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Các Quan Ngại về An Toàn
Tôi lo ngại rằng vắc-xin đã được phát triển quá nhanh
Có ba cách để đẩy nhanh việc phát triển vắc-xin một cách an toàn - 1) chúng ta tận dụng những kiến
thức đã có, 2) chúng ta tăng cường nhân viên và nguồn lực, 3) chúng ta giới hạn nội dung nghiên cứu.
Đây là thông tin chi tiết:
1. Chúng ta tận dụng những kiến thức đã có
Chúng ta đã có hơn 100 năm phát triển vắc-xin, vì vậy chúng ta có nền tảng kiến thức để có thể
đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu. Giống như việc chúng ta bắt đầu ở giai đoạn ba thay vì giai
đoạn một.
2. Chúng ta tăng cường nhân lực và nguồn lực
Trong những trường hợp khẩn cấp, số tiền tài trợ và số người làm việc với vắc-xin có thể tăng
lên rất nhiều để có thể tìm được câu trả lời nhanh hơn.
3. Chúng ta giới hạn nội dung nghiên cứu
Trong các thử nghiệm lâm sàng thông thường về vắc-xin, chúng ta nghiên cứu tất cả các khía
cạnh, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta giới hạn chỉ nghiên cứu xem vắc-xin có an
toàn và hiệu quả hay không. Mọi người nghĩ rằng cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu độ an toàn
và các tác dụng phụ của vắc-xin, nhưng với lịch sử 100 năm nghiên cứu, chúng ta biết rằng:
 99% tất cả các tác dụng phụ ngắn hạn đều được xác định trong 2-3 tuần
 ~90% tất cả các tác dụng phụ dài hạn đều được xác định trong 45 ngày

Tôi lo ngại rằng vắc-xin được phê duyệt quá nhanh
Trong những trường hợp khẩn cấp, FDA có quy trình phê duyệt “cấp tốc” để đảm bảo rằng vắc-xin cứu
sinh có thể được đánh giá nhanh nhất có thể. Đây được gọi là Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (hay EUA).
Sau đây là các dữ liệu thực tế quan trọng về quy trình EUA:





Các yêu cầu về an toàn trong quy trình phê duyệt thông thường và quy trình EUA đều giống nhau.
o Vắc-xin PHẢI được xác định là an toàn
o Các lợi ích của vắc-xin PHẢI vượt trội hơn mọi rủi ro
Quá trình này được đẩy nhanh bằng cách đặt vắc-xin lên hàng đầu và tăng số người đánh giá.
EUA được áp dụng tạm thời, chỉ kéo dài khi tình trạng khẩn cấp vẫn còn - khi tình trạng khẩn cấp
kết thúc, vắc-xin phải trải qua quy trình phê duyệt thông thường của FDA.
Các vắc-xin EUA không phải là vắc-xin thử nghiệm.
o Tất cả các loại vắc-xin trong quy trình EUA đều đã trải qua tất cả các thử nghiệm về an
toàn tiêu chuẩn như một phần của thử nghiệm lâm sàng.
o Các vắc-xin EUA vẫn phải trải qua tất cả các bước nghiên cứu trước khi được đánh giá.
o EUA chỉ đơn giản là một quy trình phê duyệt nhanh hơn, không phải là một quy trình
nghiên cứu nhanh hơn
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Tôi nghĩ rằng các vắc-xin này có thành phần nguy hiểm
Vắc-xin rất an toàn và hiệu quả. Tất cả các loại vắc-xin đã được nghiên cứu nghiêm ngặt và được
chứng minh là an toàn.
Vắc-xin Pfizer và Moderna chứa:





RNA thông tin (không phải vi-rút) là một tập hợp các hướng dẫn để
tế bào tạm thời tạo ra các protein gai giống như vi-rút corona
Túi lipid vốn chỉ là những túi chất béo bao bọc RNA thông tin nhằm
bảo vệ
Dung dịch muối
Một lượng nhỏ muối, đường và axit

Vắc-xin Janssen (J&J) chứa:




Một loại vi-rút vô hại, đã bị tiêu diệt (tương tự như vi-rút gây ra
cảm lạnh thông thường) với một mảnh vi-rút corona vô hại được
gắn vào đó
Dung dịch muối
Một lượng nhỏ muối, đường và axit

Chúng ta không biết các tác dụng phụ dài hạn của những loại vắc-xin này
Với lịch sử hơn 100 năm nghiên cứu vắc-xin, chúng ta biết rằng hầu hết các tác dụng phụ ngắn hạn và
dài hạn sẽ được xác định trong khoảng 2 tháng sau khi tiêm vắc-xin.
Lịch sử này cho chúng ta biết rằng:
1. Các tác dụng phụ nghiêm trọng là cực kỳ hiếm gặp
2. Các tác dụng phụ dài hạn thường xảy ra trong vòng 45 ngày kể từ ngày tiêm vắc-xin
Mặc dù các vắc-xin COVID là vắc-xin mới, nhưng công nghệ được sử dụng để tạo ra vắc-xin thì không.
Công nghệ mRNA (được sử dụng trong vắc-xin Pfizer và Moderna) đã được nghiên cứu hơn 30 năm và
được sử dụng trong điều trị HIV. Công nghệ vectơ vi-rút (được sử dụng trong vắc-xin J&J) đã xuất hiện
từ những năm 1970 và được sử dụng trong vắc-xin Ebola giúp chấm dứt đợt bùng phát dịch Ebola ở Tây
Phi vào năm 2014-2015.

Tôi sẽ đợi ít nhất một năm để xem mọi chuyện thế nào trước khi tôi cân nhắc tiêm vắc-xin
Các loại vắc-xin đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và được chứng minh là an toàn. 99% tất cả các tác dụng
phụ ngắn hạn đều được xác định trong 2-3 tuần. ~90% tất cả các tác dụng phụ dài hạn đều được xác
định trong 45 ngày.
Việc chờ đợi có những rủi ro riêng: tính đến tháng 5 năm 2021, mỗi một triệu người Mỹ thì có 1,773 người
tử vong do COVID so với 1 trường hợp gặp sự kiện bất lợi nghiêm trọng trên mỗi một triệu liều vắc-xin.
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Tôi lo ngại rằng các vắc-xin này không an toàn cho trẻ em nên tôi sẽ không cho con em
mình tiêm vắc-xin.
Các loại vắc-xin này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng với hơn 2,200 trẻ em. Các thử nghiệm lâm sàng với
trẻ em cho thấy mức độ an toàn tương tự như đối với người lớn. KHÔNG có quan ngại nghiêm trọng
về an toàn ở trẻ em.
Tính đến tháng 5 năm 2021:
•

3.5 triệu người dưới 18 tuổi đã được tiêm vắc-xin

•

Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2021, ít nhất 600,000 trẻ, từ 12 đến 15 tuổi, đã được tiêm liều
vắc-xin đầu tiên

Các Quan Ngại về Tôn Giáo
Tôi nghĩ rằng vắc-xin này không phải là halal
Các vắc-xin Pfizer, Moderna và J&J không chứa thành phần thịt heo hoặc gelatin. Những vắc-xin này
là halal và được cho phép theo luật của Đạo Hồi.

Tôi nghĩ rằng vắc-xin này không theo tiêu chuẩn Kosher
Các vắc-xin Pfizer, Moderna và J&J không chứa thành phần thịt heo hoặc gelatin. Những vắc-xin này
theo tiêu chuẩn Kosher và được cho phép theo luật Do Thái.

Tôi sẽ không tiêm vắc-xin này vì nó chứa các tế bào của bào thai bị nạo phá
Cả vắc-xin Pfizer và Moderna đều không chứa bất kỳ tế bào động vật hoặc người nào. Kể cả các tế bào
của bào thai bị nạo phá.
Vắc-xin J&J được nuôi cấy trong các tế bào có nguồn gốc từ các tế bào lấy từ mô bị nạo phá vào những
năm 1960 nhưng bản thân vắc-xin không chứa bất kỳ tế bào nào trong số đó. NHƯNG Giáo Hội Công
Giáo cho rằng “không phải lúc nào cũng có thể tiêm vắc-xin mà không gây ra tình trạng khó xử về đạo
đức”, vì vậy vắc-xin J&J được phép sử dụng.
Nếu quý vị cho rằng đây là tình trạng khó xử về đạo đức, hãy đề nghị được tiêm vắc-xin Pfizer hoặc
Moderna.
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Các Quan Ngại và Thông Tin Cụ Thể về Vắc-xin
Tôi sợ tiêm vắc xin J&J vì nguy cơ đông máu, nhưng tôi không muốn tiêm hai mũi
Nguy cơ xuất hiện một loại cục máu đông hiếm gặp sau khi tiêm vắc-xin J&J là cực kỳ nhỏ
(0.0000088%). Chỉ 6 trong số 6.8 triệu người tiêm vắc-xin này bị đông máu loại này.
Rủi ro bị máy bay đâm vào khi ở nhà cao gấp 25 LẦN (1 trong 250,000) so với rủi ro bị đông máu khi tiêm
vắc-xin. Nhưng nếu quý vị mắc COVID-19 nghiêm trọng, nguy cơ hình thành cục máu đông của quý vị là
31%. Nguy cơ đó là do bệnh, không phải do vắc-xin.

Tôi lo ngại rằng vắc-xin mRNA sẽ làm thay đổi DNA của tôi
Các vắc-xin mRNA hoạt động trên tế bào chất của tế bào, không phải trong
nhân tế bào, nơi lưu trữ DNA.
Vì vắc-xin không tiếp xúc với DNA của quý vị nên vắc-xin không thể ảnh hưởng
đến DNA của quý vị.

Nhân
tế bào
Nucleus

Cytoplasm
Tế bào

chất

Các tác dụng phụ có vẻ thật khủng khiếp
Giống như bất kỳ loại thuốc hoặc vắc-xin nào, các tác dụng phụ đều có khả năng xảy ra. Tác dụng phụ
với vắc-xin là dấu hiệu cho thấy cơ thể quý vị đang làm việc với vắc-xin để tạo ra phản ứng miễn dịch.
Vì vậy, mặc dù quý vị có thể cảm thấy “nôn nao” sau khi tiêm vắc-xin, nhưng thực chất điều đó lại tốt.
Các tác dụng phụ chỉ là tạm thời và thường sẽ tự biến mất trong một hoặc hai ngày mà không cần điều
trị. Tình trạng khó chịu tạm thời vẫn tốt hơn là bị nhiễm COVID vì COVID có thể gây ra những hậu quả rất
nghiêm trọng bao gồm tổn thương tim và phổi, bệnh não và tử vong.

Tôi không có thời gian để tiêm hai mũi. Tôi có thể được đưa vào danh sách tiêm vắc-xin
J&J không?
Không có danh sách nhưng quý vị có thể gọi đến các địa điểm tiêm vắc-xin và hỏi xem họ có cung cấp
vắc-xin J&J hay không hoặc truy cập Công Cụ Tìm Kiếm Vắc-xin của Quận Marin tại
https://coronavirus.marinhhs.org/vaccinefinder.

Tôi không rõ các yêu cầu về độ tuổi. Độ tuổi nào được tiêm vắc-xin này?



Những người từ 12 tuổi trở lên có thể tiêm vắc-xin Pfizer
Những người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm vắc-xin Moderna hoặc J&J

Khi các thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin Moderna và J&J với trẻ em từ 12-18 tuổi kết thúc và được
FDA đánh giá, chúng có thể được phê duyệt cho trẻ em nhỏ tuổi hơn. Ngoài ra, các thử nghiệm lâm sàng
đối với vắc-xin cũng đang được tiến hành với trẻ em dưới 12 tuổi. Khi các thử nghiệm lâm sàng đó kết
thúc và dữ liệu được FDA đánh giá, trẻ em dưới 12 tuổi cũng có thể đủ điều kiện để được tiêm vắc-xin.
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Bệnh COVID-19 với vắc-xin
Tôi đã nhiễm COVID, tôi không cần tiêm
Chúng ta không biết khả năng miễn dịch sau khi mắc COVID-19 sẽ kéo dài bao lâu, hoặc khả năng miễn
dịch đó hiệu quả ra sao theo thời gian. Đã có những người mắc COVID-19 nhiều lần. Đó là lý do tại sao
việc tiêm vắc-xin có ý nghĩa rất quan trọng ngay cả khi quý vị đã từng mắc COVID-19.
CDC khuyến cáo những người đã từng mắc COVID-19 nên tiêm vắc-xin ngay khi họ hoàn thành cách ly
kiểm dịch. Trường hợp ngoại lệ là nếu ai đó đã được điều trị bằng kháng thể đơn dòng, thì họ nên đợi
45 ngày sau khi điều trị để tiêm vắc-xin.

Nếu tôi bị nhiễm COVID, cũng không đến nỗi tệ. Tôi tin chắc là mình có thể chống lại được.
Chúng ta không thể nào biết được ai sẽ bị COVID-19 nặng hay nhẹ. Tính đến tháng 3 năm 2021, cứ
mỗi 564 người Mỹ thì có 1 người tử vong do COVID-19.
Ngay cả khi quý vị sống sót thì bệnh vẫn để lại những hậu quả nghiêm trọng, ngay cả với những ca mắc
bệnh nhẹ. Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng khoảng 1 trong 3 người nhiễm COVID sẽ bị
bệnh não, từ trầm cảm đến sương mù não.

Tôi có các vấn đề sức khỏe khác nên tôi nghĩ mình không nên đi tiêm
Việc tiêm vắc-xin đặc biệt quan trọng đối với những người có các vấn đề sức khỏe khác vì nếu họ mắc
COVID-19, họ có nguy cơ bị bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong cao hơn.
Bao gồm những người bị:







Bệnh tim
Bệnh phổi hoặc hen suyễn
Bệnh thận
Tiểu đường
Béo phì
Suy Giảm Miễn Dịch (bao gồm cả những người có hệ miễn dịch suy yếu do ung thư hoặc HIV)

6565+
tuổiyears
trở lên
of age

Heart
Bệnh
tim
disease

Diabetes
Tiểu
đường
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Tin Đồn và Thông Tin Sai Lệch
Tôi nghe nói vắc-xin có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hoặc gây sẩy thai
Tin đồn này xuất hiện vì nhau thai có protein gai, và có người nghĩ rằng vắc-xin sẽ tấn công nhau thai.
Nhưng protein gai của COVID-19 và protein gai của nhau thai có mã di truyền khác nhau nên vắc-xin
không ảnh hưởng đến nhau thai.
Hãy tưởng tượng các protein gai là những chiếc ổ khóa và vắc-xin là chìa khóa. Có rất nhiều ổ khóa
nhưng chỉ có chìa khóa dành cho ổ khóa đó mới mở được.

Tôi nghe nói rằng những người đang cho con bú sữa mẹ
không nên tiêm vắc-xin
Thực tế là ngược lại. Khi một người được tiêm vắc-xin trong khi
cho con bú sữa mẹ, hệ miễn dịch của họ phát triển các kháng thể
bảo vệ chống lại COVID-19. Các kháng thể này có thể được truyền
qua sữa mẹ cho em bé.
Con của những bà mẹ đã được tiêm vắc-xin và cho con bú sữa mẹ
có thể được hưởng lợi từ những kháng thể chống lại COVID-19 này.

Một người bạn làm việc trong bệnh viện nói rằng vì tôi đã nhiễm Covid nên tôi cần quan
tâm đến tải lượng vi-rút.
Thực tế là ngược lại. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những người được tiêm vắc-xin đầy đủ
ít có khả năng bị nhiễm vi-rút không triệu chứng và ít có khả năng truyền vi-rút cho người khác.
Nhưng điều quan trọng cần nhớ là không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm ở những người được
tiêm vắc-xin nếu vẫn có tình trạng lây truyền vi-rút corona trong cộng đồng. Đó là lý do tại sao việc tất
cả chúng ta đều tiêm vắc-xin lại có ý nghĩa quan trọng.

Tôi không muốn đăng ký trên MyTurn do hồ sơ/tình trạng nhập cư khiến tôi sợ Cơ Quan Di
Trú và Hải Quan (Immigration and Customs Enforcement, ICE)
Tất cả mọi người đều có quyền được tiêm vắc-xin bất kể tình trạng nhập cư của họ. MyTurn sẽ không
chia sẻ bất kỳ thông tin nào.
Tuy nhiên, nếu lo lắng, quý vị có thể sử dụng MyTurn để tìm các địa điểm tiêm vắc-xin mà không cần đặt
lịch hẹn trước.
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Tôi nghe nói rằng vắc-xin gắn các vi mạch vào người chúng ta để theo dõi sự di chuyển của
chúng ta.
Không vắc-xin nào chứa vi mạch. Không có công nghệ nào để thực hiện việc này - các kim tiêm vắc-xin
quá nhỏ để có thể truyền một vi mạch qua đó.
Tin đồn này xuất hiện vì người ta nghĩ đến việc sử dụng vi mạch bên ngoài lọ vắc-xin để theo dõi quá
trình vận chuyển và đảm bảo chúng được giữ ở nhiệt độ thích hợp. Nhưng không có nhà khoa học,
chuyên gia hoặc nhà sản xuất vắc-xin nào bàn luận về vi mạch trong các mũi tiêm. Những người bàn tán
về tin đồn này chính là những người tung ra nó.

Suy Nghĩ Trước
Khi Tin. Kiểm
Tra Trước Khi
Chia Sẻ.
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Hướng Dẫn Trao Đổi Thông Tin









Tôn trọng
Cảm thông
Xin phép trước khi cung cấp thông tin
Khẳng định rằng việc đặt câu hỏi là hoàn toàn bình thường
Đừng khiến người từ chối tiêm vắc-xin rơi vào tình huống khó xử khiến họ bị mất mặt nếu thay
đổi quyết định
Nói về trải nghiệm cá nhân
Nói về các lý do hợp lý để tiêm vắc-xin của cá nhân (ví dụ: ôm gia đình và bạn bè)
LẮNG NGHE

Công việc của quý vị KHÔNG phải là thuyết phục ai đó tiêm vắc-xin - điều đó hiếm khi thành công và
thường có cảm giác giống như ép buộc người đó. Thay vào đó:




ĐẶT câu hỏi để giúp người đó tự suy ngẫm
CUNG CẤP THÔNG TIN bằng cách đưa ra những thông tin dễ hiểu
ỦNG HỘ quyền và khả năng tự đưa ra quyết định của người đó

Giải Quyết Các Thuyết Âm Mưu
Hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta đều dễ bị ảnh hưởng bởi các thuyết âm mưu. Trong một nghiên cứu gần
đây, gần 90% người Mỹ đã tự hỏi liệu có “điều gì đó liên quan đến” thuyết âm mưu về việc Khu Vực 51
nghiên cứu người ngoài hành tinh và tàu vũ trụ của họ hay không. Vì vậy, bài học rút ra là:
1. Con người tin vào thuyết âm mưu
2. Không ai trong chúng ta là ngoại lệ
Lý do khiến các thuyết âm mưu có thể hấp dẫn đến vậy là chúng thường chứa một cốt lõi sự thật có thể
kiểm chứng được và chúng kết hợp khái niệm “nguy hiểm” rất hấp dẫn. Quý vị sẽ thường nghe thấy
những điều như:



Những điều họ không muốn quý vị biết (họ thường ám chỉ chính phủ)
Chủ đề của sự bất công và bất bình đẳng (một âm mưu phổ biến là Big Pharma đang kiếm được
nhiều tiền từ vắc-xin nguy hiểm)

Có một số đặc điểm của những người theo thuyết âm mưu cuồng nhiệt:





Họ tin nhiều thứ
Các thuyết âm mưu là trọng tâm trong thế giới quan của họ
Các thuyết âm mưu là một phản ứng với cảm giác của họ rằng thế giới đầy rẫy sự bất công
Họ coi những người cố gắng lật tẩy các thuyết âm mưu là bằng chứng cho chính lý thuyết đó
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Vì vậy, thật sự rất khó để giải quyết các thuyết âm mưu nhưng đây là một số gợi ý giúp quý vị:
1. Hãy tôn trọng. Quý vị nghĩ gì hay người khác nói gì không quan trọng, hãy luôn tử tế, cảm thông,
lịch sự. Đồng cảm khuyến khích cuộc trò chuyện diễn ra.
2. Hãy trao đổi riêng: Nếu quý vị thấy ai đó đăng thuyết âm mưu, đừng chỉ trích họ công khai. Liên
hệ qua tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn trực tiếp, hoặc thậm chí tốt hơn - gặp trực tiếp. Nếu quý
vị làm ai đó xấu hổ, họ sẽ không muốn nói chuyện với quý vị.
3. Hãy đặt câu hỏi: Điều gì sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của quý vị. Nếu câu trả lời là “không gì cả”.
Quý vị có thể dừng lại. Người đó không muốn thảo luận.
4. Hãy xây dựng sự tin tưởng: Tìm một yếu tố của lý thuyết đó mà cả quý vị và người đó có thể
đồng ý (có thể là cốt lõi của sự thật mà lý thuyết bắt đầu). Sử dụng cách tiếp cận thân thiện để
khi quý vị nói về thông tin sai lệch thực tế, người đó cảm thấy như quý vị đang đứng về phía họ.
5. Sử dụng phương pháp “dùng sự thật che khuất thông tin sai lệch”: Nhà ngôn ngữ học George
Lakoff đã phát triển một cách tiếp cận đơn giản. Chúng ta sẽ minh họa phương pháp này với
thuyết âm mưu rằng vắc-xin được sử dụng để làm cho phụ nữ nghèo bị vô sinh:
 Nêu rõ thông tin đúng sự thật
Đã có hàng nghìn phụ nữ mang thai và sinh con khỏe mạnh sau khi tiêm vắc-xin.
 Phá vỡ thuyết âm mưu
Vắc-xin không phải là một âm mưu ngăn cản những người nghèo sinh con.
 Nhắc lại thông tin đúng sự thật
Cá nhân tôi biết nhiều phụ nữ, với các hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau, tiêm vắc-xin và
sau đó mang thai.
6. Hãy giống như Socrates! Phương Pháp Socratic là một trong những cách hiệu quả nhất để
chống lại các âm mưu. Đó là một cuộc trò chuyện sử dụng cách hỏi và trả lời câu hỏi để khuyến
khích tư duy phản biện.
 Đừng đưa ra câu trả lời trực tiếp mà thay vào đó hãy đưa ra câu hỏi
“Quý vị nghĩ tại sao mọi người lại tin vào ý tưởng rằng vắc-xin được sử dụng để ngăn
những phụ nữ nghèo có con?”
 Giúp người đó thấy rằng không bao giờ có một câu trả lời “đúng” trừ khi và cho đến khi
TẤT CẢ các giải pháp khác được loại trừ.
“Rất nhiều phụ nữ nghèo đã được tiêm vắc-xin và sinh con, vì vậy chúng ta có lẽ phải xem
xét các lý do khác khiến một số phụ nữ không mang thai”.
7. Có những kỳ vọng thực tế: Một số người không quan tâm đến sự thật và không muốn thay đổi.
Vì vậy, hãy chuẩn bị để dừng lại nếu tình hình trở nên xấu đi. Và hãy nhớ rằng, việc loại bỏ một
thuyết âm mưu cần có thời gian để nỗ lực của quý vị không trở nên vô ích.
8. Hãy nhẹ nhàng với những người quý vị yêu thương: Đúng sai không quan trọng bằng duy trì
mối quan hệ. Những người thân yêu của chúng ta sẽ luôn là người thân yêu của chúng ta. Đừng
gây hại đến mối quan hệ đó.
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