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Dáº¥u hiá»‡u nháº-n biáº¿t phá»¥ ná»¯ dá»… sinh con trai
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Thuc Duong
04/09/2012

Theo tá»•ng káº¿t cá»§a các chuyên gia, má»™t sá»‘ kiá»ƒu phá»¥ ná»¯ dÆ°á»›i Ä‘ây dá»… sinh
con trai: phá»¥ ná»¯ luôn có chá»“ng bên cáº¡nh, phá»¥ ná»¯ Äƒn nhiá»•u, phá»¥ ná»¯ làm
công viá»‡c cá»§a nam giá»›i, có thá»•i gian chuáº©n bá»‹ mang báº§u dài&hellip;

Thá»•i gian chuáº©n bá»‹ có báº§u dài

Các nhà nghiên cá»©u tiáº¿n hành vá»›i 5.283 sáº£n phá»¥. Káº¿t quáº£ cho tháº¥y,
trong sá»‘ 498 phá»¥ ná»¯ chuáº©n bá»‹ hÆ¡n má»™t nÄƒm trÆ°á»›c khi mang báº§u, có tá»›i 58%
sinh con trai, trong khi tá»· lá»‡ này á»Ÿ sá»‘ phá»¥ ná»¯ có báº§u trong thá»•i gian
sá»›m hÆ¡n chá»‰ Ä‘áº¡t 51%. Nghiên cá»©u cho tháº¥y, nhá»¯ng phá»¥ ná»¯ có nhiá»•u dá»‹ch
nháº§y trong tá»- cung tuy khó thá»¥ thai nhÆ°ng trong thá»•i gian dài, nó sáº½ là
cháº¥t xúc tác máº¡nh máº½ giúp tinh trùng mang nhiá»…m sáº¯c thá»ƒ Y dá»… dàng gáº·p
trá»©ng.

Phá»¥ ná»¯ có thá»•i gian chuáº©n bá»‹ mang báº§u dài dá»… sinh con trai. (áº¢nh minh há»•a)

Có chá»“ng chÄƒm sóc, chia sáº»

Theo nghiên cá»©u cá»§a các nhà khoa há»•c Má»¹ cho tháº¥y, trong thá»•i gian
mang báº§u, nhá»¯ng ngÆ°á»•i vá»£ luôn nháº-n Ä‘Æ°á»£c tình yêu và sá»± Äƒn sóc cá»§a ngÆ°á»•i
chá»“ng thì tá»· lá»‡ sinh con trai sáº½ cao hÆ¡n nhá»¯ng bà máº¹ Ä‘Æ¡n thân. Do váº-y,
phÆ°Æ¡ng thá»©c sá»‘ng áº£nh hÆ°á»Ÿng Ä‘áº¿n giá»›i tính cá»§a tháº¿ há»‡ sau.

Phá»¥ ná»¯ làm công viá»‡c cá»§a nam giá»›i

Nhá»¯ng phá»¥ ná»¯ làm công viá»‡c nhÆ° kiáº¿n trúc sá»±, káº¿ toán&hellip; là nhá»¯ng công
viá»‡c vá»‘n là cá»§a Ä‘àn ông thÆ°á»•ng làm trong xã há»™i thì tá»· lá»‡ sinh con trai
cao hÆ¡n tá»· lá»‡ sinh con gái là 140/100. Ä•ó là káº¿t luáº-n nghiên cá»§a các nhà
khoa há»•c.

Phá»¥ ná»¯ giàu có
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Nghiên cá»©u cá»§a các nhà khoa há»•c Má»¹ chá»‰ ra ráº±ng, nhá»¯ng phá»¥ ná»¯ có Ä‘á»•i
sá»‘ng sung túc, kinh táº¿ khá giáº£, trình Ä‘á»™ vÄƒn hóa cao có tá»· lá»‡ sinh con
trai cao hÆ¡n vá»›i nhá»¯ng phá»¥ ná»¯ có hoàn cáº£nh khó khÄƒn, kinh táº¿ thiáº¿u thá»‘n.

Nhá»¯ng phá»¥ ná»¯ có Ä‘á»•i sá»‘ng sung túc thÆ°á»•ng dá»… sinh con trai

Phá»¥ ná»¯ mang thai Äƒn nhiá»•u

Các nhà khoa há»•c Má»¹ và Thá»¥y Ä•iá»ƒn nghiên cá»©u cho tháº¥y, trong thá»•i gian
mang thai, nhá»¯ng phá»¥ Äƒn nhiá»•u có tá»· lá»‡ con trai cao hÆ¡n so vá»›i nhá»¯ng
nhóm phá»¥ ná»¯ khác. Káº¿t quáº£ cho tháº¥y, testosterone tiáº¿t ra tá»« tinh hoàn
nam thai nhi có liên quan trá»±c tiáº¿p tá»›i lÆ°á»£ng thá»©c Äƒn lá»›n mà sáº£n phá»¥ háº¥p
thu vào ngÆ°á»•i. Ä•áº·c biá»‡t, bà báº§u Äƒn nhiá»•u cÆ¡m càng có nhiá»•u cÆ¡ há»™i sinh
con trai.

Các nhà nghiên cá»©u cho ráº±ng, trong thá»•i gian thai ká»³, sáº£n phá»¥ pháº£i
tiêu hao lÆ°á»£ng lá»›n calo và protein. Do váº-y, chá»‹ em nên chú ý bá»• sung các
thá»±c pháº©m chá»©a carbohydrate và cháº¥t béo Ä‘á»™ng thá»±c váº-t.

Ä‚n ngÅ© cá»‘c

Má»™t nghiên cá»©u cá»§a các nhà khoa há»•c Anh cho tháº¥y, có tá»›i 59% phá»¥ ná»¯
Äƒn sáng báº±ng ngÅ© cá»‘c và bá»•ng ngô trÆ°á»›c và trong thá»•i gian mang thai con
trai. Chá»‰ có 43% trong sá»‘ nhá»¯ng ngÆ°á»•i không máº·n mà vá»›i các thá»±c pháº©m này
háº¡ sinh con trai. Ä•iá»•u này cho tháº¥y, thá»±c pháº©m có má»‘i liên há»‡ nháº¥t Ä‘á»‹nh
tá»›i giá»›i tính thai nhi.

Phá»¥ ná»¯ có trí nhá»› tá»‘t

Theo má»™t nghiên cá»©u cá»§a nhóm chuyên gia thuá»™c Ä•H Simon Fraser,
Canada, phá»¥ ná»¯ mang báº§u bé trai thÆ°á»•ng có trí nhá»›, kháº£ nÄƒng tính toán
tá»‘t hÆ¡n các chá»‹ em mang thai con gái. Các nhà nghiên cá»©u Ä‘ánh giá, giá»›i
tính cá»§a thai nhi áº£nh hÆ°á»Ÿng nháº¥t Ä‘á»‹nh tá»›i trí tuá»‡, kháº£ nÄƒng nháº-n biáº¿t
cá»§a ngÆ°á»•i máº¹.

Có trí tiáº¿n thá»§
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Theo giá»›i khoa há»•c Trung Quá»‘c, nhá»¯ng phá»¥ ná»¯ có chí tiáº¿n thá»§ cao, tính
cách cá»©ng ráº¯n, báº£n lÄ©nh thÆ°á»•ng dá»… sinh con trai hÆ¡n nhá»¯ng ngÆ°á»•i á»§y má»‹.
Theo các nhà khoa há»•c, nhá»¯ng ngÆ°á»•i phá»¥ ná»¯ có chi tiáº¿n thá»§, chá»‰ sá»‘
testosterone trong buá»“ng trá»©ng tÆ°Æ¡ng Ä‘á»‘i cao. Ä•ó là Ä‘iá»•u kiá»‡n thuáº-n lá»£i
giúp nhóm sáº£n phá»¥ này có nhiá»•u kháº£ nÄƒng mang báº§u bé trai.

Theo Pháº¡m Minh (Vn.Media)
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