöôùc, internet, coù 

maùy giaët saáy. Khu Northwest caùch 

chôï Hong Kong 3, 5’ laùi xe. Daønh 

cho nöõ ñoäc thaân, du hoïc sinh.

Xin lieân laïc:

832-970-6868

832-299-0939

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

996-2042/1610

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Nhaø khu yeân tónh, ít ngöôøi, dö 1 

phoøng cho share. $400 ñuû tieän 

nghi, saïch seõ, ñöôøng Beechnut vaø 

DaryAshford, öu tieân nam, ít naáu 

aên.

Xin lieân laïc Dung:

832-231-1164
__________________________________________

022-2045/1613

SHARE ROOM

Nhaø khu Hwy6 and Old Richmond, 

nhaø môùi, khu yeân tónh, Free Wifi, maùy 

giaët saáy môùi. Cho ñoäc thaân.

Xin lieân laïc:

713-422-3924
__________________________________________

985-2041/1609

CHO SHARE PHOØNG 

Nha ø  dö  2  pho ø ng ,  cho  sha re 

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

chôï VN Myõ Hoa, chôï HEB, tröôøng hoïc.

Xin lieân laïc:

206-973-9315 * 206-288-9354
__________________________________________

999-2042/1610

MÔÙI 2.1.23 - CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö 2 phoøng. Treân laàu vaø döôùi 

laàu. Bao ñieän nöôùc, gas, khu toát, 

gaàn chôï Myõ Hoa.

Xin lieân laïc:

832-289-7619

832-247-6959
__________________________________________

021-2043/1613

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø treân ñöôøng Eldridge (Bellaire 

& Beechnut), bao ñieän nöôùc, 

Internet. Caàn bieát theâm chi tieát 

Text/Voice/Message.
Xin lieân laïc: 

713-922-2463
__________________________________________

012-2042/1612

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Phoøng cho thueâ, 1 ngöôøi $350, 2 

ngöôøi $500. Bao maùy giaët saáy, 

internet vaø naáu aên. 11810 Lima 

Dr, phía sau Walmart vaø Nhaø thôø 

Ngoâi lôøi nhaäp theå.
Xin lieân laïc Chuù Löôùc: 

832-512-4508
__________________________________________

004-2042/1610

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø khu Beechnut Landing goùc 

Synott Beechnut (gaàn chôï Myõ Hoa), 

coù phoøng troáng cho thueâ. Tieän nghi 

ñaày ñuû. Saïch seõ, An ninh.

Xin lieân laïc coâ Mai:

832-768-4380

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

997-2042/1610

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Phoøng thöôøng cho share $350, 

phoøng master $500. Ñaày ñuû tieän 

nghi, giaët saáy, internet. Coù theå ñi 

boä ra chôï Hong Kong, Taân Bình.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
__________________________________________

958-2038/1606

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môù i ,  co ù  pho øng Master 

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

$600/thaùng. Raát toát cho hoïc sinh, 

gaàn tröôøng, chôï Hong Kong, Myõ 

Hoa, HEB. Bao ñieän, internet, giaët, 

saáy. Khoâng ôû chung vôùi chuû. Goùc 

Bellaire - Eldridge.

Xin lieân laïc Maïnh:

972-854-8191
__________________________________________

991-2042/1610

PHOØNG CHO SHARE

Phoøng roäng cho thueâ ñoäc thaân, 

nhaø khu Eldridge View gaàn chôï Myõ 

Hoa. Coù saún giöôøng, tuû laïnh nhoû, 

maùy giaët saáy, wifi.

Xin lieân laïc: 

713-815-5934
__________________________________________

976-2039/1607

SHARE PHOØNG 

Nhaø khu Hw6 & 529, 1 phoøng 

master $600, 2 phoøng cho share. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet, 

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

Northwest.

Xin lieân laïc:

713-314-7091
__________________________________________

954-2037/1605

PHOØNG CHO SHARE 

Nhaø caùch Hk4 chæ 3 phuùt ñi boä. Bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. Giöôøng 

tuû, cho naáu aên, giaù $400/thaùng. 

Daønh cho nöõ ñoäc thaân vaø coù vieäc 

laøm.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472
__________________________________________

994-2042/1610

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên. 

$400 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
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952-2037/1605

PHOØNG CHO SHARE 

Phoøng cho share $350/thaùng. Coù 

theå ñi boät ra chôï Hong Kong, Taân 

Bình, Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän 

nghi, internet, giaët saáy.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
__________________________________________

008-2043/1611

CHO SHARE PHOØNG

Khu HWY6 - Bellaire (gaàn keá HEB-Myõ 

Hoa). Ñuû tieän nghi, phoøng master 

roäng. Loái ñi saân vöôøn vaø beáp rieâng, 

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

$450/thaùng.

 Xin lieân laïc:

832-606-0491

915-588-9070
__________________________________________

950-2037/1604

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø Synott vaø Bissonet gaàn chôï, nhaø 

thôø. Yeân tónh, saïch seõ, dö phoøng cho 

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

$350/thaùng. Cho ñoäc thaân share, bao 

ñieän, nöôùc, giaët, saáy.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643
__________________________________________

947-2036/1604

CHO SHARE PHOØNG

Cho share 2 phoøng troáng, ñaày ñuû 

tieän nghi, giaët, saáy. Caàn ngöôøi 

ñöùng tuoåi. Nhaø giöõa chôï Ñoàng 

Khaùnh vaø Caø Mau.

Xin lieân laïc 

Coâ Maãn: 281-686-7060   

Coâ Höông: 713-584-7877
__________________________________________

971-2039/1607

CHO SHARE PHOØNG 

Share phoøng khu Sugarland, 

quiet, saïch seõ, friendly. Phoøng 

$450, Nöõ only. Xin lieân laïc chò 

Christy: 

713-330-6021

(Baän khoâng baét maùy, please leave 

message. Thanks)
__________________________________________

969-2039/1607

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø gaàn 

chôï Myõ Hoa 7507 San Benito Dr, 

Houston, TX 77083. Nhaø môùi vaø 

roäng, coù phoøng nguû rieâng cho treû. 

Hai ngöôøi troâng nom, coù license coi 

treû.

Xin lieân laïc:

Linda: 832-794-8083

Hieäp Ñoã: 713-261-4172

PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Không muốn con 
chơi bóng đá vì sợ tổn 
thương não

ột tiến sĩ ở Mỹ cho Mbiết bà không bao 
giờ để con chơi 

bóng đá, lái xe địa hình, nhảy trên tấm 
bạt lò xo ngoài trời và bắn súng vì lo sợ 
trẻ sẽ gặp rủi ro chấn thương đầu.

Tờ Insider cho hay vị tiến sĩ 
trên là bà Puja Aggarwal - một nhà 
thần kinh học - chuyên về bệnh động 
kinh. Bà đang là bác sĩ ở thành phố 
Orlando (Mỹ) và từng lãnh đạo nhiều 
cuộc thử nghiệm lâm sàng liên quan 
đến bệnh thần kinh.

Trong quá trình làm việc, tiến 
sĩ Puja Aggarwal ã quá quen thuộc đ
với những rủi ro chấn thương đầu ở trẻ 
em và thanh thiếu niên. Vì vậy, cách 
làm mẹ của bà cũng bị ảnh hưởng rất 
nhiều.

V ừ a  q u a ,  t i ế n  s ĩ  P u j a 
Aggarwal đã đăng tải một video lên 
mạng x động bà ã hội, liệt kê 4 hoạt 
không bao giờ muốn con tham gia. 
Theo bà, các hoạt động này đều có thể 
mang đến những rủi ro “giết chết các 
tế bào não” và những tác động lâu dài 
khác, nghiêm trọng nhất là dẫn đến 
nguy cơ tử vong.

Chơi bóng đá
Tiến sĩ Puja Aggarwal cho 

rằng bóng đá là môn thể thao không 
đáng để trẻ mạo hiểm vì có thể gây ra 
các chấn thương đầu. Bên cạnh đó, bà 
cũng khẳng định sẽ không bao giờ cho 
con chơi bóng bầu dục Mỹ - môn thể 
thao này có tỷ lệ chấn động cao, có thể 
gây tổn thương não lâu dài.

Trong một nghiên cứu về 20 
môn thể thao ở trường trung học được 
công bố trên , kết quả Tạp chí Nhi khoa
cho thấy trẻ chơi bóng đá nam có tỷ lệ 
chấn động cao nhất, đặc biệt khi trẻ 
tham gia các trận đấu. Các môn thể 
thao có tỷ lệ chấn động cao thứ 2 và 3 
lần lượt là bóng đá nữ và khúc côn cầu 
trên băng nam.

Các chấn động này lặp đi lặp 
lại trong một thời gian dài có thể gây 
ra bệnh não do chấn thương mạn tính 
(CTE) - căn bệnh thoái hóa não liên 
quan đến tính hung hăng, tâm trạng 
thất thường và khả năng kiểm soát 
xung lực kém.

Một nghiên cứu dựa trên bộ 
não của các cầu thủ bóng ã qua đá đ đời 

(hiến tặng cho khoa học) kết luận ngay 
cả người có dấu hiệu nhẹ của bệnh 
CTE cũng có nguy cơ tử vong cao.

Lái xe địa hình
Theo Học viện Nhi khoa Mỹ 

(AAP) xe địa hình (ATVs) rất phổ 
biến đối với những người đam mê 
hoạt động ngoài trời ở mọi lứa tuổi. 
Nó có trọng tâm cao và đường hẹp, vì 
vậy, dễ làm tăng nguy cơ va chạm.

APP nhấn mạnh người lái 
ATVs phải có kỹ năng, tư duy nhanh 
nhạy, phản xạ và sức mạnh lớn. Vì 
vậy, trẻ em dưới 16 tuổi không nên 
điều khiển ATVs. Những người đủ 
tuổi điều khiển ATVs cũng cần tránh 
đi trên đường công cộng và tuân theo 
các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ 
bản..

Tuy nhiên, thực tế, theo một 
nghiên cứu được công bố trên Tạp chí 
Clinical Pediatrics về chấn thương 
đầu và cổ liên quan đến ATVs, trẻ em 
dưới 12 tuổi lại chiếm gần một nửa số 
người trẻ bị thương vì loại xe này.

Nghiên cứu cho thấy từ năm 
1990 đến 2014, trung bình mỗi ngày 
có 31 trẻ em và thanh thiếu niên bị 
chấn thương đầu (không tử vong) do 
tai nạn ATVs. Mặc dù tỷ lệ chấn 
thương đã giảm vào cuối giai đoạn 
nghiên cứu, nhưng các tác giả cho biết 
rủi ro vẫn còn.

Nhảy trên tấm bạt lò xo 
ngoài trời

Trampolines (sàn nhún) bị 
cấm tại nhà của tiến sĩ Aggarwal. Bà 
cho rằng việc nhảy trên tấm bạt lò xo 
ngoài trời là hành động đặc biệt nguy 
hiểm. Nó có thể khiến trẻ bị ngã xuống 
nền cứng và dẫn ến các chấn thương đ
đầu (như chấn động hoặc chảy máu 
não).

Theo , Stanford Medicine
trampolines tại nhà là nguyên nhân 
gây ra hàng nghìn ca chấn thương mỗi 
năm ở Mỹ. Trong đó, trẻ em dưới 6 
tuổi có nguy cơ bị tổn hại cao nhất. 
Các chấn thương nghiêm trọng từ việc 
chơi trampolines bao gồm chấn động, 
gãy xương, chấn thương đầu, cổ và có 
thể dẫn đến tê liệt hoặc tử vong.

Bắn súng
Cuối cùng, tiến sĩ Aggarwal 

cho rằng bắn súng là nguyên nhân gây 
ra các chấn thương đầu ở trẻ mà không 
cần nhiều lời giải thích.

“Bắn súng có thể thẳng tay 
giết chết bạn”, bà Aggarwal nói. ■

Vui Cöôøi

975-2054/1623

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc 

P/U Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342
__________________________________________

968-2039/1607

CAÀN BAÙN

Caàn baùn gaáp xe Lexus ES 330, 

year 2006. Ñaõ chaïy 94k Mile, giaù 

baùn $6,500. Southwest.

Xin lieân laïc Andy:

405-546-8257
__________________________________________

974-2039/1607

NHAÄN GIÖÕ TREÛ COÙ LICENSE

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø 

roäng, saïch seõ, thoaùng maùt, yeâu 

thöông treû, chaêm soùc chu ñaùo. 

Nhaø ôû Gessner & W.Airport gaàn 

Bwy Sam Houston.

Xin lieân laïc:

713-367-5069

Ra đề quá khó
Tàu Discovery đang trên đường trở 

về trái đất từ trạm vũ trụ quốc tế Alpha, 

trong số bốn phi hành gia có một người 

da đen. Bỗng xuất hiện một chỗ hỏng ở 

vỏ ngoài con tàu, cần một người hy sinh 

leo ra khắc phục sự cố. Nhóm trưởng 

họp mọi người lại và tuyên bố:
– Các bạn, một người trong chúng 

ta phải hy sinh để chữa con tàu, riêng tôi 

thì không thể chỉ định ai. Vì vậy tôi sẽ 

tiến hành một cuộc kiểm tra kiến thức, ai 

không trả lời được, người đó sẽ có vinh 

dự được chết vì sự nghiệp chinh phục 

không gian của nhân loại.
Ông ta bắt đầu hỏi người thứ nhất:
– Vũ khí mà người Mỹ đã dùng để 

tấn công một thành phố của Nhật Bản 

ngày 6/8/1945 tên là gì?
– À… ờ… một trái bom nguyên tử.
– Tuyệt! Nói đoạn ông quay về phía 

người thứ hai, mặt đang trắng nhợt vì sợ 

hãi. Thế tên thành phố đó là gì?
– Người này thốt lên và thở phào 

nhẹ nhõm: Hiroshima.
– Vị trưởng nhóm dừng lại trước 

mặt phi công da đen và hỏi: Bây giờ đến 

lượt anh. Họ, tên, tuổi và nghề nghiệp 

của những nạn nhân?

– !?

Rao Vaët
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l Now hiring Full time & Part time Nail Technicians.

l Seeking friendly and energetic techs with great             

customer service skills.

l Flexible hours and great pay

Caàn Thôï Nails / Now Hiring Nail TechsI

Please email your resume to: jobsatisle@gmail.com

Call / Text:
Cindy: 832-788-8288

Amy: 832-228-6965

924-2047/1615

NEW

865-2040/1608

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

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

laøm luoân ngaøy Chuû Nhaät. Löông tuøy theo khaû naêng vaø vöøa laøm ôû tieäm vöøa laøm 

ôû nhaø caøng toát. Caàn moät ngöôøi bieát chuùt Anh ngöõ laøm part time ñeå nhaän vaø giao 

ñoà. Khoâng khí laøm vieäc vui veû, thoaûi maùi, coù vacation vaø 5 ngaøy leã chính trong 

naêm neáu laøm toaøn thôøi gian. 

Tieäm ôû Ñoâng Houston, Beltway 8 East, gaàn phi tröôøng lôùn vaø Lonestar College.

Houston, Beltway 8 East

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * text: 832-656-2372

NEW

957-2038/1606

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

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

New! New! New!

Xin lieân laïc

713-533-9995 * 832-274-8777

NEW

916-2072/1640

Caàn Tuyeån Thôï Nails Gaáp 

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

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

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

Tip cao, chia turn hôïp lyù, coâng baèng. 

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

Khu Kroger

Neáu khoâng nghe kòp, vui loøng nhaén tin, text

903-355-9537Xin lieân laïc:

January 2023

953-2037/1605

Caàn Thôï Nails

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

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

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

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

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

965-2039/1607

Caàn Thôï Toùc Nöõ 

Caàn thôï toùc nöõ kinh nghieäm. Tieäm naèm 

gaàn Sugarland South 59/99. Khaùch 99% 

Myõ Traéng. Löông cao, tip haäu. Tieäm ñoùng 

cöûa Chuû Nhaät. Full time or Part time

Sugarland - South 59/99

Xin lieân laïc Quyønh:346-857-4748

NEW

972-2039/1607

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc coù Kinh nghieäm. Baét ñaàu 

$12/giôø. Bieát tieáng anh chuùt ít. 

Coù baøn Nail cho möôùn.

Gaàn Sugarland, 77459

Xin lieân laïc:

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

NEW

978-2039/1607

Caàn Thôï May

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

New! New! New!

Xin goïi Trinh:281-248-6418

NEW

986-2041/1609

Caàn Gaáp Thôï Nails

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

Khu Kroger

Hoaëc:
Xin lieân laïc:646-249-7912

903-723-5730

NEW

960-2038/1606

Tuyeån Nhaân Vieân

Nhaø phaân phoái thieát bò chieáu saùng gaàn Saân 

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

haøng vaø laép raùp. Yeâu caàu noùi tieáng Anh haøng 

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

IAH Airport

Email: cindy@lumivertlighting.com

281-250-0874Text or call:

NEW

029-2046/1614

Tuyeån Nhaân Vieân

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

New! New! New!

Xin lieân laïc

832-964-6860 * 832-964-6861

NEW

Haõng theâu vuøng Southwest caàn tuyeån nhaân vieân sau ñaây. 

* Nöõ: caét chæ vaø gaáp haøng, neáu khoâng coù kinh nghieäm thì seõ training. 

* Nam: uûi vaø caét giaáy theâu, seõ training

032-2045/1614

Tuyeån Nhaân Vieân
Vuøng Southwest

Xin nhaén tin cho chò Höông 713-306-1354 hoaëc tôùi haõng apply.

Unlimited Custom Embroidery - 10507 Fallstone Road, Houston TX 77099



Issue # 2036 * Saturday, March 04, 2023

CUOÁI TUAÀN

Trang 15A

NEW

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

ª Thoâng thaïo tieáng Anh vaø tieáng Vieät. 

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

ª Coù benefit vaø retirement plan for permanent employees. 

TUYEÅN NHAÂN VIEÂN

970-2039/1607

Please email resume to: houstoncardiology@gmail.com

Hoaëc lieân laïc: 832-930-7794

NEW

Hôïp ñoàng baùn thôøi gian

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

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

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

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

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

Yeâu caàu kinh nghieäm: ít nhaát 3 naêm.

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

982-2040/1608

Vui loøng lieân laïc SHERRI: 281-444-4504

Tuyeån Thôï May
A finish touch - WillowBrook Area 77066

NEW

993-2042/1610

Caàn Ngöôøi

CAÀN NAM NHAÂN VIEÂN LAØM ÑEÂM TIEÄM 

VIDEO VUØNG SOUTHWEST BIEÁT CHUÙT 

TIEÁNG ANH GIAO TIEÁP. KHOÂNG CAÀN 

KINH NGHIEÄM

Vuøng Southwest

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

NEW

973-2039/1607

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån nhaân vieân laøm haõng 
thöïc phaåm daây chuyeàn saûn xuaát 
vaø caàn ngöôøi laùi xe giao haøng.

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Kieán: 281-908-6800

NEW

951-2037/1605

Traïi Gaø Caàn Ngöôøi

Traïi gaø caàn tuyeån ngöôøi laáy tröùng gaø, caùch 

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

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

nghieäm)

Caùch Houston 1h45’

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

NEW

948-2036/1604

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên. 

ÔÛ laïi nhaø, tuoåi treân 55. 

Khu vöïc Southeast Houston.

Southeast Houston

Xin lieân laïc coâ Duyeân:714-369-7165

NEW

992-2042/1610

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giöõ beù trai döôùi 

1 tuoåi. Caàn bieát laùi xe. Coù 

theå naáu aên, 13 ngaøy/thaùng 

laøm töø 7:AM - 7:PM.

59 N & Kirby (Zipcode 77005)

Xin lieân laïc: 832-516-3318

NEW

003-2043/1611

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

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

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

engaging. Must have previous experience as a server with 

good English communication skills. Compensation averages 

$15.00 - $20.00/hour depending on experience.

New! New! New!

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

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

NEW

007-2043/1611

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

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

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

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

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

laïi nhaø 5 hay 6 ñeâm moät tuaàn.

Khu Downtown

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

NEW

009-2043/1611

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

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

chaêm soùc moät oâng cuï 92 tuoåi ôû nhaø. Zipcode 

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

Moïi thoâng tin xin vui loøng lieân laïc.

Zipcode 77083

Chò Duyeân:832-298-1767

NEW

015-2038/1606

Travel Agents Hiring
Travel Agency in Greater Atlanta and Houston 

Area looking for experienced Bilingual 

(Vietnamese preferred) Travel Agents. Excellent 

benefits including 401K and Medical Insurance, 

GDS knowledge required. In office position.

Greater Atlanta & Houston Area

Interested travel agents 

please forward your resumes to hr@Skybirdtravel.com

027-2045/1613

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

Please send resume to: scott.yoo@umekenusa.com
Tel. 562-207-4342 * 346-899-8090
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Đại học Harvard đã dành 
80 năm để nghiên cứu hơn 800 
người và phát hiện ra rằng: Bí 
quyết trường thọ không nằm ở 
sức khỏe thể chất

Từ xa xưa, con người ã hoàn toàn bị đ
ám ảnh bởi việc kéo dài tuổi thọ. 
Vào thời cổ đại, để theo đuổi sự bất 

tử và trường thọ, các hoàng đế khác nhau đã tin 
tưởng mù quáng vào các nhà luyện an. Tần Thủy đ
Hoàng ã phái hai ìm đ đợt người đến biển Đông để t
kiếm sự trường sinh, thậm chí còn tự mình đến biển 
Đông để thăm những người được cho là thần tiên 
bất tử. Hán Vũ Đế của nhà Hán cũng bị ám ảnh bởi 
việc tìm cách trường sinh.

Cho đến tận bây giờ, con người vẫn chưa 
ngừng tìm kiếm sự trường sinh bất tử, sự xuất hiện 
của nhiều loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sự 
quan tâm cao độ của con người đối với thông tin về 
tuổi thọ đều cho thấy nỗi ám ảnh của họ về tuổi thọ.

Tục ngữ có câu: “Sau khi ăn cơm đi trăm 
bước có thể sống đến chín mươi chín tuổi”.

Hầu hết mọi người đều cho rằng rèn luyện 
sức khỏe là chìa khóa để trường thọ. Cơ sở của 
quan điểm này là do những người có cơ thể khỏe 
mạnh thì sức đề kháng cũng mạnh hơn, nên họ có 
lợi thế lớn trong việc chống lại một số loại virus và 
bệnh tật, tự nhiên cũng sẽ sống lâu hơn.

Đối với vấn đề này, đại học Harvard đã 
dành 80 năm để điều tra hơn 800 người và phát hiện 
ra rằng bí quyết trường thọ không nằm ở việc rèn 
luyện thể chất. Đại học Harvard đã sử dụng gần 
800 người làm đối tượng nghiên cứu và dành gần 
80 năm để nghiên cứu những thay đổi xã hội của 
người dân Mỹ qua nhiều thế hệ, để tìm hiểu xem 
môi trường xã hội khác nhau đã ảnh hưởng đến các 
cá nhân như thế nào.

Và gần đây, nghiên cứu này đã cho ra kết 
quả mới, nghiên cứu chỉ ra rằng khi một cá nhân 50 
tuổi, tình trạng sức khỏe của người đó sẽ có liên 
quan đến mối quan hệ của họ trong xã hội. Càng có 
nhiều mối quan hệ mật thiết trong các tương tác xã 
hội thì sức khỏe thể chất của những người này càng 
tốt.

Vì vậy, theo nghiên cứu này, chúng ta có 
thể rút ra một kết luận: tình trạng bạn bè của một 
người cũng có thể quyết định liệu họ có thể sống 
lâu hay không.

Vậy tại sao có một mối quan hệ tốt đẹp lại 
giúp một người sống lâu hơn? Có một nhân tố 
trung gian trong việc này, đó là hạnh phúc.

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, 
chân lý này chắc hẳn ai cũng biết. Giữ một thái độ 
tích cực đối với cuộc sống, sống một lối sống hạnh 
phúc và nâng cao cảm giác hạnh phúc là một trong 
những phương pháp giúp chúng ta sống lâu hơn. 
Vậy hạnh phúc đến từ đâu? Câu trả lời chính là các 
mối quan hệ xã hội.

Một học giả người Đài Loan, Lục Lạc từng 
sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để kết 
luận rằng người Trung Quốc có 9 nguồn hạnh phúc 
chính (tiêu đề bài báo tiếng Anh của Lục Lạc là 
“Happiness”). Một trong số đó là sự hài hòa của 
các mối quan hệ giữa các cá nhân như gia đình, bạn 
bè, v.v… Có mối quan hệ xã hội tốt sẽ khiến con 
người tràn đầy hạnh phúc, cơ chế vận hành cụ thể 
của nó có thể được giải thích thông qua tâm lý học 
tích cực.

Tâm lý học tích cực được thành lập bởi nhà 
tâm lý học nổi tiếng Martin Seligman vào cuối thế 
kỷ 20. Nó sử dụng các nguyên tắc và phương pháp 
của khoa học để nghiên cứu sự hạnh phúc. Không 
giống như tâm lý học truyền thống chủ yếu nghiên 
cứu tâm lý tiêu cực của con người, nó chọn nghiên 
cứu tâm lý tích cực của con người và chú ý đến chỉ 
số sức khỏe hạnh phúc của con người.

Lý thuyết PERMA của Martin Seligman 
cho rằng hạnh phúc là một khái niệm được xây 
dựng bao gồm 5 yếu tố, đó là: cảm xúc tích cực, 
tham gia, các mối quan hệ, ý nghĩa và thành tựu. 
Mỗi yếu tố đều độc lập với nhau và cùng nhau tạo 
nên hạnh phúc.

Cảm xúc tích cực, tôi thích gọi nó là thái độ 
sống tích cực. Dù đối mặt với những sự việc trong 
quá khứ hay hiện tại, ta luôn đáp lại bằng những 
cảm xúc tích cực như lạc quan, vui vẻ và bình yên.

Tham gia có liên quan đến “dòng chảy cuộc 
sống”, nó chỉ một trạng thái tập trung cao độ. Sống 
ở hiện tại, tập trung vào những việc làm hàng ngày.

Ý nghĩa là nói đến sự theo đuổi cái gì đó 
vượt ra ngoài vật chất, vượt ra ngoài bản thân mình. 
Mang đến ý nghĩa sống cho chính mình.

Thành tựu cũng là yếu tố cuối cùng trong 
tâm lý học tích cực, có thể đạt được thông qua nỗ 
lực cá nhân, khi gặp trở ngại và thất bại, người ta 
vẫn có thể làm việc không mệt mỏi để đạt được 
mục tiêu của mình. Mối quan hệ giữa các cá nhân 
cũng là trọng tâm của những gì tôi muốn nói hôm 
nay. Một mối quan hệ tốt có thể mang lại cho chúng 
ta cả lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần. Các mối 
quan hệ xã hội có chất lượng cao có thể mang đến 
cho chúng ta những cơ hội tốt hơn, tức là được đãi 
ngộ về vật chất.

Đồng thời, tình bạn là rất quan trọng đối 
với nhân loại, việc có một mối quan hệ xã hội ổn 
định là một bước quan trọng trong việc xây dựng 
cảm giác thân thuộc. Thiết lập mối quan hệ mật 
thiết tốt đẹp và ổn định với gia đình và bạn bè sẽ 
giúp bạn ổn định cảm xúc và nâng cao cảm giác 
hạnh phúc. Bạn cứ thử tưởng tượng khi ở cùng bạn 

bè thì thoải mái như thế nào, và ngược lại khi ở 
cùng người lạ, bạn sẽ dễ cảm thấy lo lắng, bồn 
chồn, có đúng không?

Đặc biệt đối với “những người sợ xã hội”, 
một mối quan hệ thân mật ổn định và thoải mái 
dường như là nguồn hạnh phúc chính của họ. Vì 
vậy, có một mối quan hệ mật thiết tốt đẹp có thể 
giúp ta tạo ra cảm giác hạnh phúc, điều này cũng có 
tác dụng kéo dài tuổi thọ.

Cuộc sống là vô tận, và việc theo đuổi tuổi 
thọ cũng là vô tận. Nếu bạn muốn có được sự 
trường thọ, hãy tạo dựng cho mình những mối quan 
hệ tốt, bất kể là bạn bè hay gia đình. ■

Hầu hết bệnh nhân COVID-
19 kéo dài bị tổn thương nội 
tạng một năm sau đó

Một nghiên cứu cho thấy, hơn một 
nửa số bệnh nhân COVID-19 
kéo dài bị tổn thương nội tạng 

một năm sau các triệu chứng ban đầu của họ.
Ngay cả những người không bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng khi lần đầu tiên nhiễm virus SARS-
CoV-2 vẫn bị suy yếu, với các triệu chứng dai dẳng 
như khó thở và rối loạn chức năng nhận thức.

Hơn 500 bệnh nhân đã được đưa vào 
nghiên cứu SAGE, 62% trong số họ bị suy giảm 
nội tạng sáu tháng sau chẩn đoán ban đầu về 
COVID-19. Sáu tháng sau, những bệnh nhân này 
được chụp cộng hưởng từ, cho thấy mức độ lâu dài 
của các vấn đề sức khỏe của họ.

Kết quả trên, đã được công bố trên Tạp chí 
của Hiệp hội Y khoa Hoàng gia Anh, cho thấy, 59% 
bệnh nhân COVID-19 kéo dài vẫn gặp vấn đề với 
một cơ quan và 29% với nhiều cơ quan nội tạng. 
Chỉ 13% những người tham gia nghiên cứu phải 
điều trị tại bệnh viện khi được chẩn đoán mắc 
COVID-19 lần đầu tiên.

Tuy nhiên, đã có sự giảm bớt các triệu 
chứng từ 6 đến 12 tháng. Số người bị khó thở nặng 
giảm từ 38% xuống 30%, rối loạn chức năng nhận 
thức từ 48% xuống 38% và các tình trạng sức khỏe 
kém khác ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của 
họ giảm từ 57% xuống 45%.

Amitava Banerjee, giáo sư khoa học dữ 
liệu lâm sàng tại Viện Tin học Y tế UCL, cho biết, 
tác động đến chất lượng cuộc sống là mối quan tâm 
lớn, đặc biệt là đối với các nhân viên y tế. Gần 1/3 
số người tham gia nghiên cứu làm việc trong lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe.

Giáo sư Banerjee cho biết: “Nhiều nhân 
viên y tế trong nghiên cứu của chúng tôi không có 
bệnh trước đó. Tuy nhiên, trong số 172 người tham 
gia như vậy, 19 người vẫn có triệu chứng khi theo 
dõi và nghỉ việc sau trung bình 180 ngày”.

“Suy giảm nội tạng trong thời gian mắc 
COVID-19 kéo dài có tác động đối với các triệu 
chứng, chất lượng cuộc sống và sức khỏe lâu dài, 
báo hiệu sự cần thiết phải phòng ngừa và chăm sóc 
tổng hợp cho những bệnh nhân COVID-19 kéo 
dài”, bà Banerjee nói thêm. ■
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Một vùng đất được ví như 
'nơi ở của những người trường 
sinh', phần lớn cư dân đều sống 
đến 100 tuổi: Bí mật nằm ở đâu?

Người dân ở hòn đảo Ikaria của Hy 
Lạp có độ tuổi trung bình trên 90, 
đặc biệt không ốm đau, bệnh tật.

Tử thần cũng phải “bó tay”
Trên hòn đảo Ikaria, Hy Lạp, việc sống lâu 

đã trở thành điều quá đỗi bình thường. Không khó 
để bạn gặp những cụ ông, cụ bà trăm tuổi. Theo 
thống kê, cứ 3 người Ikaria thì có một người sống 
đến hơn 90 tuổi.

Không chỉ sống lâu, người dân Ikaria còn 
có cơ thể khỏe mạnh đáng ngưỡng mộ. Tỷ lệ mắc 
bệnh ung thư, bệnh tim, trầm cảm, mất trí nhớ thấp 
hơn hẳn các quốc gia khác. Ngay cả khi bước qua 
tuổi 90, họ vẫn đầy nhiệt huyết lao động và duy trì 
đời sống tình dục lành mạnh. Ngoài ra, trên hòn 
đảo Ikaria, nhiều người ở độ tuổi 80 vẫn được cộng 
đồng coi là “trẻ trung”.

Ảnh minh họa
Hơn thế nữa, người Ikaria không chỉ sống 

lâu mà khi qua đời đa phần trong trạng thái tự nhiên 
không bệnh tật. The Guardian từng đăng tải câu 
chuyện về Kostas Sponsas, người Ikaria bản địa 
từng mất một chân ở Albania trong chiến tranh, đã 
mừng sinh nhật tuổi 100 năm 2013.

Chính vì thế, hòn đảo nhỏ phía bắc biển 
Aegean này đã là chủ đề nghiên cứu của các nhà 
nghiên cứu trên khắp thế giới. Mọi người đều tự 
hỏi: Bí quyết để có một cuộc sống lâu dài và khỏe 
mạnh là gì?

Trong cuốn sách Lessons on Food, Life, 
and Longevity from the Greek Island Where 
People Forget to Die (Tạm dịch: Bài học về ăn 
uống, cuộc sống và trường thọ từ đảo hòn đảo Hy 
Lạp, nơi tử thần lãng quên), tác giả Diane Kochilas 
(người từng đạt nhiều giải thưởng về nấu ăn và ẩm 
thực Hy Lạp) đã giúp du khách vén bức màn bí mật 
này lên và cho thấy vì sao người dân nơi đây lại 
sống lâu, sống khỏe đến vậy.

Sáu bí quyết trường thọ của người dân 
Ikaria

1. Tự cung tự cấp, mùa nào thức đó
Bậc cao niên trong làng nói rằng những 

năm nghèo đói, họ không có nhiều đồ để ăn. Mỗi 
năm, họ chỉ được ăn thịt 2-3 lần trong các dịp lễ 

lớn. Đối với nhà khá giả hơn, họ nuôi nhiều gia súc 
(chủ yếu là gà) và có thể ăn thịt vài lần một tháng. 
Nếu đánh bắt được, họ ăn thêm cá. Các khu vườn 
trồng theo kiểu ruộng bậc thang và phải tưới nước 
rất tiết kiệm.

Những người trên 100 tuổi cho hay họ chủ 
yếu ăn những thứ tìm được trong tự nhiên, từ ốc, 
nấm đến rau dại cũng như thực phẩm trồng trong 
vườn. Đây là thói quen ăn uống của mọi người dân 
sống trên đảo, trừ một số nhà hàng.

Tiến sĩ Christina Chrysohoou, bác sĩ tim 
mạch khoa Y, Đại học Athens cho biết: “Chế độ ăn 
của người Ikaria có nhiều đậu và rau trồng tại địa 
phương. Trong các thực phẩm này có chất chống 
oxy hóa cao gấp 10 lần so với rượu vang đỏ. Người 
dân cũng ăn nhiều khoai tây và sữa dê, ăn ít thịt, 
hạn chế đường tinh luyện”.

Antonia Trichopoulou, chuyên gia về chế 
độ ăn Địa Trung Hải của Trường Dược- Đại học 
Athens, ước tính chế độ ăn Ikaria, so với chế độ ăn 
tiêu chuẩn của Mỹ, có thể kéo dài tuổi thọ lên ít 
nhất 4 năm. Việc hấp thụ ít chất béo bão hòa từ thịt 
và sữa giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Dầu ô liu giúp giảm cholesterol xấu và tăng 
cường cholesterol tốt. Sữa dê chứa acid amin 
tryptophan thúc đẩy hợp chất serotonin và dễ dàng 
hấp thụ đối với người già. Bánh mì giảm tải lượng 
đường trong bữa ăn. Mặt khác, người dân Ikaria sử 
dụng rau củ hái tại vườn nhà nên không có thuốc 
trừ sâu, đồng thời hàm lượng dinh dưỡng cao hơn.

Lối sống của người dân trên đảo rất lành 
mạnh và giản dị. Người dân đảo Ikaria rất coi trọng 
những công việc lao động vất vả, nặng nhọc. Tất cả 
mọi người đều được học cách trồng trọt, chăn nuôi, 
đánh bắt cá từ rất sớm.

Theo chia sẻ của Gregoris Tsahas - một cư 
dân 100 tuổi trên đảo, sức khỏe của người dân tại 
đây rất tốt là bởi địa hình Ikaria vốn rất dốc, nhiều 
đồi gập ghềnh. Tính trung bình, mỗi người trên đảo 
phải đi bộ khoảng 4km/ngày.

2. Sống vui vẻ, lãng quên phiền muộn
Người Hy Lạp có một câu ngạn ngữ “Don't 

hold the bad in” (Tạm dịch: Đừng giữ những điều 
xấu trong lòng). Đây thực sự được nhiều người lớn 
tuổi đánh giá là đúng đắn và khôn ngoan. Người 
dân ở trên đảo đều có xu hướng dễ tha thứ, dễ tính. 
Do đó, họ ít bị căng thẳng.

Không chỉ vậy, hòn đảo luôn được bao bọc 
bởi bầu không khí yên bình. Người dân thân thiện 
không chỉ đối với khách du lịch mà còn đối với 
hàng xóm láng giềng.

Tại ngôi làng có tên Raches trên đảo, một 
trạm cảnh sát được xây dựng nhưng thậm chí chưa 
hề sử dụng trong suốt 7 năm qua.

3. Tận hưởng giấc ngủ
Do không khí trong lành, du khách tới đây 

có thể ngủ ngon lành trong suốt 10 tiếng, ngay cả 
khi ánh sáng đã chiếu rực rỡ qua các tấm rèm che 
cửa sổ. Người dân trên đảo cũng dành một lượng 
thời gian không nhỏ cho các giấc ngủ, nhưng họ 
thường ngủ những giấc ngắn.

Các chuyên gia đã chứng minh, cư dân tại 

đây thường xuyên ngủ trưa nên nguy cơ mắc bệnh 
tim mạch giảm hơn 40% so với tại các thành phố, 
đô thị thông thường.

4. Dùng thảo mộc để chữa bệnh
Khi bị ốm, họ sẽ không vội uống thuốc tây 

mà sử dụng các loại thảo mộc có sẵn trên đảo.
Ví dụ như loại mướp hoang chữa bệnh 

viêm nướu hoặc rối loạn dạ dày và ruột; cây hương 
thảo được sử dụng làm thuốc chữa bệnh gout; hoặc 
cây chi ngải được cho là thuốc cải thiện lưu thông 
máu…

Ngoài ra người dân nơi đây cũng tin rằng 
chính việc uống rượu vang đều đặn mỗi ngày là yếu 
tố giúp họ trường thọ.

5. Đi bộ
Tất cả người dân trên đảo, già trẻ lớn bé, 

đều đi bộ hàng ngày, và đây cũng là cách di chuyển 
thông dụng nhất trên đảo.

6. Sống chậm
Người dân trên đảo luôn có dáng đi khoan 

thai, đôi khi chậm chạp. Đơn giản vì họ muốn tận 
hưởng và quan sát mọi khoảnh khắc trong cuộc 
sống. Nhịp đi chậm này giúp mỗi người cảm nhận 
cơ thể từ bên trong, thay cho những bài tập thiền 
định. Điều này rất tốt cho việc phát hiện ra dấu hiệu 
không tốt về sức khỏe.

Cuộc sống của người dân Ikaria rất yên 
bình. Họ thưởng thức cà phê dưới bóng mát cây 
xanh và trò chuyện bên ngoài những ngôi nhà bằng 
đất nung cũ kỹ. Các chủ cửa hàng mở và đóng cửa 
tùy ý và khách hàng có thể lấy những gì họ muốn, 
sau đó chỉ cần để lại tiền trên quầy.

Bác sĩ Christodoulos Xenakis chia sẻ: 
“Chúng tôi không sống gấp gáp, căng thẳng và 
luôn có mục đích sống cho mỗi ngày trôi qua”. Ông 
là người tổ chức dự án mới nhất mang tên “Ikaria 
Senior Regatta”, một cuộc đua thuyền cho những 
người ở độ tuổi 70 trở lên.

Ở cuộc đua này, hai mươi thuyền viên sẽ 
tham gia một chặng đua dài 14 hải lý từ đảo Samos 
lân cận đến Ikaria và ngược lại. Ông Xenakis hào 
hứng: “Đó không phải là một cuộc đua tranh. Thật 
sự, cuộc đua thuyền đó là để minh chứng cho sức 
khỏe và sự dẻo dai của những người cao tuổi ở 
Ikaria”. ■

Cá sấu sông Nile quyết liệt 
bảo vệ đàn con của chúng

Cá sấu sông Nile được biết đến là loài 
động vật chết chóc, nhưng chúng 
cũng sử dụng hàm răng sắc nhọn, 

bộ hàm mạnh mẽ và bản năng sát thủ để bảo vệ gia 
đình của mình.

Không giống như hầu hết các loài bò sát, 
sau khi ẻ trứng và bỏ chạy, cá sấu sông Nile, cảđ  
đ ăực và cái, quyết liệt bảo vệ và ch m sóc những 
đứa con tương lai của chúng. Những loài bò sát 
dũng mãnh này thậm chí sẽ giữ ấm và bảo vệ cá sấu 
sơ sinh trong miệng nếu chúng cần. ■ 
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Kỹ năng đối phó với môi 
trường làm việc mới cho bạn trẻ

Nhiều bạn trẻ chưa quen với môi 
trường làm việc mới sẽ dễ tiêu cực, 
chán nản, nhất là với nhiều sinh 

viên ra trường vào làm việc công sở.
Cho dù bạn có một ông chủ nóng tính, khối 

lượng công việc không hợp lý hay đồng nghiệp ác 
ý thì môi trường làm việc “độc hại” có thể ảnh 
hưởng đáng kể đến sức khỏe tinh thần của bạn, dẫn 
đến mức độ căng thẳng, mất ngủ và trầm cảm cao.

Dấu hiệu của môi trường làm việc độc 
hại

Môi trường làm việc độc hại là nơi bạn cảm 
thấy không an toàn về mặt tâm lý. Thường có cảm 
giác tiêu cực, cạnh tranh không lành mạnh và gây 
hấn.

Các tác giả của một nghiên cứu gần đây xác 
định môi trường làm việc độc hại thường là lãnh 
đạo tấn công hoặc “quá quắt”; bắt nạt; tẩy chay; có 
hành vi đe dọa từ người quản lý và đồng nghiệp; 
quấy rối hoặc phân biệt đối xử; điều kiện làm việc 
không an toàn; điều kiện làm việc khắc nghiệt (môi 
trường ghen tị với thành công của người khác hoặc 
đồng nghiệp cố gắng làm xấu bạn hoặc coi thường 
công việc của bạn).

Cùng với đó là sự thiếu tôn trọng; thiếu cơ 
hội phát triển; khối lượng công việc không thực tế; 
lương thấp; lịch trình không thể đoán trước; sếp 
liên tục dọa sa thải nhân viên,...

Ảnh minh họa
Ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần
Hầu hết chúng ta dành phần lớn thời gian 

trong ngày để làm việc. Nếu 8 tiếng trong ngày của 
bạn chứa đầy sự “độc hại”, nó có thể ảnh hưởng 
đáng kể đến sức khỏe tinh thần của bạn.

Nghiên cứu cho thấy rằng một nơi làm việc 
độc hại bao gồm quấy rối, bắt nạt và tẩy chay là 
nguyên nhân gây căng thẳng tâm lý đáng kể cho 
nhân viên và có thể dẫn đến stress và kiệt sức ở mức 
độ cao.

Ngoài ra, nó gây ra sự mất gắn kết giữa các 
nhân viên, làm giảm năng suất, kìm hãm sự sáng 
tạo và đổi mới, dẫn đến doanh thu giảm.

Theo một báo cáo gần đây từ MIT Sloan 
Management Review, văn hóa làm việc độc hại có 
khả năng khiến nhân viên nghỉ việc cao gấp 10 lần 
so với mức lương thấp.

Lời khuyên để đối phó
Hãy nhớ rằng, sự tiêu cực trong công việc 

không phải là lỗi của bạn. Mặc dù có một thái độ 
tích cực và tư duy hợp tác có thể giúp ích trong một 
số tình huống nhất định, nhưng hãy nhớ rằng bạn 
có thể làm được rất nhiều điều để cải thiện văn hóa 
tại nơi làm việc của mình.

Nghỉ trưa ở nơi khác: Đảm bảo nghỉ trưa ở 
nơi bạn có thể thoát ra khỏi môi trường làm việc. 
Ngồi ở không gian ngoài trời nếu có thể.

Đặt ranh giới: Đừng để bị bắt nạt khi bỏ bữa 
trưa hoặc làm việc ngoài giờ mà không được trả 
lương. Giải thích với sếp của bạn rằng bạn cần thời 
gian nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng và làm tốt 
công việc của mình.

Đừng tham gia vào “drama”: Cố gắng tránh 
xa bất kỳ sự nhiều chuyện hay tin đồn nào. Không 
có gì tích cực đến từ nó cả.

Tập trung vào mục tiêu của bạn: Cố gắng 
hết sức để duy trì trạng thái tinh thần tích cực. Bạn 
sẽ không ở đây mãi mãi, và bạn có những điều lớn 
hơn và tốt hơn phía trước.

Thư giãn sau giờ làm việc để loại bỏ tâm lý 
tiêu cực: Bạn có thể đi dạo trong công viên, đi tập 
gym, tắm nước nóng hoặc gọi điện cho bạn bè tâm 
sự.

Gắn bó với một vài đồng nghiệp đáng tin 
cậy: Bạn nên giữ một vài đồng minh trong công 
việc để bạn có thể hỗ trợ và tâm sự với nhau.

Đừng thỏa hiệp các giá trị của bạn: Nếu ai 
đó ở nơi làm việc đối xử tàn nhẫn với bạn, hãy cố 
gắng hết sức để không đáp lại bằng sự tử tế. Nó sẽ 
chỉ làm cho tình hình leo thang.

Lên kế hoạch rút lui: Nếu tình hình công 
việc độc hại không sớm được cải thiện, hãy bắt đầu 
tìm kiếm một vị trí mới.

Cải thiện môi trường làm việc
Tương tự như chất độc thực sự trong không 

khí, môi trường làm việc độc hại không tốt cho sức 
khỏe tinh thần và thể chất. Nếu bạn ở lại quá lâu, nó 
có thể dẫn đến mức độ căng thẳng cao, tự ti và trầm 
cảm.

Nếu sự độc hại đến từ khả năng lãnh đạo 
hoặc tư duy của công ty, bạn sẽ không thể làm được 
gì nhiều. Tuy nhiên, nếu nó chỉ đến từ một hoặc hai 
người, bạn có thể thảo luận vấn đề với người quản 
lý đáng tin cậy hoặc nói chuyện với ai đó trong bộ 
phận nhân sự để giúp giải quyết vấn đề.

Nếu bạn không có lựa chọn nào khác ngoài 
việc ở lại lúc này, hãy thử đặt mình vào những tích 
cực nhỏ. Cố gắng hết sức để tránh mọi kịch tính và 
giữ cho riêng mình. Tập trung vào các mục tiêu của 
bạn bên ngoài công việc và bắt đầu lập kế hoạch để 
có một công việc mới. ■

Ăn tối lúc mấy giờ là tốt 
nhất?

Một số nghiên cứu cho thấy việc 
ăn tối sớm có một số lợi ích sức 
khỏe nhất định, tuy nhiên không 

có một khuôn mẫu cụ thể nào về giờ ăn cho tất cả.

Các nghiên cứu chỉ ra, giấc ngủ lấn át quá 
trình tiêu hóa, cơ thể có xu hướng gặp khó trong 
việc xử lý đường và chất béo. Điều này gây bất lợi 
đối với bệnh tiểu đường type 2, béo phì hoặc các 
vấn đề sức khỏe mãn tính khác. Do đó, đẩy sớm 
bữa tối là phù hợp, theo nghiên cứu đăng trên tờ 
Endocrine Journal (Tạp chí Nội tiết) của Mỹ.

Một nghiên cứu năm 2022, đăng trên tờ 
Cell Metabolism, cũng chỉ ra mối liên hệ giữa thời 
gian ăn muộn và bệnh béo phì. Nghiên cứu cho 
thấy, việc ăn khuya đã thay đổi cách cơ thể lưu trữ 
và phân hủy chất béo, hướng tới việc tích trữ chất 
béo nhiều hơn. Ăn muộn hơn có thể làm giảm nồng 
độ leptin trong huyết thanh, loại hormone giúp 
điều chỉnh lượng mỡ trong cơ thể và giảm lượng 
calo bị đốt cháy trong suốt cả ngày.

Nghiên cứu cuối năm 2022, đăng trên 
Obesity Reviews chỉ ra, ăn sớm hơn trong ngày có 
tác động tích cực đến việc giảm cân trong thời gian 
ngắn, trong khi ăn tối muộn gây ra tình trạng không 
dung nạp glucose vào ban đêm và giảm khả năng 
sử dụng chất béo làm năng lượng ở 20 người 
trưởng thành khỏe mạnh.

Tuy nhiên, thời gian ăn tối của mỗi người 
phụ thuộc vào một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm 
soát, ví dụ ca làm việc, lịch trình tập thể dục, thói 
quen sinh hoạt gia đình, tình trạng mệt mỏi đơn 
thuần.

Theo chuyên gia Maya Feller, có rất nhiều 
biến số cần được xem xét khi nói về thời gian lý 
tưởng để ăn tối. Điều quan trọng nhất là tìm ra thời 
gian biểu phù hợp với lịch trình của riêng bạn. 
Đừng lo lắng nếu bạn không thể ăn tối lúc 18h hàng 
ngày. Tuân thủ nhịp sinh học của bạn là quan trọng 
nhất để đảm bảo sức khỏe, bởi cơ thể có xu hướng 
tuân theo nhịp sinh học tự nhiên bên trong, giúp 
chúng ta biết khi nào cần đi ngủ và thức dậy. Quan 
trọng, đó là một lịch trình nhất quán hơn là ăn uống 
thất thường, hoặc đợi cho đến khi đói cồn cào mới 
ăn thứ gì đó.

Chuyên gia dinh dưỡng Bazilian, Mỹ nói: 
“Khi nhịp sinh học bị gián đoạn, chẳng hạn như 
làm việc vào ban đêm và ăn uống không đúng giờ, 
cơ thể bạn sẽ bị rối loạn, tăng nguy cơ mắc các vấn 
đề về tim, tiểu đường type 2, béo phì và một số loại 
ung thư”.

Vì vậy, ngay cả khi lịch trình của bạn không 
cho phép ăn tối sớm, việc ăn uống đều đặn vẫn có 
lợi, nếu điều đó phù hợp với lối sống của bạn. Việc 
ăn các bữa chính hoặc đồ ăn nhẹ cứ sau 3-5 giờ có 
thể giúp tránh lượng đường trong máu tăng hay 
giảm đột biến, ngăn cảm giác thèm ăn, uể oải và 
cảm giác nôn nao khó chịu.

Ngoài ra, theo chuyên gia, một cách tuyệt 
vời để xác định thời gian ăn uống phù hợp cho sức 
khỏe là tính ngược từ thời gian đi ngủ. Nên ăn 2-3 
tiếng trước khi lên giường đi ngủ để cơ thể xử lý 
gánh nặng tiêu hóa. Bạn cũng không nên nằm sau 
khi ăn và tránh các thức ăn quá khó tiêu, nhiều 
muối, dầu, đường trong bữa tối. ■
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Những điều mọi phụ nữ 
cần biết về bệnh tim

Thường ược coi là vấn ề của àn đ đ đ
ông, bệnh tim cũng là nguyên nhân 
chính gây tử vong cho phụ nữ ở Úc. 

Và phụ nữ trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng.
Sarah Harrison đang làm ca bận rộn tại một 

quán bar ở Melbourne thì cuộc đời cô thay đổi vào 
tháng 3 năm 2019. Khi đó, cô gái 26 tuổi không gặp 
vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, cô ăn uống 
điều độ, tập thể dục và nói rằng có lẽ cô là “người 
khỏe mạnh nhất” mà cô từng biết.

Sarah nhớ lại: “Nhưng đêm đó, không biết 
từ đâu, tôi bắt đầu cảm thấy khá uể oải. Khoảng 10 
giây sau, tôi bất tỉnh và tỉnh dậy trong bệnh viện”.

“Tôi đã hôn mê trong một hoặc hai ngày 
nhưng không nhớ gì về những gì đã xảy ra. Thật 
đáng sợ”.

Sarah bị ngừng tim đột ngột và phản ứng 
nhanh chóng của các đồng nghiệp và một y tá đang 
làm nhiệm vụ trong quán bar đã thực hiện hô hấp 
nhân tạo để cứu cô. Kết quả kiểm tra sau đó cho 
thấy Sarah có một bất thường ở van hai lá trong tim 
đang ảnh hưởng đến chức năng tim của cô.

Ban đầu, Sarah được gắn máy khử rung tim 
để sốc tim và phục hồi nhịp tim bình thường bất cứ 
khi nào tim cô ngừng đập hoặc mất nhịp và giờ đây 
cô đã được gắn máy tạo nhịp tim.

Cô cẩn thận lắng nghe cơ thể mình và 
không đẩy mình đi quá xa. Sarah nói: “Vấn đề về 
tim có thể xuất hiện từ hư không nên điều quan 
trọng là phụ nữ phải lắng nghe cơ thể của mình và 
đi kiểm tra nếu họ cảm thấy có điều gì đó không 
ổn”.

“Sức khỏe tim mạch của bạn không phải là 
thứ bạn có thể bỏ qua”.

Ảnh minh họa
1. Bệnh tim ở phụ nữ
Bệnh tim mạch vành là nguyên nhân gây tử 

vong cao thứ hai đối với phụ nữ Úc. Khoảng 20 phụ 
nữ chết mỗi ngày vì bệnh tim, đột quỵ và bệnh 
mạch máu nhưng vẫn còn một chặng đường dài 
phía trước để đảm bảo phụ nữ nhận ra các nguy cơ 
sức khỏe tim mạch và các dấu hiệu của bệnh tim.

Tiến sĩ Liz Paratz, bác sĩ tim mạch của Viện 
Tim mạch và Tiểu đường Baker cho biết: “Tôi nghĩ 
rằng bệnh tim vẫn chủ yếu được coi là vấn đề của 
nam giới. Trong lịch sử, điều đó đã từng xảy ra 

nhưng nhiều phụ nữ cũng có nguy cơ mắc bệnh”.
Khoảng 40% các cơn đau tim ở phụ nữ gây 

tử vong và một nghiên cứu của Mỹ đã quan sát thấy 
xu hướng gia tăng ở bệnh nhân nữ trẻ tuổi.

2. Nguyên nhân gây ra bệnh tim ở phụ 
nữ?

Huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường 
và hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Tiến 
sĩ Paratz nói: “Bệnh tiểu đường thai kỳ và huyết áp 
cao do mang thai cũng có thể là những yếu tố nguy 
cơ dẫn đến bệnh tim trong tương lai”.

Phụ nữ cũng có thể trở nên dễ mắc các vấn 
đề về tim hơn sau khi mãn kinh khi họ mất đi lượng 
estrogen làm giảm sự tích tụ mảng bám trong động 
mạch làm tăng nguy cơ đau tim.

Giáo sư tim mạch Peter Barlis tại Đại học 
Melbourne cho biết phụ nữ cũng dễ mắc hai tình 
trạng cụ thể hơn - bóc tách động mạch vành tự phát 
(SCAD) và bệnh cơ tim Takotsubo hay “hội chứng 
trái tim tan vỡ”.

SCAD xảy ra do sự phân tách hoặc rách 
giữa các lớp của một trong các động mạch vành 
dẫn đến ít máu và oxy đến cơ tim hơn. Mặc dù hiếm 
gặp, SCAD là một tình trạng nghiêm trọng có thể 
dẫn đến đau thắt ngực, đau tim, nhịp tim bất thường 
hoặc đột tử. Nguyên nhân đã rõ ràng, nhưng phụ nữ 
ở độ tuổi 40 và 50 có nguy cơ cao nhất.

Hội chứng trái tim tan vỡ có thể xảy ra do 
căng thẳng đáng kể về cảm xúc hoặc thể chất, dẫn 
đến suy yếu cơ tim. Các triệu chứng tương tự như 
cơn đau tim, nhưng trong hầu hết các trường hợp, 
bất kỳ thay đổi nào đối với tim chỉ là tạm thời và 
hầu hết mọi người đều hồi phục hoàn toàn.

3. Triệu chứng bệnh tim ở phụ nữ
Giáo sư Barlis nói: “Điều quan trọng là phụ 

nữ phải nhận thức được rằng các triệu chứng của 
bệnh tim có thể khác với những triệu chứng thường 
gặp ở nam giới và họ nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế 
ngay lập tức để đánh giá nguy cơ và theo dõi các 
dấu hiệu của bệnh tim”.

Ở phụ nữ, các triệu chứng bệnh tim có thể 
biểu hiện như đau cổ, đau vai, khó thở, buồn nôn 
hoặc cảm thấy không khỏe.

“Thường xuyên theo dõi và đánh giá nguy 
cơ mắc bệnh tim của bạn bằng cách nói chuyện với 
bác sĩ gia đình của bạn và giải quyết bất kỳ yếu tố 
nguy cơ nào đã được xác định, chẳng hạn như 
huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường và hút 
thuốc” - Ông nói - “Trong một số trường hợp, có 
thể cần xét nghiệm để đánh giá tốt hơn các triệu 
chứng và nguy cơ tổng thể của bạn”. ■

Sử dụng máy chạy bộ như 
thế nào để đốt cháy nhiều calo 
nhất?

Không ít người luyện tập chạy bộ 
bằng máy chạy bộ hàng ngày 
nhưng lại chưa thật sự “sử dụng 

máy chạy bộ đúng cách”.
Chạy bộ là một bộ môn thể thao mang lại 

nhiều lợi ích như tăng cường độ chắc khỏe của 

xương, ổn định nhịp tim, kiểm soát cân nặng, giúp 
tinh thần sảng khoái…Bên cạnh việc chạy bộ ngoài 
trời truyền thống, chạy bộ với các loại máy tập 
trong nhà cũng ngày càng được ưa chuộng bởi sự 
tiện lợi và tránh được những ảnh hưởng tiêu cực từ 
tác nhân bên ngoài như thời tiết, nhiệt độ... Vậy, 
chúng ta nên chạy bộ với máy như thế nào để có thể 
mang lại hiệu quả tốt nhất?

Để đạt được hiệu quả tốt nhất khi sử dụng 
máy chạy bộ, bạn cần quan tâm tới hai tính năng 
của máy sau đây:

1. Tốc độ chạy
Hầu hết các máy chạy bộ đều được thiết kế 

để người dùng có thể điều chỉnh tốc độ của mình. 
Tùy vào tình trạng sức khỏe và mục đích cá nhân, 
bạn có thể cân nhắc lựa chọn tốc độ cho hợp lý.

2. Độ dốc của máy
Ngoài tốc độ được cài đặt sẵn, máy chạy bộ 

còn cho phép bạn nâng độ nghiêng của máy để 
mang lại hiệu quả tối ưu. Hầu hết người tập đều 
không nghĩ đến việc sử dụng tính năng này của 
máy chạy. Một huấn luyện viên thể hình cho biết, 
việc sử dụng tính năng điều chỉnh độ nghiêng có 
thể giúp tăng độ khó khi tập luyện, nhờ đó mà 
lượng calo được đốt cũng nhiều hơn.

Phương pháp chạy bộ với máy hiệu quả
- Chạy bộ ngắt quãng
Đối với những người có khả năng chạy bộ 

kết hợp tốc độ cao với độ nghiêng lớn, các chuyên 
gia sức khỏe khuyên rằng họ nên sử dụng phương 
pháp chạy ngắt quãng. Để thực hiện phương pháp 
này, đầu tiên, bạn hãy lên máy chạy bộ đi bộ 1 phút, 
sau đó chạy khoảng 18 phút rồi dừng lại đi bộ. Điều 
này sẽ giúp bạn tăng sức bền của cơ thể và duy trì 
tốc độ. Tiếp đến, bạn sẽ đi bộ trong 1 phút không 
nghiêng, tiếp đến là 1 phút với độ dốc 4%, 1 phút 
với độ dốc 8% và lặp lại trình tự này 5 lần. Nếu là 
người có sức khỏe tốt và muốn tăng độ khó khi tập 
luyện, bạn có thể tăng lên thời gian lên gấp đôi là 36 
phút.

- Chạy bộ theo nhịp điệu bài hát
Bên cạnh phương pháp chạy ngắt quãng, 

bạn cũng có thể thử chạy bộ theo nhịp điệu của bài 
hát. Phương pháp này giúp bạn đỡ cảm thấy bị mệt 
hơn và duy trì độ bền bỉ.

Đầu tiên, bạn nên chọn những bài hát có 
nhịp điệu chậm, sau đó là đến những bài hát có nhịp 
điệu nhanh hơn và đảm bảo mình luôn chạy theo 
nhịp điệu của bài hát. Khi kết thúc, bạn nên chọn 
bài hát có tiết tấu chậm dần để chuyển sang đi bộ.

- Phương pháp 12-3-30
Để thực hiện phương pháp này, bạn hãy 

chạy bộ trong thời gian 30 phút ở độ dốc 12% với 
tốc độ 3 dặm/1 giờ (tương đương 4.8km/h). 

Nếu là người mới bắt đầu, bạn có thể áp 
dụng phương pháp này bằng cách chạy 15 phút đầu 
với độ nghiêng 2,5% và 15 phút sau với độ nghiêng  
8,5%. Đi bộ ở độ dốc cao với cường độ thấp là một 
trong những cách đốt cháy calo hiệu quả nhất, phù 
hợp với những người muốn tiêu hao nhiều năng 
lượng nhưng lại không thể tập những môn thể thao 
có cường độ mạnh như bóng rổ, cầu lông,... ■
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S á u  t á c  d ụ n g  c ủ a 
'hormone tình yêu'

Oxytocin thường ược gọi là đ
“hormone tình yêu” bởi nó óng đ
vai trò quan trọng trong việc chi 

phối não bộ trước những vấn ề liên quan ến tình đ đ
yêu và tình dục.

Ngoài tác dụng liên quan đến tình yêu, 
oxytocin còn là chất xúc tác giúp kết nối mối quan 
hệ giữa con người với con người, đồng thời đem lại 
một số lợi ích nhất định cho sức khỏe.

Bác sĩ Deobrah Lee, chuyên gia về sức 
khỏe sinh sản và nhà văn y khoa của Dr Fox Online 
Pharmacity ở Anh, cho biết: “Oxytocin được sản 
xuất nhờ sự tác động qua lại của vùng dưới đồi và 
tuyến yên sau. Sự bài tiết của oxytocin phụ thuộc 
vào hoạt động điện của các tế bào thần kinh ở vùng 
dưới đồi. Thông qua vùng dưới đồi, tuyến yên sẽ 
tiết ra oxytocin và đi vào máu khi các tế bào thần 
kinh này bị kích thích”.

Kết nối và gắn bó tình cảm
Oxytocin đóng vai trò quan trọng trong các 

giai đoạn của mối quan hệ lãng mạn. Một nghiên 
c ứ u  n ă m  2 0 1 2  t r ê n  t ạ p  c h í 
Psychoneuroendocrinology đã kiểm tra nồng độ 
oxytocin trong huyết tương của 163 thanh niên, 
bao gồm 60 cặp đôi mới yêu 3 tháng và 43 người 
độc thân. Kết quả, những cặp đôi có lượng 
oxytocin cao hơn đáng kể so với những người độc 
thân và lượng oxytocin của họ vẫn ở mức cao sau 6 
tháng.

“Mức độ oxytocin tăng lên trong giai đoạn 
đầu của một mối quan hệ. Oxytocin được kích hoạt 
nhiều ở một số khu vực nhất định của não như hệ 
thống khứu giác, vùng dưới đồi, hồi hải mã và thân 
não”, bác sĩ Lee nói.

Ảnh minh họa
Giảm căng thẳng và giảm đau
Một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí 

Stress đã phát hiện mức độ oxytocin bắt đầu tăng 
một tuần trước khi hormone căng thẳng cortisol 
tăng ở những sinh viên nữ khi sắp đến mùa thi cuối 
kỳ. Cả hai loại hormone này vẫn tăng cao trong 
thời gian thi. Đây cũng là khoảng thời gian các sinh 
viên nữ bị căng thẳng nhiều hơn.

Theo bác sĩ Lee, sự gia tăng này của 
hormone oxytocin có thể có tác dụng nâng cao 
nhận thức và giúp giảm bớt các tác động tiêu cực 

của hormone cortisol.
Cô nói: “Các nhà khoa học đã gợi ý 

oxytocin có thể đóng vai trò trong việc giảm căng 
thẳng bằng cách can thiệp vào phản ứng sợ hãi và 
bỏ chạy của hệ thần kinh giao cảm”.

Ngoài ra, hormone oxytocin cũng được 
chứng minh giúp con người chịu đựng cơn đau tốt 
hơn. Một đánh giá năm 2015 trên Current 
Pharmaceutical Design cho thấy hormone 
oxytocin có tác dụng giảm đau, giảm lo âu, chống 
trầm cảm và các tác dụng khác đối với hệ thần kinh 
trung ương.

Tác dụng trong quá trình sinh nở và cho 
con bú

Một lượng lớn hormone oxytocin được giải 
phóng trong quá trình người mẹ chuyển dạ, giúp tử 
cung co bóp để mở cổ tử cung. Từ đầu những năm 
1900, các bác sĩ đã sử dụng oxytocin tổng hợp để 
kích thích chuyển dạ.

Theo một đánh giá năm 2021 trên 
Frontiers in Endocrinology, sau khi sinh, hormone 
oxytocin tiếp tục kích thích các cơn co thắt tử cung 
giúp ngừa băng huyết ở sản phụ. Ngoài ra, 
hormone này cũng có lợi cho việc tiết sữa. Khi 
người mẹ cho con bú, các oxytocin được giải 
phóng làm các cơ xung quanh tuyến vú co lại. Các 
tuyến co bóp và ép sữa mẹ vào ống dẫn sữa.

Kích thích tình dục
Hormone oxytocin có chức năng kích thích 

tình dục ở cả nam và nữ. Bác sĩ Lee cho biết: “Sự 
giải phóng hormone oxytocin là một trong những 
nguyên nhân chính khiến chúng ta cảm thấy hứng 
thú với tình dục. Chạm nhẹ, giao tiếp bằng mắt và 
tiếp xúc da kề da đều làm tăng mức độ oxytocin”.

Theo bác sĩ Lee, mối quan hệ tình cảm càng 
tích cực và gần gũi, lượng oxytocin giải phóng 
càng nhiều. Cô nói: “Việc giải phóng oxytocin xảy 
ra đơn giản chỉ bằng cách nhìn vào người mình 
yêu. Nồng độ oxytocin rất quan trọng đối với hưng 
phấn tình dục, sự thân mật và thỏa mãn”.

Ở phụ nữ, hormone oxytocin cũng đóng vai 
trò trong việc đạt cực khoái. Một nghiên cứu trên 
tạp chí Gynecological and Obstetric Investigation 
phát hiện phụ nữ có nồng độ oxytocin trong huyết 
thanh cao hơn đáng kể chưa đầy một phút sau khi 
đạt cực khoái.

Ở nam giới, hormone oxytocin tăng lên 
trong quá trình kích thích và đạt cực khoái. Một 
nghiên cứu năm 2008 trên tạp chí Journal of 
Sexual Medicine còn phát hiện oxytocin có thể 
được sử dụng để điều trị chứng rối loạn cực khoái 
(chậm đạt cực khoái hoặc không đạt được cực 
khoái) ở nam giới.

Liên kết xã hội
Theo bác sĩ Lee, hormone oxytocin đã 

được công nhận đóng vai trò quan trọng đối với đối 
với hành vi xã hội của con người.

“Kết luận này rút ra từ các nghiên cứu trong 
phòng thí nghiệm trên chuột. Chuột cống không 
quan tâm đến bất kỳ con nào khác ngoài con của 
chúng. Nhưng khi được bổ sung oxytocin, chúng 
đột nhiên trở nên trìu mến và thể hiện hành vi làm 

mẹ với những chuột con không phải của chúng. 
Chuột đồng cỏ gắn bó với bạn đời suốt đời và đây là 
loài chung thủy nhất trên hành tinh. Nhưng khi 
chặn các thụ thể oxytocin của chúng, hành vi liên 
kết chặt chẽ này cũng bị đảo ngược”.

Theo một đánh giá năm 2018 trên tạp chí 
Current Topics in Behavioral Neuroscience, mức 
độ oxytocin có thể thấp hơn ở những người mắc 
chứng tự kỷ, một chứng rối loạn phát triển gây khó 
khăn trong giao tiếp và các mối quan hệ xã hội. Thử 
nghiệm trên tạp chí Molecular Psychiatry cho thấy 
khả năng đáp ứng xã hội ở những người mắc chứng 
tự kỷ đã cải thiện khi họ được bổ sung hormone 
oxytocin qua dạng thuốc xịt mũi.

Tinh thần hào phóng
T h e o  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l 

Association, oxytocin trên thực tế có thể tác động 
đến cách chúng ta đồng cảm với người khác.

Một bài báo năm 2007 trên PLoS One đã 
vạch ra mối quan hệ giữa oxytocin và sự hào 
phóng. Cụ thể, con người rất hào phóng với nhau, 
chúng ta thường giúp đỡ những người hoàn toàn xa 
lạ thông qua việc quyên góp tiền bạc, thời gian và 
thậm chí cả máu, mặc dù nó không mang lại lợi ích 
trực tiếp nào cho mình.

Trong nghiên cứu, những người tham gia 
được ghép đôi với nhau, trong đó một người được 
tặng 10 đô la và người kia không được tặng gì. 
Những người được bổ sung oxytocin đã cho người 
còn lại nhiều hơn 21% trong số 10 đô la của họ so 
với những người không được bổ sung oxytocin. 
Điều này cho thấy mức độ oxytocin trong cơ thể 
cao có thể khiến chúng ta trở nên hào phóng hơn. ■

Cô đơn quá lâu sẽ tăng 
nguy cơ mắc bệnh tim

Theo các nghiên cứu mới từ Hiệp hội 
tim mạch Mỹ, cô ơn quá lâu sẽ đ
khiến nguy cơ mắc bệnh tim và 

những c n bệnh mãn tính khác tă ăng cao.
Nghiên cứu mới nhất từ Tạp chí của Hiệp 

hội tim mạch Mỹ công bố vào tháng 8 n m 2022 ă
khẳng ịnh nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ột quỵ đ đ
t ng ến 30% nếu một người sống cô ơn quá lâu.ă đ đ

Theo giáo sư về y học lâm sàng Crystal 
Wiley Cené: “Trải qua hơn 4 thập kỷ nghiên cứu, 
chúng tôi ã tìm thấy những bằng chứng chắc chắn đ
cho thấy sự cô lập xã hội sẽ dẫn đến những hậu quả 
xấu với sức khỏe”.

Theo ó, những cá nhân sống cô lập với xã đ
hội quá lâu sẽ gặp phải những triệu chứng liên quan 
đến căng thẳng mãn tính. Hậu quả của tình trạng 
này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ến sức khỏe tim đ
mạch và não bộ.

Đặc biệt hơn, nghiên cứu còn chỉ ra rằng 
những người già, các chủng tộc bị kỳ thị và người 
khuyết tật là những nhóm có xu hướng bị cô lập xã 
hội cao nhất. ■
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Cách đơn giản để truyền 
cho con niềm yêu thích học tập

Cha mẹ thường mong ợi kết quả học đ
tập tốt của con nhưng cần nhớ rằng 
quá trình tiếp thu kiến thức lâu dài 

và phức tạp không chỉ là trách nhiệm của trẻ mà 
còn là của cha mẹ.

Dưới đây là những lời khuyên của chuyên 
gia Nga Anastasia Nikonova về các phương pháp 
cha mẹ cần làm để giúp con yêu thích việc học: 

Trợ giúp con trong các nhiệm vụ khó 
khăn

Trong nhiều tình huống khó khăn, cha mẹ 
nên kiên nhẫn, đừng lấy suy nghĩ và lượng kiến 
thức của mình để áp lên người những đứa trẻ. Có 
những tình huống cha mẹ nghĩ rằng rất đơn giản 
nhưng đối với con đó là những kiến thức mới, con 
chưa thể hiểu hết. Vì vậy, cha mẹ nên kiên nhẫn, 
giảng giải giúp con hiểu rõ vấn đề. 

Nếu con bị điểm kém, đừng phê bình, đừng 
la mắng mà hãy kiên nhẫn chỉ cho con thấy con 
hiểu sai chỗ nào, từ đó giúp con hiểu rõ và sửa chữa 
vấn đề. Đồng thời, cần tránh những câu đánh giá 
như “con lại sai”, “con làm bố/mẹ thất vọng”.

Thay vào đó hãy nói: “con hãy tìm hiểu và 
xem vì sao không đúng”, “làm cách nào để khắc 
phục tình hình”. Những câu nói này sẽ giúp con 
hiểu rằng có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của bố mẹ 
và mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, miễn là mình cố 
gắng. Nếu bạn la mắng trẻ chỉ làm cho căng thẳng 
tích tụ, ham muốn học tập sẽ biến mất.

Ảnh minh họa
Định hướng con đặt ra mục tiêu học tập
Cần giúp trẻ hình thành thái độ tích cực đối 

với việc học tập, cũng như hiểu được sự cần thiết và 
tầm quan trọng của kiến thức. Hãy giúp con bạn đặt 
mục tiêu. 

Khi học sinh có mục tiêu sẽ hiểu làm thế 
nào để đạt được mục tiêu cũng như tầm quan trọng 
của kiến thức đối với quá trình đạt được mục tiêu 
này.

Điều này sẽ thúc đẩy trẻ dành thời gian cho 
việc học. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ đã có ý tưởng về 
nghề nghiệp mơ ước, vì vậy, dựa theo mong muốn 
của trẻ, cha mẹ hãy định hướng tương lai cho con.

Tạo động lực cho con
Tạo động lực học tập là một điều vô cùng 

quan trọng đối với trẻ. Động lực có thể là bên trong 
và bên ngoài. Bên trong là là sự quan tâm về các 

mục tiêu và hoài bão của con, bên ngoài phụ thuộc 
rất nhiều về lời khen ngợi và khuyến khích của 
người lớn. Điều quan trọng là trẻ thấy rằng bản 
thân đang làm tốt và có động lực để tiếp tục phấn 
đấu.

Khuyến khích sở thích
Đối với bất kỳ một ai, nhất là đối với trẻ 

nhỏ, quan trọng là phải có sở thích - những hoạt 
động có thể mang lại niềm vui, từ đó tạo hứng thú 
cho cuộc sống cũng như học tập.

Hãy quan sát con bạn và nếu bạn nhận thấy 
trẻ muốn tham gia vào bất kỳ hoạt động thể thao và 
sáng tạo nào thì hãy khuyến khích và hỗ trợ trẻ tích 
cực tham gia, từ đó giúp trẻ phát triển trong lĩnh 
vực mà trẻ quan tâm.

Đừng làm con quá tải
Tất cả cha mẹ đều muốn con có một cuộc 

sống năng động: vừa học tập (học ở trường, học 
thêm), tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, vừa 
tham gia thể thao. 

Nhưng cuộc sống với nhịp điệu “dày đặc 
như vậy có thể làm con bị quá tải, cũng như làm 
“loãng” sự quan tâm của con với một vấn đề gì đó. 
Điều này cũng có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe 
thể chất và tinh thần của trẻ, từ đó gây ra sự chán 
nản.

Tạo môi trường thuận lợi cho việc học 
tập tại nhà

Hãy xem xét các hoạt động giải trí chung có 
thể góp phần vào sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, 
các hoạt động này phải thực sự tạo niềm vui cho trẻ. 
Ví dụ cha mẹ có thể cùng con tham gia một trò 
game trí tuệ, hay như cùng nhau đọc một cuốn sách 
hay, cũng như thảo luận một vấn đề thú vị nào đó.

Làm gương cho con
Bạn không thể truyền cho con mình tình 

yêu đối với những thứ không gây được hứng thú 
cho bạn. Vì vậy, hãy cố gắng cho trẻ thấy sự quan 
tâm của bạn đối với giáo dục: học hỏi những điều 
mới, đọc, chia sẻ thông tin, thảo luận về những gì 
bạn đã được học, nói về những thành tích của bạn 
trong công việc… 

Nếu trẻ cảm thấy bạn thực sự quan tâm đến 
việc học và phát triển thì chắc chắn trẻ sẽ muốn noi 
gương bạn.

Dạy con học, hãy tạo hứng thú cho con
Một trong những kỹ năng quan trọng nhất 

mà học sinh cần trong tương lai là khả năng tìm 
kiếm và phân tích thông tin một cách độc lập, hay 
nói cách khác, đây là kỹ năng học tập. Để trẻ không 
chỉ học những điều mới mà còn phát triển có ý 
thức, cha mẹ cần chỉ cho con cách thực hiện.

Ngoài ra, hãy làm cho con cởi mở với cha 
mẹ. Muốn được như vậy, bạn cần tạo hứng thú cho 
con. Nếu trẻ không thấy bạn quan tâm đến cuộc 
sống và sự phát triển của trẻ thì trẻ sẽ không muốn 
chia sẻ với bạn chi tiết về những gì trẻ đã trải qua. 

Nếu con chạy đến chỗ bạn và nhiệt tình kể 
về bức vẽ mà hôm nay đã vẽ ở trường thì hãy dành 
thời gian cho con, thậm chí hãy thể hiện sự hào 
hứng đối với câu chuyện của trẻ. ■

Cách tuyệt vời chỉ 15 phút 
mỗi ngày giúp giảm huyết áp 
hiệu quả

Nghiên cứu mới được công bố vào 
ngày 8.12 trên tạp chí nghiên cứu 
về tim mạch Canadian Journal of 

Cardiology đã phát hiện  tập yogachỉ 15 phút mỗi 
ngày có tác dụng giảm huyết áp hiệu quả như uống 
thuốc.

Huyết áp cao có thể nguy hiểm, nhưng mọi 
người có thể thực hiện các bước chủ động để quản 
lý. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tích cực tìm kiếm 
các phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát huyết 
áp.

Các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng 60 
người mắc bệnh huyết áp cao và hội chứng chuyển 
hóa để tham gia nghiên cứu.

Những người tham gia được chia thành 2 
nhóm:

Nhóm 1: Tập yoga trong 15 phút rồi tập thể 
dục nhịp điệu thêm 30 phút.

Nhóm 2: Tập căng duỗi trong 15 phút rồi 
cũng tập thể dục nhịp điệu thêm 30 phút.

Cả 2 nhóm đều tập 5 lần mỗi tuần.
Khi bắt đầu nghiên cứu, cả hai nhóm đều 

được đo huyết áp, đường huyết, mức mỡ máu và 
chỉ số để xác định nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đau 
tim và đột quỵ.

Tất cả những người tham gia đều được đo 
điểm Rủi ro Framingham và Reynolds để dự báo 
các biến cố như nhồi máu cơ tim, đột quỵ và chết do 
bệnh tim mạch.

Vào cuối 3 tháng, kết quả thu được như 
sau:

Nhóm tập yoga có huyết áp giảm 10 mmHg 
so với giảm chỉ 4 mmHg ở nhóm không tập yoga, 
theo chuyên trang sức khỏe Healthline.

Cả hai nhóm đều giảm huyết áp tâm thu và 
tâm trương khi nghỉ ngơi, giảm cả huyết áp động 
mạch trung bình và nhịp tim.

Riêng nhóm tập yoga đã giảm nhịp tim khi 
nghỉ ngơi và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch 
trong 10 năm, được đánh giá bằng thang điểm Rủi 
ro Reynolds.

Tiến sĩ Yu-Ming Ni, bác sĩ tim mạch tại 
Viện Tim và Mạch máu MemorialCare Trung tâm 
Y tế Orange Coast (Mỹ), cho biết: Thử nghiệm này 
cung cấp thêm bằng chứng mạnh mẽ cho thấy các 
liệu pháp cơ thể và tâm trí có hiệu quả trong việc 
kiểm soát huyết áp cao.

Tiến sĩ Ni cho biết: Điều quan trọng cần lưu 
ý là huyết áp giảm 10 mmHg nghĩa là hiệu quả như 
thuốc huyết áp, vì vậy đây là mức giảm huyết áp có 
ý nghĩa, theo Healthline.

Bệnh nhân huyết áp cao nên xem xét việc 
tập yoga, như một cách để kiểm soát căng thẳng - từ 
đó kiểm soát huyết áp.

Ngoài ra, có những thay đổi về lối sống 
giúp giảm huyết áp, như duy trì cân nặng hợp lý và 
thay đổi chế độ ăn uống giảm muối và chất béo. ■  
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Thí nghiệm tâm lý nổi tiếng 
nhất thế kỷ 20 cho câu trả lời: 
Trẻ thực sự cần gì?

Sự nuôi dưỡng thực sự của trẻ em 
không phải là cho nhiều tiền nhất 
hay thức ăn ngon nhất, mà là cho con 

nhiều sự đồng hành nhất.
Vào những năm 1930 và 1940, John B. 

Watson, một nhà tâm lý học người Mỹ và là người 
sáng lập tâm lý học hành vi, đã đưa ra một lý thuyết 
rất nổi tiếng: “Nhu cầu yêu thương của trẻ bắt 
nguồn từ nhu cầu ăn uống. Thỏa mãn nhu cầu ăn 
uống sẽ thỏa mãn nhu cầu yêu thương nên người 
mẹ chỉ cần cung cấp đủ thức ăn cho trẻ. Mẹ không 
nên quá gần gũi con cái, sự thân thiết quá mức sẽ 
cản trở sự trưởng thành của trẻ, khiến trẻ khi trưởng 
thành rất phụ thuộc vào mẹ, khó tự lập và thành 
công”.

Watson cũng đã viết một cuốn sách cho 
mục đích này - “Chăm sóc tâm lý cho trẻ sơ sinh và 
trẻ nhỏ”. Trong cuốn sách của mình, ông ủng hộ 
một hệ thống nuôi dạy trẻ thay đổi hành vi: “Huấn 
luyện và uốn nắn trẻ như một cái máy: Đối xử với 
trẻ như người lớn, cố gắng không ôm hôn trẻ, 
không để trẻ ngồi vào lòng mẹ, không dễ dàng làm 
hài lòng trẻ, không bao giờ để trẻ khó, kẻo chúng 
sinh thói xấu ỷ lại cha mẹ…”. Bộ lý thuyết này trở 
nên phổ biến khắp nước Mỹ vào những năm 1930 
và 1940, sau đó ảnh hưởng đến nhiều nước phương 
Tây.

Liệu lý thuyết này có thực sự hiệu quả? 
Bốn mươi năm sau, một nhà tâm lý học khác đặt 
câu hỏi và đưa ra câu trả lời. Đó chính là Harry 
Harlow.

Ảnh minh họa
Thí nghiệm của Harry Harlow
1. Thí nghiệm mang thai hộ
Harlow đã tìm nhiều con khỉ Rhesus và tiến 

hành một loạt thí nghiệm. Khỉ Rhesus và con người 
có 94% sự tương đồng về gen và phản ứng của 
chúng đối với các kích thích bên ngoài rất giống 
hoặc tương tự như con người.

Thí nghiệm đầu tiên của Harlow là mang 
thai hộ. Harlow nhốt những con khỉ mới sinh vào 
lồng và thay thế những con khỉ mẹ bằng hai con khỉ 
giả. Một con khỉ giả được làm bằng dây, trên ngực 
có gắn bình bú, có thể cung cấp sữa 24/24 giờ. Một 
con khỉ giả khác được làm bằng vải nỉ, sờ vào sẽ 
thấy thoải mái và mềm mại hơn.

Theo lý thuyết “Có sữa thì bạn là mẹ” của 
Watson - nhu cầu được yêu thương của trẻ xuất 
phát từ nhu cầu ăn uống, và nếu nhu cầu ăn uống 
được thỏa mãn thì nhu cầu yêu thương cũng được 
thỏa mãn. Khỉ con được gắn vào “mẹ sắt”. Nhưng 
kết quả thí nghiệm thật bất ngờ, tất cả khỉ con tham 
gia thí nghiệm đều chọn “mẹ vải nỉ” không có bình 
bú.

Hầu như lúc nào khỉ con cũng bám vào “mẹ 
vải nỉ” và chỉ khi nào cảm thấy đói, nó mới tìm đến 
“mẹ sắt” để bú. Nhưng vừa no là sẽ nhanh chóng về 
với vòng tay của mẹ nỉ. Một số khỉ con dù đói cũng 
không muốn đến đó, chúng treo người trên “mẹ vải 
nỉ” và chỉ thò đầu vào “mẹ sắt” để kiếm ăn.

Sau đó, Harlow đã làm một số đồ chơi có 
dây cót, chẳng hạn như một con nhện to đáng sợ, 
một con gấu nhỏ có thể đánh trống, v.v…, và đặt 
chúng vào lồng. Con khỉ nhỏ vô cùng sợ hãi, lập 
tức chạy lại ôm mẹ nỉ, nằm trong lòng mẹ rồi từ từ 
bình tĩnh lại.

Harlow chuyển “mẹ nỉ” sang một phòng 
khác và tiếp tục đe dọa bằng một món đồ chơi có 
dây cót. Con khỉ nhỏ càng sợ hãi hơn, nhưng dù sợ 
hãi đến đâu, nó cũng không chạy đến chỗ “mẹ sắt”, 
mà háo hức nhìn “mẹ vải nỉ” ở bên kia. Nếu không 
có “mẹ nỉ”, lũ khỉ con sẽ ngồi xổm dưới đất, túm 
tụm vào nhau, run rẩy, ăn ngón tay, run rẩy, la hét… 
Như một bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần.

Dựa trên thí nghiệm này, Harlow đã đưa 
ra một kết luận nổi tiếng: Tình yêu đến từ sự 
tiếp xúc, không phải thức ăn.

Sự thoải mái do tiếp xúc mang lại là yếu tố 
quan trọng nhất của tình mẫu tử. “Bản chất của tình 
mẫu tử chắc chắn không chỉ đơn giản là thỏa mãn 
cơn đói khát của đứa trẻ. Cốt lõi của nó là sự chăm 
sóc tiếp xúc: Ôm, chạm và thân mật”.

Vì vậy, cha mẹ không nên chỉ dừng lại ở 
mức cho con ăn, muốn con lớn lên khỏe mạnh thì 
phải cung cấp cho con sự chăm sóc về xúc giác, thị 
giác, thính giác và các tiếp xúc khác. Hãy để bé 
cảm nhận được sự hiện diện của cha mẹ, và trí óc 
của bé sẽ phát triển lành mạnh. Harlow đã viết: 
“Chỉ với sữa, con người sẽ không bao giờ trường 
thọ”.

2. Thí nghiệm nhân giống
Những con khỉ được nuôi dưỡng bởi 

“những bà mẹ nỉ” thay vì những con khỉ thực sự có 
một loạt vấn đề khi chúng lớn lên. Khi Harlow đưa 
những con khỉ này trở lại nhóm khỉ bình thường, 
ông nhận thấy rằng chúng khó có thể hòa đồng với 
những con khỉ khác:

“Những con khỉ này sống thu mình, trầm 
cảm và mắc chứng tự kỷ, thậm chí một số con còn 
có biểu hiện tự cắt xẻo bản thân và hung hăng. 
Chúng thù địch với mọi thứ xung quanh. Chúng 
không thể chơi với những con khỉ khác và không 
muốn ở cùng những con khỉ khác”.

Điều này khiến Harlow đặt ra một câu hỏi - 
liệu chúng có khả năng sinh con không? Vì vậy, 
Harry đã làm một thí nghiệm khác - thí nghiệm 
nhân giống. Harlow nhận thấy qua thí nghiệm rằng 
tất cả khỉ đực đều mất khả năng tìm bạn tình và giao 

phối. Và những con khỉ cái không muốn giao phối 
chút nào. Đưa những con khỉ đực có kinh nghiệm 
vào cuộc, những con khỉ cái sẽ chống trả một cách 
tuyệt vọng, còn những con khỉ đực thì thương tích 
đầy mình.

Harlow đã phát minh ra một chiếc “giá đỡ” 
nhằm cố định cơ thể khỉ cái. Công cụ này phát huy 
tác dụng, 20 con khỉ cái đã thụ thai và sinh ra những 
chú khỉ con.

Nhưng một điều khủng khiếp đã xảy ra: 
Trong số 20 con khỉ cái, sau khi cắt 7 dây rốn, 
chúng mặc kệ con mình. 8 trong số đó thường 
xuyên đánh đập và ngược đãi con một cách thô 
bạo, Bốn trong số đã giết con mình. Chỉ có 1 con 
khỉ vụng về cho con bú.

Điều đó có nghĩa là: Chúng đã có tất cả 
nhưng mất khả năng nuôi dạy con cái.

3. Thí nghiệm lắc lư
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Harlow suy 

đoán rằng điều này có thể liên quan đến “vận 
động”. Vì vậy, ông đã làm một thí nghiệm khác - thí 
nghiệm lắc lư. Ông phát minh lại “người mẹ vải nỉ” 
để nó có thể di chuyển và đung đưa. Harlow đã đưa 
một lứa khỉ con khác vào, để chúng được nuôi 
dưỡng và đảm bảo rằng những chú khỉ con có nửa 
giờ mỗi ngày để chơi với những chú khỉ thật.

Thí nghiệm rất thành công và những con 
khỉ được nuôi theo cách này về cơ bản bình thường 
khi chúng trưởng thành. Vì vậy, Harlow đi đến kết 
luận rằng tập thể dục và vui chơi là hai yếu tố quan 
trọng khác của tình mẫu tử.

“Chỉ cho ăn và ôm ấp, không cho trẻ vận 
động và vui chơi đầy đủ, hệ thống cảm giác của não 
bộ kiểm soát chuyển động và thăng bằng, hệ thống 
cảm xúc liên quan đến xúc giác và chuyển động sẽ 
bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó là, não có thể gặp trục 
trặc, biểu hiện bằng bạo lực, ảo giác và tâm thần 
phân liệt”.

Vì sao bé thích được bố mẹ đu đưa nhẹ 
nhàng? Tại sao em bé thích được trêu chọc và chơi 
cùng? Vì tập thể dục và vui chơi có thể thúc đẩy sự 
phát triển của não bộ.

Năm 1958, tại cuộc họp thường niên của 
Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, Harlow đã có bài phát 
biểu nổi tiếng nhan đề “Bản chất của tình mẫu tử”.

“Có ba biến số của tình yêu: Đụng chạm, 
chuyển động, chơi đùa” Bài phát biểu này không 
chỉ gây chấn động toàn nước Mỹ.

Theo Harlow, những đứa trẻ nhận được sự 
chăm sóc cẩn thận, những cái ôm nhẹ nhàng và 
những phản ứng kịp thời sẽ dễ rời khỏi vòng tay mẹ 
để tự khám phá, trở thành những người độc lập và 
dễ thích nghi với xã hội hơn. Trẻ càng được vuốt 
ve, yêu thương thì càng mở lòng và vui vẻ. Và càng 
ít được chú ý, trẻ càng khép kín trái tim mình, phớt 
lờ môi trường xung quanh, thu mình và xa lánh 
đám đông.

Harlow tiếp tục thực hiện các thí nghiệm 
chi tiết hơn, qua đó ông nhận thấy: Một khi khỉ con 
bị tách khỏi mẹ hơn 90 ngày sau khi sinh, tổn 
thương là không thể bù đắp được, cho dù sau đó nó 
có hòa hợp với mẹ hoặc các bạn tình khác thì cũng 
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không bao giờ phát triển thành một con khỉ 
bình thường vì đã qua một “thời kỳ quan trọng” 
nhất định. Một khi đã bỏ lỡ, cánh cửa đó sẽ đóng lại 
mãi mãi, và một mối quan hệ tình cảm không thể 
tạo dựng được nữa.

Vì vậy, Harlow đi đến kết luận rằng 6 tháng 
sau khi sinh con là giai đoạn quan trọng nhất để 
hình thành tình mẫu tử tốt đẹp. Tại sao lại là 6 
tháng? Vì 90 ngày của con khỉ gần bằng 6 tháng 
của con người. 

Kiểm chứng
Thí nghiệm của Harlow đã nhận được rất 

nhiều sự kiểm chứng.
Giống như trại trẻ mồ côi trong Thế chiến 

thứ hai. Mặc dù trẻ được cung cấp đủ thức ăn và 
quần áo, nhưng hầu hết các em đều đã chết. Mọi 
người thấy rất kỳ lạ, suy luận có thể đứa bé chết vì 
vi khuẩn hoặc nhiễm trùng bệnh tật. Vì vậy, chính 
phủ quy định rằng các nữ tu chăm sóc phải giữ 
khoảng cách với em bé và đặt rèm giữa các giường 
cũi. Nhưng tình hình không được cải thiện.

Ngoại trừ một trại trẻ mồ côi - nơi trẻ sơ 
sinh có tỷ lệ tử vong đặc biệt thấp. Một bác sĩ đã lẻn 
vào để điều tra và phát hiện ra rằng một nữ tu sĩ ở 
đây đã vi phạm các quy tắc khi đón những đứa trẻ 
sơ sinh và vuốt ve, xoa bóp nhẹ nhàng cho chúng 
mỗi đêm khi cô ấy trực. Và đó là lúc sự thật lộ ra - 
chạm, chuyển động và vui chơi là những liều thuốc 
thực sự.

Nhà tâm lý học Watson, người lo lắng về 
tình mẫu tử thái quá, đã áp dụng triết lý của riêng 
mình lên chính những đứa con của mình: Không 
hôn và ôm trẻ, không dễ dàng thỏa mãn nhu cầu của 
con. Kết quả là ba người con của ông đều mắc 
chứng trầm cảm, con trai cả tự tử khi làm bác sĩ tâm 
lý, con gái thứ hai tự tử nhiều lần, con trai còn lại 
không nhà cửa, sống dựa vào quỹ từ thiện của ông. 
Bi kịch của gia đình Watson, những người ủng hộ 
và thực hành “phương pháp huấn luyện trẻ sơ sinh 
theo chủ nghĩa hành vi” cũng tiếp tục ở thế hệ thứ 
ba.

Loạt thí nghiệm này của Harlow tuy bị 
nhiều người chỉ trích, khiển trách vì tính chất dã 
man nhưng đóng góp của loạt thí nghiệm này thực 
sự quá lớn, nó đã làm đảo lộn cách nuôi dạy trẻ sơ 
sinh phổ biến ở Âu Mỹ. Vì vậy, thí nghiệm mang 
thai hộ khỉ rhesus của Harlow sau này được ca ngợi 
là “thí nghiệm tâm lý vĩ đại nhất trong thế kỷ 20”.

Bản chất của tình mẫu tử là gì?
- Đụng chạm - chăm sóc cẩn thận, ôm nhẹ 

nhàng, phản ứng kịp thời.
- Chuyển động - Lắc nhẹ, tương tác với trẻ 

nhiều hơn.
- Chơi - thường chơi trò chơi với trẻ em.
“Vạch xuất phát” chính là giai đoạn thơ 

ấu
Theo một cuộc khảo sát do The Lancet thực 

hiện, số bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm ở Trung 
Quốc đã lên tới 94 triệu người. Năm 2016, Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung 
Quốc công bố số liệu: Cứ 13 người thì có một 
người mắc bệnh rối loạn tâm thần, tỷ lệ tự tử của 

thanh thiếu niên Trung Quốc đã đứng đầu thế giới.
Mặc dù nguyên nhân dẫn đến trầm cảm rất 

phức tạp và liên quan đến nhiều khía cạnh, nhưng 
không nghi ngờ, một trong những nguyên nhân lớn 
nhất đến từ “trẻ sơ sinh” và “thời thơ ấu”.

Nhiều bậc cha mẹ luôn nghĩ rằng trẻ còn 
nhỏ, chưa biết gì, trí nhớ chưa có. Nhưng nếu trẻ 
không được tiếp xúc, vận động và vui chơi đầy đủ 
trong thời thơ ấu, trẻ sẽ có xu hướng sống nội tâm, 
không thích giao du, khả năng chống chọi với căng 
thẳng kém, tự ti, kém kỹ năng xã hội và trầm cảm, 
tự kỷ. Thậm chí tự làm hại bản thân và hung hăng.

Cha mẹ ngày nay thích nói với nhau đừng 
để con thua ngay từ vạch xuất phát. Nhưng hầu hết 
các bậc cha mẹ không biết rằng vạch xuất phát thực 
sự là ở giai đoạn trứng nước. Sự nuôi dưỡng thực 
sự của trẻ em không phải là cho nhiều tiền nhất hay 
thức ăn ngon nhất, mà là cho con nhiều sự đồng 
hành nhất. ■

Dấu hiệu cảnh báo đã đến 
lúc phải giảm cân

ếu bạn mắc bệnh cao huyết áp, tiểu Nđường hay thường xuyên cảm thấy 
mệt mỏi, đó là những dấu hiệu cho 

thấy bạn cần phải giảm cân.
Theo Eat This Not That, giảm cân không 

phải là sự lựa chọn vì thừa cân có thể ảnh hưởng 
đến sức khỏe và thể chất của mọi người. Theo yêu 
cầu của các bác sĩ, 5 dấu hiệu cảnh báo cho thấy đã 
đến lúc bạn phải giảm cân.

Mike Bohl, Giám đốc Nội dung và Giáo 
dục Y tế tại Ro, thành viên Hội đồng Chuyên gia Y 
tế của Eat This Not That, giải thích: “Động lực 
đằng sau việc giảm cân là mọi người thường dựa 
vào những tiêu chuẩn về ngoại hình. Tuy nhiên, 
thừa cân là một yếu tố nguy cơ gây ra nhiều bệnh”.

Về mặt y học, có một số dấu hiệu cảnh báo 
cho biết đã đến lúc phải giảm cân. Bạn cần biết các 
triệu chứng nguy hiểm để nhận ra vấn đề của việc 
thừa cân.

Cao huyết áp
Một trong những bệnh mạn tính phổ biến 

nhất của những người thừa cân là huyết áp cao. 
Tình trạng này khiến bạn có nguy cơ bị đột quỵ, 
bệnh tim, bệnh thận...

Tiến sĩ Mike Bohl nói với chúng tôi: “Mặc 
dù có nhiều loại thuốc bạn có thể dùng để điều trị 
huyết áp cao, một trong những điều quan trọng 
nhất cần làm để kiểm soát bệnh là giảm cân. Vì vậy, 
nếu huyết áp của bạn đang ở mức cao hoặc tăng lên 
so với chỉ số bình thường, đã đến lúc bắt đầu ăn 
kiêng và tập thể dục nhiều hơn”.

Cholesterol cao hoặc tiểu đường
Một lý do khác khiến khám sức khỏe định 

kỳ lại quan trọng là do bác sĩ có thể xác định xem 
bạn có cần xét nghiệm máu để chỉ ra tiền tiểu 
đường, tiểu đường và cholesterol cao hay không. 
Bệnh tiểu đường và cholesterol cao là những bệnh 
mạn tính nghiêm trọng có thể gây tổn thương cho 
thận, dây thần kinh cùng với bệnh về máu và mạch 

máu. Tin tốt là cả hai tình trạng sức khỏe đều có thể 
được quản lý hiệu quả, ít nhất là một phần, bằng 
cách giảm số cân thừa.

“Nếu bác sĩ cho biết cholesterol của bạn 
cao hoặc bạn bị tiểu đường, đã đến lúc bạn phải 
giảm cân”, tiến sĩ Mike Bohl nói.

Ngáy vào ban đêm
Theo tiến sĩ Mike Bohl, “ngưng thở khi 

ngủ” là tình trạng bệnh lý có hơi thở bị gián đoạn 
trong khi ngủ. Một trong những yếu tố nguy cơ lớn 
nhất của ngưng thở khi ngủ là thừa cân. Ngưng thở 
khi ngủ có thể khiến giấc ngủ không sâu, dẫn đến 
mệt mỏi vào ban ngày và tăng nguy cơ mắc các 
bệnh mạn tính như cao huyết áp và tiểu đường. Vì 
vậy, nếu bạn ngáy vào ban đêm khi đang ngủ, đó là 
điều cần thận trọng.

Đau do căng thẳng quá mức
Tiến sĩ Mike Bohl chỉ ra: “Thừa cân khiến 

bạn trở nên nặng nề và cơ thể phải chịu nhiều áp lực 
hơn. Có nhiều áp lực lên các khớp và cột sống, 
đồng thời các cơ của bạn cần phải làm việc nhiều 
hơn để duy trì tư thế và di chuyển. Kết quả là, trọng 
lượng dư thừa có thể dẫn đến đau, cho dù đó là đau 
ở đầu gối, lưng dưới hoặc ở những nơi khác”.

Bất kỳ cơn đau mới khởi phát nào mà bạn 
không chắc chắn, bạn nên cần gặp chuyên gia sức 
khỏe để kiểm tra. Nếu vấn đề nằm ở việc thừa cân, 
đã đến lúc bạn phải giảm cân.

Cảm thấy khó khăn với công việc hàng 
ngày

Khi bạn đã quen với việc thực hiện một số 
nhiệm vụ mỗi ngày và đột nhiên thấy việc hoàn 
thành chúng trở nên khó khăn hơn, có thể cơ thể 
bạn có điều gì đó không ổn.

Tiến sĩ Mike Bohl cảnh báo: “Nếu bạn thấy 
việc đi bộ đường dài hoặc đi lên cầu thang khiến 
bạn hụt hơi, đã đến lúc tìm hiểu xem liệu trọng 
lượng dư thừa có phải là nguyên nhân hay không”.

Bắt đầu những thay đổi nhỏ để giảm cân
Việc thay đổi 360 độ khi giảm cân bằng 

cách ăn kiêng hoặc tập thể dục tích cực mỗi ngày có 
thể khó khăn, vì vậy hãy bắt đầu với những thay đổi 
nhỏ hơn.

Tiến sĩ Mike Bohl gợi ý: “Trước tiên, bạn 
có thể thực hiện các bước nhỏ hơn để giảm cân. Ví 
dụ: một trong những cách bạn đốt cháy calo trong 
ngày được gọi là sinh nhiệt hoạt động không tập thể 
dục (NEAT). NEAT đề cập đến tất cả năng lượng 
mà cơ thể bạn đốt cháy để hoàn thành các công việc 
hàng ngày, như đi bộ, dọn dẹp, làm vườn và thậm 
chí là đánh máy. Rất nhiều cách dễ dàng để tăng 
cường hoạt động của bạn”.

Một số ví dụ khác là việc đỗ xe xa cửa hàng 
hơn khi bạn ra ngoài, vì vậy, bạn phải đi bộ xa hơn; 
chọn cầu thang bộ thay vì thang máy. Nếu bạn phải 
ngồi làm việc cả ngày ở bàn, hãy tranh thủ di 
chuyển để cơ thể được hoạt động.

Ngoài ra, khi gọi điện thoại, hãy vừa đi vừa 
nói thay vì ngồi yên một chỗ. Khi bạn thực hiện các 
thay đổi một cách nhất quán, cơ thể bạn sẽ được 
hoạt động nhiều hơn, có lợi trong hành trình giảm 
cân. ■  
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Cách dành thời gian cho 
con cái khi cha mẹ quá bận rộn

Cha mẹ bận rộn rất khó tìm được thời 
gian dành cho con cái. Thời gian 
dành cho công việc và gia đình 

dường như không bao giờ là đủ trong ngày.
Dưới đây là một số cách để có thể dành thời 

gian cho con bạn để gắn kết gia đình và có những 
kỷ niệm đáng nhớ.

Thời gian biểu
Một cách để tìm thời gian cho con là lên 

lịch. Điều này có thể khó khăn nếu bạn có một lịch 
trình bận rộn tại nơi làm việc, nhưng điều quan 
trọng là có thời gian mỗi tuần để dành cho con. Bạn 
có thể dành một hoặc hai giờ mỗi tuần cho các kỳ 
nghỉ gia đình hoặc dành những ngày cụ thể cho các 
hoạt động như đi công viên hoặc thăm viện bảo 
tàng.

Cùng nhau làm việc nhà
Một cách khác để dành thời gian cho con là 

cùng nhau làm việc nhà. Đây là một cách tuyệt vời 
để gắn kết với bọn trẻ và đồng thời làm việc nhà. 
Bạn có thể chỉ định chúng giúp nấu ăn, dọn dẹp 
hoặc làm việc ngoài sân. Điều này sẽ không chỉ dạy 
cho chúng về trách nhiệm, mà còn cho chúng ta có 
thời gian để nói chuyện và tương tác với chúng.

Ảnh minh họa
Ngắt kết nối khỏi các thiết bị điện tử
Điều rất quan trọng là tắt các thiết bị điện tử 

khi ở bên lũ trẻ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không 
kiểm tra điện thoại, email hoặc mạng xã hội. Điều 
này có thể khó khăn, nhưng quan trọng là bạn phải 
dành toàn bộ sự chú ý cho con bạn một cách riêng 
tư. Bạn có thể nói chuyện với chúng, chơi trò chơi 
hoặc chỉ cần ngồi và lắng nghe những gì chúng nói.

Bữa ăn chung
Một trong những cách tốt nhất để gắn kết 

với trẻ em là ăn cùng nhau. Điều này có thể khó 
khăn nếu bạn phải thường xuyên di chuyển, nhưng 
điều rất quan trọng là ngồi xuống và chia sẻ bữa ăn 
với bọn trẻ. Điều này không chỉ giúp chúng có thời 
gian để nói chuyện, mà còn dạy chúng thói quen ăn 
uống lành mạnh.

Giao tiếp khi đi trên xe
Một cách tuyệt vời khác để giao tiếp với trẻ 

em là các chuyến “du lịch” ngắn trên ô tô, xe máy. 
Đây là thời điểm tuyệt vời để nói chuyện với chúng 
về hoạt động trong ngày hoặc hỏi về suy nghĩ và 

cảm xúc của chúng. Bạn cũng có thể nghe nhạc 
hoặc sách nói cùng nhau.

Chế độ đặc biệt trước khi ngủ
Cuối cùng, bạn có thể gắn kết với con bằng 

cách thiết lập một thói quen đặc biệt trước khi đi 
ngủ. Điều này có thể bao gồm việc cùng nhau đọc 
một câu chuyện, chia sẻ một ngày hoặc thảo luận 
về những điều mà các bạn biết ơn nhau. Đây là thời 
gian tuyệt vời để tương tác với trẻ em và tạo ra 
những kỷ niệm lâu dài.

Ngay cả những bậc cha mẹ bận rộn nhất 
cũng có thể tìm thấy thời gian để kết nối với con 
cái. Bạn chỉ cần lên lịch, ngắt kết nối khỏi các thiết 
bị và tìm các hoạt động cùng nhau, từ đó tạo ra 
những kỷ niệm quý giá trong cuộc đời. ■

Sáu lời khuyên về cách 
nuôi dạy một 'người đàn ông 
đích thực'

Đàn ông trưởng thành từ những cậu 
bé. Tuy nhiên, việc hình thành 
nhân cách của các bé trai phụ 

thuộc rất lớn vào sự giáo dục của người mẹ, chứ 
không phải người cha như nhiều người lầm tưởng.

Các bà mẹ thông thường yêu thương và bảo 
vệ con quá mức, đôi khi lại áp đặt các giá trị sai 
lệch. Trong khi đó, trạng thái tâm lý cân bằng là 
một trong những đặc điểm chính cần có của một 
người đàn ông đích thực. Do đó, để nuôi dạy con 
trai thành một “người đàn ông đích thực”, bạn cần 
làm theo các mẹo sau:

Chấp nhận và yêu thương con người 
thật của trẻ

Không cần phải áp đặt cho các bé trai 
những nét tính cách vốn không có ở chúng. Đừng 
tạo ra một cái gì đó mới, hãy phát triển nhân cách cá 
nhân cho của con trai bạn.

Ảnh minh họa
Dạy con tự lập
Cần nhớ là không nên “kiểm tra” lũ trẻ 

bằng các bài học về gánh nặng với trách nhiệm của 
nam giới. Hãy nhớ rằng đây là một đứa trẻ, đừng để 
chúng sớm bị quá tải. Các nhiệm vụ nên được lựa 
chọn theo độ tuổi một cách phù hợp.

Không nên để trẻ nghe thấy những lời 
thiếu tôn trọng của bạn về đàn ông, đặc biệt là 
những nhận xét tiêu cực về bố của chúng.

Đừng phó mặc việc nuôi dạy con trai cho 

ông bà, bởi vì người già có những phương pháp 
giao tiếp với lũ trẻ quá mềm mỏng khiến cho bé trai 
có thể bị ám ảnh bởi những phẩm chất như: cẩn 
thận, nhạy cảm quá mức, sợ bị chỉ trích, đa cảm nữ 
tính...

Tiền tiêu vặt rất quan trọng trong việc 
nuôi dạy một cậu bé

Con phải có khả năng sử dụng tài chính từ 
sớm, qua đó hiểu rằng gánh nặng thu nhập trong 
gia đình đặt lên vai người đàn ông nhiều hơn.

Dạy con trai tôn trọng phụ nữ
Tuy nhiên, cần dạy chúng tránh làm theo 

những ý thích bất chợt của phụ nữ hoặc tỏ ra sợ hãi 
trong mối quan hệ này, mà cần phải thể hiện sự tôn 
trọng đối với họ.

Điều căn bản trong việc nuôi dạy một đứa 
trẻ thuộc bất kỳ giới tính nào là tình yêu thương. 
Tuy nhiên, tình yêu thương cần phải mang đến 
những điều có lợi, chứ không phải là gây ra những 
hệ lụy. Vì vậy, bạn cần phải xem xét rất nghiêm túc 
những hành vi của mình và khắc phục những sai 
lầm đang mắc phải. ■  

Căn bệnh bí ẩn gây tử vong 
ở trẻ em tại Afghanistan

Chính quyền Taliban cho biết, một 
căn bệnh chưa xác định được đã lây 
nhiễm cho hơn 80 người và khiến 2 

trẻ em ở tỉnh Zabul của Afghanistan tử vong.
Căn bệnh bí ẩn này gây sốt dữ dội và xuất 

huyết từ miệng và mũi.
Giám đốc Y tế công cộng của Taliban, ông 

Abdul Hakim Hakimi, cho biết, các phòng khám ở 
quận Shahjoy, tỉnh Zabul đã chứng kiến sự gia tăng 
mạnh số lượng người mắc căn bệnh “đáng ngờ” 
trong những tuần gần đây, Nhật báo Hasht-e Subh 
của Afghanistan đưa tin hôm 20/12.

Tờ báo cho biết thêm, hai bệnh nhân đã 
chết vì căn bệnh này trong tuần qua, TOLONews 
lưu ý rằng cả hai đều là trẻ em.

Afghanistan là một trong những quốc gia 
kém phát triển nhất thế giới và hệ thống chăm sóc 
sức khỏe công cộng của nước này hầu như được hỗ 
trợ hoàn toàn bởi các nhà tài trợ nước ngoài, cho 
đến khi Taliban lên nắm quyền sau khi Mỹ rút quân 
khỏi Afghanistan vào năm 2021. 

Tổ chức Y tế Thế giới hiện coi hệ thống y tế 
của Afghanistan “đang trên bờ vực sụp đổ, báo cáo 
rằng ít hơn 20% phòng khám của quốc gia này vẫn 
mở cửa và các bệnh như bệnh bại liệt là bệnh lưu 
hành”.

Tỉnh Zabul trước đó đã bị một căn bệnh 
không xác định tấn công vào mùa hè này, với ít nhất 
200 người ở Shahjoy có các triệu chứng giống như 
bệnh tả vào tháng 5. Các bác sĩ cho rằng dịch bệnh 
bùng phát là do tình trạng vệ sinh kém. Một đợt 
bùng phát bệnh ho gà đã lây nhiễm cho 300 người ở 
tỉnh Zabul vào cuối tháng 11, cướp đi sinh mạng 
của hai trẻ em. ■ 
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