B Ả N T IN C Ộ N G Đ Ồ N G
Phương Châm của Cộng Đồng Việt Nam Minnesota:
Bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc qua các sinh hoạt văn hoá, giáo dục; hợp tác
với các đoàn thể bạn trong tinh thần đoàn kết, tạo sự cảm thông giữa các tổ chức
và với xã hội chung quanh vì lợi ích chung của cộng đồng.
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Thư Chúc Tết XUÂN MẬU TÝ
Cộng Đồng Việt Nam Minnesota kính chúc Quý vị lãnh đạo tinh thần,
Quý vị lãnh đạo các hội đoàn cơ quan và cơ sở thương mại, cùng Quý
đồng hương tại Minnesota một năm mới:
AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - HẠNH PHÚC
Kính Thưa Quý Vị,
Để bảo tồn và duy trì văn hoá cao quý của Dân Tộc Việt Nam,
Cộng Đồng Việt Nam tưng bừng tổ chức Hội Chợ Tết mừng đón
Xuân 2008 theo truyền thống dân tộc. Buổi tổ chức cũng là Món
Quà Tinh Thần Đầu Năm của Toàn Thể Quý Đồng Hương tại
Minnesota - mong sẽ phục vụ quyền lợi và nhu cầu tinh thần của
cộng đồng nhiều hơn trong năm 2008.
Kính thưa quý vị,
Tháng 11 vừa qua, cùng với các cộng đồng và hội đoàn khắp nơi,
Cộng Đồng Việt Nam Minnesota đã ký tên vào Bản Khẳng Định Lập
Trường về Hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa...
(Xem Thư Chúc Tết... trang 3)

Hãy thường
xuyên ghé thăm
trang nhà
vietnam-minnesota.org
để biết những
thông tin cộng
đồng mới nhất!
Cộng Đồng Việt Nam
Minnesota
Vietnamese Community of
Minnesota
P.O. Box 40207
St. Paul, MN 55104
info@vietnam-minnesota.org
(612) 414 - 3877
www.vietnam-minnesota.org

Văn nghệ Tết Cộng Đồng 2007
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Sinh Hoạt Cộng Đồng Trong Năm 2007
Nguyễn Bá Phúc, Hội Đồng Quản Trị
cả ngày, gồm nhiều tiết mục như văn nghệ với sự
góp mặt của nam danh ca Don Hồ, múa lân, thi chó
đẹp-khôn, Tài năng Trẻ, Em Học Hát Tiếng Việt,
cùng các giải thể thao (bóng chuyền, bóng đá, quần
vợt, golf, bowling), và các trò chơi cho trẻ em.
Cũng như nhiều năm trước, Cộng Đồng Việt
Nam Minnesota lại hợp tác cùng Khu Học
Chánh Bloomington đã tổ chức thành công
chương trình Tết Trung Thu tại trường Trung
Học Kennedy với phần văn nghệ, múa lân, phát quà
và lồng đèn cho trẻ em, và thưởng thức bánh Trung
Thu. Đặc biệt năm nay, chương trình còn có sự đóng
góp của các nhóm múa: Hoàng Anh, Mê Linh, và Hội
Hùng Vương Minnesota.

Văn nghệ Tết Trung Thu năm 2007

Một năm sinh hoạt đã qua, Cộng Đồng Việt Nam
Minnesota chân thành cảm tạ toàn thể quý đồng
hương đã nhiệt tình tham gia những sinh hoat cộng
đồng, quý mạnh thường quân đã bảo trợ, quý thiện
nguyện viên và các hội đoàn đã tiếp tay, đóng góp
để các chương trình được thành công như ý. Hướng
đến năm mới, Cộng Đồng Việt Nam Minnesota tha
thiết kêu gọi và ước mong sẽ được sự tham gia, ủng
hộ, giúp đỡ tiếp tục của quý vị để các sinh hoạt phục
vụ cộng đồng ngày càng đa dạng và hữu hiệu hơn.

Thắm thoát Xuân lại về - Tết đến báo hiệu một năm
mới bắt đầu, và cũng là dịp nhìn lại thành quả của
năm vừa qua. Cộng Đồng Việt Nam Minnesota vẫn
duy trì tích cực những hoạt động truyền thống mang
đầy nét văn hóa Việt với mục đích phục vụ đồng
hương về mặt tinh thần.
Đầu năm Đinh Hợi, hàng nghìn đồng hương đã
đến với Hội Chợ Tết 2007 ngày 17-02-2007, tổ
chức tại Saint Paul RiverCentre, để tham dự
một chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc như
văn nghệ, cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài & Chàng Trai
Việt, múa lân, tặng các giải thưởng thể thao (bóng
rổ, bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt, bowling),
Giọng Ca Vàng 2007, Học sinh-Sinh viên Xuất sắc,
Sáng Tác Thơ, Viết Văn Hay, và lì xì các cháu bé.

Để biết thêm chi tiết về Cộng Đồng Việt Nam
Minnesota, xin vào trang mạng
www.vietnam-minnesota.org hoặc liên lạc anh Phúc
Nguyễn tại số 651-488-0079. !

Bước sang tháng Tư, ngày 21, Cộng Đồng Việt
Nam Minnesota đã cộng tác với Hội Hùng
Vương Minnesota để tổ chức ngày Lễ Giỗ Đức
Quốc Tổ Hùng Vương cùng tưởng niệm Hai Bà Trưng
và tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã vị
quốc vong thân. Chương trình đã được diễn ra trong
không khí rất trang nghiêm và đầy ý nghĩa.
Ngày 07-07-2007, rất đông đồng hương đã
tham gia Hội Chợ Hè 2007, được tổ chức tại hồ
Phalen-Saint Paul, trong một chương trình dài
www.vietnam-minnesota.org
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Thế Giới Quanh Bạn: Những Chương
Trình Tiếng Việt ở Minnesota
Truyền Hình Tiếng Việt
Chương Trình Truyền Hình Việt Ngữ
(Vietnamese Broadcasting of Minnesota-VBM)
là một chương trình độc nhất bằng tiếng Việt
tại Minnesota do một số sinh viên sáng lập cách đây
12 năm. Chương trình mỗi tuần gồm phần tin tức,
ca nhạc và được phóng hình trên ba đài:
•

Thứ Bảy lúc 10:00am – 10:30am trên đài Cable
số 6 (MCN 6)

•

Chủ Nhật lúc 11:30pm – 12:00am trên đài TPT
số 17 (TPT 17), không cần có cable

•

Thứ Hai lúc 9:00pm – 9:30pm trên đài Cable St.
Paul số 15 (SPNN 15)

... phản đối việc chính phủ Trung Quốc đã
thành lập quận Tam Sa bao gồm các quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa, xâm phạm đến
chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Thưa quý vị,

Radio Tiếng Việt
Chương Trình Phát Thanh Việt Ngữ (Viet
Minnesota Radio-VMNR) đến với quý vị thính
giả vào tối thứ Năm hằng tuần từ 9:30pm cho
đến 10:30pm trên làn sóng của đài KFAI 90.3FM
Minneapolis & 106.7FM St. Paul, cùng lúc trên mạng
internet qua địa chỉ www.kfai.org. Để biết thêm chi
tiết hoặc tham gia VMNR, xin liên lạc với anh Lê
Quan Khiêm tại số 952-200-7440 hoặc qua email
lequankhiem@yahoo.com.

ECHO
ECHO là một tổ chức hợp tác gồm các cơ quan
y tế công cộng va an toàn toàn trên khắp
Minnesota, các tổ chức tư vấn dân tộc và các
nhóm phi lợi nhuận. ECHO cung cấp thông tin y tế
và an toàn bằng nhiều ngôn ngữ qua fax, điện
thoại, trên truyền hình và trên mạng trong suốt các
tình huống khẩn cấp và không khẩn cấp với những
người có khả năng Anh ngữ hạn chế. Nếu quý vị
muốn biết thêm chi tiết xin hãy gọi ECHO tại số 1888-883-8831 hoặc gởi thơ điện tử tới
info@echominnesota.org hoặc vào mạng của chúng
tôi www.echominnesota.org.!
www.vietnam-minnesota.org

Thư Chúc Tết... từ trang 1

Mùa Xuân 2008 cũng là mùa Xuân đánh dấu 40
năm cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968
trong chiến tranh Việt Nam. Trong cuộc tấn
công này, hàng ngàn đồng bào ở Huế đã bị
thảm sát, và không ít trong số đó là bạn bè, bà
con của nhiều gia đình trong cộng đồng
Minnesota chúng ta. Trong dịp Tết Mậu Tý,
chúng ta cũng hồi tưởng lại biến cố đau buồn
lịch sử này.
Kính Thưa Toàn Thể Quý Vị,
Cộng Đồng Việt Nam chân thành tri ơn Quý
Vị Đồng Hương đã quan tâm và tham gia các
chương trình sinh hoạt trong năm 2007.
Chúng tôi cũng chân thành tri ơn Quý Vị
Lãnh Đạo các Tôn Giáo và Tổ Chức Cơ Quan
Xã Hội, các Mạnh Thường Quân đã bảo trợ,
các Thiện Nguyện Viên đã góp ''một bàn
tay'' cho công tác tổ chức Hội Chợ Tết 2008
được tốt đẹp, và chúng tôi kính mong Quý Vị
tiếp tục ủng hộ cho các tổ chức sinh hoạt
trong tương lai. Chúng tôi mời gọi Quý Vị
tham gia tích cực vào công tác tổ chức và
tham gia trực tiếp vào Hội Đồng Quản trị để
xây dựng Cộng Đồng của chúng ta ngày một
vững mạnh thêm.

Trân Trọng Kính Chào Toàn Thể Quý Vị,
Cộng Đồng Việt Nam Minnesota !
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Năm Mậu Tý 2008: Năm Con Chuột
*Vann Phan
Những người sinh ra vào các năm Tý,
cầm tinh con Chuột, chẳng có gì là phải
mang mặc cảm nhỏ bé hoặc yếu kém
nào cả, nếu không nói là nên hãnh diện
mới phải.
Tại Trung Hoa, Chuột được kính
trọng và được coi là kẻ can đảm và có
đầu óc kinh doanh. Người ta cho là
phải lấy làm vinh dự khi được sinh vào
năm Con Chuột, và việc có liên hệ với
Chuột là một đặc quyền. Người cầm
tinh con Chuột biết chính xác phải tìm
đâu ra giải pháp, và có thể tự chăm lo
lấy mình và người khác mà không có gì
trở ngại cả. Chuột dùng bản năng tinh
tế cuả mình về quan sát để giúp kẻ
khác khi cần, và con Chuột nằm trong
số ít các con giáp sống sót được qua
mọi tình huống của cuộc đời dâu bể.
Đứng đầu trong thập nhị chi, năm
Con Chuột khởi đầu một chu kỳ 12
năm trong Âm lịch. Người nào sinh ra
vào năm Tý và cầm tinh con Chuột
thường có nhiều tài năng cũng như
nhiều đức tính, dù một số trong đó có
thể là không đáng ca ngợi lắm. Chuột
rất linh động và cần đến nhiều kích thích tinh thần cũng
như vật chất. Người tuổi Chuột có thể bình lặng và cảm
thụ, nhưng đôi khi bộ óc của họ có thể tạo sự trăn trở
tinh thần, thúc gịuc họ tấn công mạnh mẽ vào các mục
tiêu trên đời để rồi thấy rằng họ không đủ khả năng thực
hiện mọi lời cam kết. Chuột được Trời phú cho những
khả năng trí thức cao nhất. Thêm vào sự thông minh
của họ là tính tò mò và trí tưởng tượng mạnh mẽ, và họ
vẫn thường nhạy bén như một cây kim.
Vì là con giáp đầu tiên trong thập nhị chi, người
cầm tinh con Chuột chứng tỏ tài lãnh đạo ưu việt, giỏi
nghề cầm chèo, cầm lái. Họ không ngại đảm nhiệm
nhiều trách vụ, và họ thường chứng tỏ sự hiện diện
mạnh mẽ của mình khiến ai cũng đâm ra kính nể. Đối
với những người mang đặc tính Chuột, địa vị và tiền bạc
là hai động lực mạnh mẽ thúc đẩy họ lao vào công việc.

Sức khỏe và gia đạo
Cầm tinh con chuột tạo nên năng lực cho con người, và
chứng tỏ người đó có đủ sức chịu đựng để vượt qua
www.vietnam-minnesota.org

hầu hết mọi loại bệnh tật. Tuy vậy,
người sinh vào tuổi Chuột có khuynh
hướng tinh thần luôn bị căng thẳng,
đầy những năng lực bồn chồn, hay
cáu giận vô cớ. Chuột cũng còn có
tính xông xáo chiến đấu, nhưng
thường thì họ không đủ khả năng kiểm
soát tính đó. Tập Yoga sẽ có lợi cho
người tuổi Chuột, vì hoạt động này
làm cho tính xông xáo thái quá của họ
giảm nhẹ bớt đi, và giúp họ kềm chế
được những căng thẳng.

Ở nhà với người tuổi Chuột
Người tuổi Chuột là những người đem
lại mái ấm gia đình, lúc nào cũng sẵn
sàng làm công chuyện nhà. Người tuổi
chuột không phải lúc nào cũng giữ giờ
giấc, và họ không quan tâm lắm tới
chuyện đồ đạc trong nhà có theo đúng
kiểu mốt hay không. Điều quan trọng
đối với người tuổi Chuột là ngôi nhà
phải là một chốn nướng thân ấm cúng,
và tiện nghi. Màu xanh nhạt là màu ưa
thích của họ trong một số mẫu trang
trí. Căn nhà của người tuổi Chuột
được coi như phải có đầy những món
ăn vặt thu gom lại qua bao năm tháng. Hầu hết những
người tuổi Chuột đều vui tươi, thuần hóa, dễ dàng
tìm thấy hạnh phúc lúc ở nhà với gia đình mình.

Nghề nghiệp và tài chánh
Công ăn, việc làm của người tuổi Chuột
Người Trung Hoa vẫn bảo rằng những người khác phải
nghe theo lời khuyên bảo của người cầm tinh con
Chuột. Với trí thức và khả năng quan sát, người tuổi con
Chuột thường phát tiết ra ngoài đức kiên nhẫn và tính
cảm thụ. Họ có thể tiên liệu những khó khăn và luôn
nhìn thấy bức tranh lớn của sự việc chứ không phải các
chi tiết nhỏ trong bức họa cuộc đời. Người tuổi con
Chuột có thể rành vấn đề ngay và đưa ra những nhận
định thích nghi. Những khả năng này, kết hợp với khát
vọng trong lòng, biến họ thành những kẻ điều hành
khéo léo công việc. Địa vị, tiền bạc, chức vụ, và nhu cầu
cần có sự nhìn nhận của quần chúng đều quan trọng
đối với người cầm tinh con Chuột. Chính cái giác quan
nhạy bén khi quan sát giúp họ tiên đoán được các cơ
Bản Tin Xuân Mậu Tý 2008
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hội kinh doanh sắp tới cùng những khó khăn, va chạm
trong nghề nghiệp. Người cầm tinh con Chuột là những
chủ nhân giỏi hơn là những người thợ khéo, và mặc dù
có động lực thúc đẩy mạnh mẽ trong mọi hoạt động, họ
có thể bị những chuyện vặt vãnh làm cho nản chí và
nhuệ khí xìu đi. Chuột hành động giỏi hơn trong những
hòan cảnh tức thời là lúc họ được tự do sáng tạo để
ứng phó với tình huống mới.

Tiền bạc đối với người tuổi Chuột
Khôn lanh và cần kiệm, người cầm tinh con Chuột luôn
khéo léo với tiền bạc và có khuynh hướng tích cốc
phòng cơ, tích y phòng hàn, tức là dành dụm phòng khi
túng khó. Khi nào có thể, Chuột rất giỏi cất giữ tiền bạc,
và trong thời kỳ bị khủng hoảng thì Chuột vẫn biết cách
lấy nước lã mà vã nên hồ, và cách biến đổi sự việc
đang trong tình trạng thất thế thành lợi thế cho mình.
Mặc dù ít có người tuổi con Chuột nào bị khổ đau về tài
chánh, người Trung Hoa vẫn có câu ngạn ngữ: Những
kẻ ưa tích lũy càng nhiều bao nhiêu thì khi bị mất mát
nỗi khổ càng lớn bấy nhiêu.

Nghề nghiệp của người tuổi Chuột
Những người sinh vào tuổi Chuột cũng cùng chia nhau
các mục tiêu và mục đích trong đời. Sau đây là những
nghề nghiệp thích hợp nhất cho người cầm tinh con
Chuột: nhà văn, cố vấn, nhà tham vấn, luật sư, chính trị
gia, nhà thiết kế, kỹ sư, quản lý, giám đốc, nhà quản trị,
nhà kinh doanh, nhạc sĩ, nhà tấu hài, nhà nghiên cứu,
sử gia, tay lái xe đua.

Nhân vật danh tiếng cầm tinh con Chuột
Alyssa Milano, Cameron Diaz, Charlotte Bronte, Daryl
Hannah, Gwyneth Paltrow, Jennie Garth, Kristen Scott
Thomas, Lauren Bacall, Lucrezia Borgia, Margaret
Mitchell, Margot Kidder, Mata Hari, Nancy Wake, Oliva
Newton-John, Sinead Cusak, Stevie Nick, Toni Collette,
và Tracy Pollan.

Quan hệ tình cảm và tình yêu
Sở thích
Những người sinh vào tuổi con Chuột thích màu xanh
nhạt, kim cương, ngọc tím lam, ngọc thạch lựu, thích
nhận những món quà gồm phụ tùng xe hơi, sách hội
hoạ, thể dục, thể thao, bản đồ địa lý. Người tuổi Chuột
cũng thích trang trí nội thất, chơi bóng rổ, mỹ thuật
phẫm và hội hoạ. Những người cầm tinh con Chuột
không thích người khác bỏ qua điều mà họ thích, ưa giữ
gìn giờ giấc nghiêm chỉnh, làm những việc lặt vặt và sẵn
lòng đứng cuối trong hàng chờ đợi, miễn là sau đó phải
có được cái gì trong tay.

D ự n g N ư ớ c " T h ần "
Song Thành pháo trắng xoã đầy sân
Ngọn gió mùa đông thổi mạnh dần
Chim xa tề tựu, tìm Tổ ấm
Vui vẻ mừng xuân, của thế trần…
Con ơi… trong ấy thật xôn xao,
Ông Lân, Ông Địa, múa… lộn… nhào
Tiếng cheng, tiếng trống, liên hồi thúc
Khởi xướng Mừng Xuân Đinh Hợi, chào…
“Quốc Ca Việt Mỹ” tráng hùng vang
“Dâng Hương Phụng Tổ” khấn, lệ tràn
“Ghi ân Niên Lão” dâng quà, chúc
“Nghĩa cử, tình thương” phong đỏ vàng…
Kìa “Chàng Trai Việt” thật khôi ngô
Tuấn tú, hiền lương, xứ vạn hồ (*)
Công danh mài miệt, rèn thân thể…
Kiện tráng, hùng anh, phụng quốc đồ…
Ô hay, “Hoa Hậu” thật mỹ miều
Thân mai, trúc mã, áo dài thêu
Nón lá che nghiêng… duyên tình tứ
Tao nhã, hồn nhiên, nữ nhi kiều…
Trên, Ban Tổ Chức, đang gọi ta
Cộng Đồng ta hãy: đứng một nhà
Song Thành ta hãy: vươn làm trụ
Kết nối vòng tay đến mọi nhà…
Hỡi Việt Nam ơi có nghe không?
Hải Ngoại vòng tay nối một vòng
Cưu mang, trợ giúp, vì Dân Chủ
Mở khoá cùm gông, xoá sạch còng!!!
Mừng Xuân Đinh Hợi, mừng nhân dân
Việt Nam Hải Ngoại lớn mạnh dần
Việt Nam Quốc Nội đang đà tiến
Quyết kết đồng tâm: dựng nước “Thần”!!!

Tú Nguyễn
Giải Nhì Cuộc Thi Thơ 2007
(*) Xứ vạn hồ: 10,000 Lakes of Minnesota.

Chuột và du lịch
Bản tính của người cầm tinh con Chuột là ưa du lịch
www.vietnam-minnesota.org
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đặng thỏa mãn tính tính tò mò của mình. Tắm nắng
không thôi chẳng phải là cách nghỉ hè lý tưởng của
Chuột. Chuột là những nhà thám hiểm. Họ muốn thám
hiểm, quan sát, thăm viếng và vui đùa chung với mọi
người trong lúc rảnh rỗi. Họ muốn thử những thức ăn
mới, tìm những cảnh trí mới và kinh qua nền văn hoá
mới của những nơi mà họ đến thăm viếng. Và họ muốn
khi trở về nhà có thể mang theo một món quà mới lạ để
thêm vào bộ sưu tập của mình.

đáng kinh ngạc và ưa tìm cách giúp đỡ, đồng thời làm
mọi cách để người thân yêu đó được vừa lòng. Ngược
lại, nếu người sinh vào tuổi Chuột đã không ưa ai thì sẽ
coi chuyện trả đũa là lẽ công bằng trên đời, và sẽ dùng
đủ mọi cách để thể hiện tình cảm không mấy dễ thương
đó. Dẫu sao thì, cuối cùng, Chuột cũng vẫn là người
bạn trung thành, và sẽ ở đó với bạn bè qua những
thăng trầm trong cuộc sống. Những con vật tương hợp
với Chuột là Rồng và Khỉ. Con vật tương khắc kịch liệt
là Ngựa.

Bè bạn và kẻ thù

Cha mẹ và con cái của người cầm tinh
con Chuột

Người cầm tinh con Chuột là người hướng ngoại. Thông
thường, Chuột sinh động, thân ái và có tài làm cho tâm
tư người khác nhẹ nhõm. Điều chẳng gây cho ai ngạc
nhiên là Chuột có nhiều bè bạn, đó là những tay ăn nói
hay và bàn chuyện tâm tình sâu sắc, và thường thì lúc
nào cũng thừa sức tìm ra đề tài bàn luận. Đối với những
người mà Chuột yêu thương, họ sẽ rất thân ái tới độ

Cha mẹ sinh tuổi Tý ưa tận tụy lo lắng cho con cái, nhất
là khi con còn nhỏ. Các con nhỏ tuổi của người cầm tinh
con Chuột có tính thích được yêu thương và nâng niu.
Khi còn bé, các con của Chuột có khuynh hướng chậm
khôn lớn, nhưng càng lớn lên thì chúng càng khôn hơn.

X u ân Lạ c V iệ t
Xuân Đinh Hợi,
chúc Tết cây phong
ở sân nhà

Hoa nở thắm tạo mùa xuân mộng ước
Xuân chan hòa mừng năm mới quang vinh
Nắng tỏa hồng trên diễm phúc ân tình
Gió phơi phới niềm tin yêu mãnh liệt
Hào hùng lên, những tâm hồn Trẻ Việt
Nụ cười tươi, rạng rỡ nở trên môi
Như ngàn hoa, thơm ngát ý xuân tươi
Hoa rực rỡ muôn màu xuân diễm tuyệt
Mai Đào Cúc, tưng bừng hương vị Tết
Cho hương lòng rộn rã đón Xuân sang
Xuân nào xưa, cờ kiệu rực thôn trang
Giờ đất khách, rộn ràng vui Hội Tết
Dù năm tháng, đã hoài công tâm kết
Nhưng niềm tin, tròn khát vọng trẻ trung
Hiên ngang lên, tuấn vũ, nét kiêu hùng
Quyết tin tưởng vào một ngày tươi sáng
Thiệp mừng xuân, lồng tứ thơ nguyên đán
Đón Giao Thừa, thêm tuổi mới, thêm Xuân
Ngời vinh quang đêm vũ trụ giao thần
Xin rực sáng hoa đăng Trời Lạc Việt

Chúc Xuân Đinh Hợi, chúc gì đây?
Chẳng buộc, thì ta chúc Tết… cây
Chúc rễ vững vàng ôm lấy đất
Chúc cành mạnh mẽ rướn lên mây
Chúc tàn đủ rộng che chim chóc
Chúc lá thêm xanh khỏi bọ rầy
Chúc cả thân cành cùng rễ lá
Xuân này chung sức lại thành cây

Lớp Việt Ngữ Chùa Phật Ân
Giải Nhất Cuộc Thi Thơ 2007

Văn Dzĩnh
Kính tặng Cộng Đồng Việt Nam Minnesota,
Ban Tổ Chức Hội Tết Minnesota 2008, cùng
Toàn Thể Đồng Hương kính trọng xa gần.
www.vietnam-minnesota.org
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Ở trường, con cái người tuổi Chuột chăm chỉ học hành.
Nhìn chung, trẻ con của người tuổi Chuột ưa giỏi về
nghệ thuật và văn chương, và nhiều đứa còn chơi thể
thao giỏi nữa. Con trẻ của người tuổi Chuột, vì là những
người được sinh ra đứng đầu 12 con giáp, có khuynh
hướng là những nhà tiên phong và lúc nào cũng muốn
được đứng đầu.

Chuột nghĩ rằng Mèo hơi nhàm chán. Mèo thì cứ thích
liếm láp, ve vản đó đây. Cả hai chỉ làm bận lòng nhau
thôi.

Tý gặp Thìn
Một quan hệ bền vững, đi, về có nhau. Chàng và nàng
cùng đánh giá nhau rất cao và cùng nhau thẳng tiến về
lâu đài tình ái xa xa.

Người yêu và bạn làm ăn

Tý gặp Tị

Người cầm tinh con Chuột thường có ngoại hình xinh
đẹp và hấp dẫn. Và họ cũng thích được thiên hạ ngắm
nhìn và khâm phục vẻ đẹp đó của mình. Khi còn trẻ,
người tuổi con Chuột rất hưng phấn về mặt tình dục.
Người tuổi con Chuột lãng mạn và thường sung sướng
hơn khi có được người bạn đường để cùng nhau chia
sẻ niềm vui cũng như nỗi sầu.

Nếu cùng biết cố gắng giải quyết những khác biệt nhỏ
thì cả hai đều có thể học hỏi được nhiều điều hay trên
đường tình vạn nẻo.

Tý gặp Ngọ
Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tác hợp lâu dài nhé. Cứ
được chừng nào hay chừng nấy, bạn ơi!

Những điều vui thú ở tuổi con Chuột

Tý gặp Mùi

Một trong các ưu điểm của người tuổi con Chuột là cái
duyên dáng của người này. Chuột có thể làm xiêu lòng
người bằng nụ cười của họ. Thêm vào đó là tính ưa
đỏm dáng khiến họ càng dễ chinh phục con người. Vì
người cầm tinh con Chuột thích ra ngoài, họ có nhiều cơ
hội gặp nhiều kẻ tán tỉnh hoặc trở thành bồ bịch tương
lai. Có điều là người tuổi Chuột rất khó xử khi phải chia
tay với người tình cũ, và điều này gây khó khăn cho tiến
trình đi tìm người thương mới. Khi, sau cùng, người tuổi
con Chuột đã yên vị với ý trung nhân của mình, một Mr.
Right hoặc một Ms. Right nào đó, người tuổi con Chuột
sẽ chân thành thoả mãn trong tình yêu mới khám phá
được kia.

Nếu cả hai cùng cố gắng hết sức mình thì chẳng những
mối tình sẽ sống sót mà còn thành công nữa.

Tý gặp Thân
Cả hai cùng chia sẻ các mục tiêu giống nhau và sẽ
xứng đôi, vừa sức với nhau trên giường tình.

Tý gặp Dậu
Không đáng phải phí sức cố gắng làm bạn với nhau, bởi
vì hai bên có quá nhiều xung khắc.

Tý gặp Tuất
Chuột nghĩ là Chó đáng chán, nhưng phải biết rằng cả
hai cùng có tiềm năng tương xứng nhau.

Bạn đường của chuột
Mặc dù người tuổi Chuột thường thích ngồi ở ghế tài xế,
họ cần người bạn đường có thể theo sát nhịp sống cuả
họ… Sau đây là quan hệ tương đồng hoặc tương khắc
của người tuổi Chuột (Tý) với những người cầm tinh các
con vật khác:

Lên thác, xuống ghềnh, lên non, xuống biển, trèo đèo,
lội suối… cả hai đeo nhau thấy mà ham, nhưng phải cái
tội là đã cùng nhau tiêu hoang vô số kể.

Tý gặp Tý:

Lời cuối

Mối quan hệ phát vượng, nhất là trong bầu không khí
kinh doanh. Cả hai đều có máu đấu tranh và chiến đấu
trên trường đời.

Người sinh năm con Chuột được kể như là thực tiễn,
hợp luận lý, khôn ngoan, hấp dẫn, có tham vọng và
nhiều sáng kiến. Một năm con Chuột là một năm làm
việc hăng say, với nhiều hoạt động và nhiều đổi mới.
Đây là năm tốt lành để khởi sự làm ăn, kết hôn, tung ra
thị trường một sản phẩm mới, hoặc ngay cả làm lại từ
đầu một công trình chưa viên mãn. Những cuộc phiêu
lưu làm ăn lúc này có thể chưa đạt được kết quả mau lẹ
như dự tính, nhưng cơ hội tốt sẽ tới cho những kẻ biết
chuẩn bị sẵn sàng và hăng hái tiến tới. Cách tốt nhất để
bạn thành công là hãy tỏ ra kiên nhẫn, cứ để mọi sự
diễn tiến từ từ, và nhớ là hãy lợi dụng tối đa các cơ hội
đưa tới cho bạn trong năm con Chuột này. !

Tý gặp Hợi

Tý gặp Sửu
Rất kích thích tình dục, thấy là ham liền, nhưng hễ tiến
tới hôn nhân thì lại gặp trở ngại.

Tý gặp Dần
Có khả năng làm bạn đời lâu dài, nhưng lại ưa cãi cọ
nhau lớn.

Tý gặp Mẹo
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