Lá Số T ử Vi Và Bình Giải Chi T iết
- T. Tỵ

PHÚC ĐỨC

10 5

+ N. Ng ọ

ĐIỀN TRẠCH

- Q. Mùi

95

QUAN LỘC

85

+G. Th â n

NÔ BỘC

75

Th â n

CỰ MÔN (H)
T hiên giải
Nguyệt đức
Ân quang
T am t hai
L.T hiên Mã

LIÊM T RINH (V)
T HIÊN T ƯỚ NG (V)
Kiếp sát
Phá toái
T ử phù
T iểu hao
TUẦN

T hiên khô i
T hiên phúc
T hanh long
L.Lộc T ồn

T HẤT SÁT (M)
T HIÊN LƯƠ NG (Đ)

T hiên hình
T hiên khốc
T hiên hư
T uế phá
Hỏ a t inh
Linh t inh

L.T hiên Hư
L.Đà La

Địa kiếp
Đà la

Long đức
Lực sĩ
T hiên thọ

Lộ c t ồ n
Bác sĩ

Lưu hà
Bạch hổ
T hiên thương

TRIỆT

L.Bạch Hổ
L.T hiên Khốc
L.Kình Dương

TRIỆT

T rư ờ ng

Năm Dần
Năm Tỵ

Lâ m q ua n

Tháng 8

PHỤ MẪU

115

+ C . T h ìn

Q ua n đ ớ i

Năm Thìn

Tháng 9

Mộ c đ ục

Năm Mão

LÁ SỐ TỬ VI

- Ấ. D ậ u

Họ T ên:
T HAM LANG (V)
Địa giải
Quốc ấn
Hoa cái
Lo ng t rì

TUẦN

Đ ế v ư ợ ng

- K. Mão

MỆNH

Tháng 7

5

T HÁI ÂM (H)

Địa khô ng

Hồng loan
T hiếu âm
T ấu thư
Hó a kho a
T hiên tài

T uổi:

Canh T ý, 0 tuổi thời điểm lập lá số

Ngày Sinh:

ngày 17/10/2020 âm - 01/12/2020 dương

Can Chi:

ngày Mậu Dần, tháng Đinh Hợi, năm Canh T ý
giờ Canh T hân (16:01)

Cuc:

T hổ ngũ cục (Cục T hổ Mệnh T hổ Bình Hòa)

Bản Mệnh:

Bích T hượng T hổ (đấp đắp tường)

Cầm T inh:

Con chuột, xuất tướng tinh con dê.

*Chủ Mệnh:

T ham Lang

*Chủ T hân:

Linh T inh

Con Nhà:

Con nhà T hanh Đế (quan lộc, tận khổ)

Độ Mạng:

Bà Chúa T iên độ mạng

Cân Lượng:

4 lượng 2 chỉ

Hạn năm:

Kỷ Hợi (2019)

Lập lúc:

S uy

+ M . Dầ n

Tháng 6

HUYNH ĐỆ

15

Văn xư ơ ng
T hai phụ
T hiên việt
T hiên trù
T hiên mã

- K. Sửu

Năm Thân

Kim

B ệ nh

Hỏ a

PHU THÊ

Phúc đức:0 Điền trạch:1.4
T hiên di:3
T ật ách:5
T hu thê:5.3 Huynh dệ:8
Âm Dương nghịch lý:-1.5
+M . Tý

25

T HIÊN CƠ (Đ)

Cô thần
T ang môn
Phi liêm

Tháng 5

Th ủ y

Hữ u bật
T ả phù
Đường phù
T hiếu dương
Hỷ thần
Năm Dậu

Th ổ

D ư ỡ ng

Năm Sử u

+B. Tu ấ t

Tháng 12

TẬT ÁCH

55

VŨ KHÚC (M)
Phong cáo
T hiên y
Phư ợ ng các
Giải thần
Hó a quyền

T hiên sứ
T hiên riêu
Quả tú
Điếu khách
Phục binh
Địa võng

34%

Mệnh:-4
Phụ mẫu:4.7
Quan lộc:1.3
Nô bọc:6
T ài bạch:-5
T ử tức:0
Cục T hổ Mệnh T hổ Bình Hòa:0

T Ử VI(M)
T HIÊN PHỦ (M)

Kình dư ơ ng
Quan phủ
Hó a kỵ

Đào hoa
T hiên đức
T hiên hỷ
Phúc đức
T hiên quý
Bát t ọ a

18:03 phút, ngày 08/01/2023 tại XemT uong.net

Điểm lá số:

Năm Mùi

65

T HIÊN ĐỒNG (H)

Dương Nữ (Âm Dương nghịch lý)

Sinh Giờ:
Năm Ng ọ

THIÊN DI

Nguyễn Hồng Phúc

Âm Dương:

Quan phù
T ướng quân
T hiên la

Tháng 11

s inh

Tháng 10

Mộc

35

- Đ. Hợ i

PHÁ QUÂN (M)

T hiên không
L.T ang Môn

Tử

TỬ TỨC

Văn khúc

Tháng 4

Phi hóa nhập cung

(M )- M i ế u Đị a
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Tháng 1

TÀI BẠCH

45

T HÁI DƯƠ NG (H)

T hái tuế
Bênh phù

Mộ

Năm Tuất

T ha i

Năm Tí

Tháng 3

Văn tinh
T hiên quan
Hó a lộ c

Năm Hợ i

( V) - Vư ợ n Đ ị a

T rực phù
Đại hao
Đẩu quân
L.T hái T uế

T uy ệ t

(Đ)- Đắ t Đị a

Tháng 2

(H)- Hã m Đị a

Giới Thiệu
Thân chào Quý Cháu Gái Nguyễn Hồng Phúc,
Chúng tôi xin gởi đến Quý Cháu Gái Nguyễn Hồng Phúc lá số trọn đời này và luận giải cùng Quý Cháu Gái những
vấn đề mà Quý Cháu Gái đang quan tâm trong lá số. Trong phần bình giải Quý Cháu hãy xem kỹ câu nào đúng với
mình nhất và bỏ qua những câu không dúng, vì trong phần bình giải chúng tôi nhập rất nhiều lời giải của nhiều hệ
phái Tử vi khác nhau và có thể những lời giải sẽ không đồng nhất, cũng giống như Quý Cháu đi xem thầy, cũng
một ông thầy đó nói đúng cho người này nhưng với người khác thì sai, vì kinh nghiệm mỗi người mỗi khác và sách
tử vi cũng có sách nói này sách nói khác trong cùng một trường hợp. Có một số câu bình bị ngược giới tính, ví dụ
Quý Cháu là Nữ nhưng nói khắc vợ thì Quý Cháu hãy nghĩ ngược lại là chồng, vì đó là những câu dùng chung cho
cả Nam và Nữ.
Về cách xem; ví dụ cung Phu thê của Quý Cháu có các sao Thiên Đức, Nguyệt Đức, Đào Hoa thì nói "vợ chồng
tốt đôi, tương đắc", nhưng vừa xem xuống dòng tiếp theo thì thấy có các sao Cô Thần, Qủa Tú thì nói vợ chồng
"Cô đơn lạnh nhạt"? Quý Cháu sẽ hỏi, lúc thì nói tốt, lúc thì nói xấu vậy cái nào đúng? Trả lời là cái nào cũng đúng
hết, nếu có sao tốt mà kèm theo sao xấu thì cái sự tốt bị kéo lùi và sao xấu cũng đỡ xấu hơn khi mà cũng có sao
tốt kéo lên. Nói đơn giản như chơi bóng đá khi tỷ số là 1:1 thì coi hư huề, còn nếu tỷ số nghiêng về bên nào thì
bên đó thắng, do đó hãy lưu ý câu nào thường lập lại nhiều lần ở các sao khác nhau thì có khả năng sảy ra nhất.
Cách để nhận biết sao tốt và sao xấu, trong lá số Tử vi có 12 cung gồm Mệnh,Phụ mẫu,Phúc đức, Điền trạch...
và 1 cung Thân được gởi vào 1 trong 12 cung kia, trong mỗi cung sẽ có các sao hiện diện, Các chính tinh sẽ được
an ở chính giữa phía trên có f ont chữ to và rỏ nhất có kèm theo (M)(V)(Đ)(H) phía sau, những chữ viết tắt đó là
Miếu địa, Vượng địa, Đắt địa và Hãm Địa, theo thứ tự từ trước ra sau (M)tốt nhất, (V)tốt nhì, (Đ)tốt ba còn (H)là
xấu. Và phía dưới chính tinh vừa nói thì có các sao bên trái và phải, bên trái là các sao tốt, bên phải là các sao
xấu, những sao được in đậm quan trọng hơn những sao bình thường. Quý Cháu còn có thể "nghe tên mà đoán số
nhà" các sao, ví dụ các sao như; Đại hao, Phá toái, Tang môn, Kiếp sát, Địa kiếp, Bệnh phù.., nghe tên là biết
Hung tinh rồi, Cát tinh không thể nào có các tên hung như vậy được.
Những đoạn bình giải được chúng tôi trính nguyên văn từ sách các sách Tử vi, mà sách thì người ta nhìn lá số
để bình giải chứ không nhìn người nên không sợ mất lòng ai, một số câu bình giải có phần mạnh bạo và có thể ảnh
hưởng đến danh dự của Quý Cháu nếu có ai đó xem cùng, Quý Cháu hãy thông cảm vì dó chỉ là những lời bình
giải được lập trình để bình lá số chứ không có ý gì khác.
Phần an sao Tử vi này được chúng tôi viết mới hoàn toàn bằng ngôn ngữ web php, dưới sự giám sát chặt chẽ
và cố vấn từ các chuyên gia Tử vi của XemTướng.net, và trong thời gian tới chúng tỗi sẽ liên tục cập nhật những
thuật toán mới để lá số được bình giải đúng và chính xác nhất. Chúng tôi phục vụ Quý Cháu hoàn toàn miễn phí
và huy vọng Quý Cháu sẽ đáp lại tấm chân tình này bằng cách giới thiệu và chia sẽ trang XemTuong.net lên các
mạng xã hội như Facebook để nhiều người cùng biết, nút share ngay phía dưới và hãy làm "ngay và liền" nhé.
Chúc Quý Cháu Gái mạnh khỏe, thành công và tìm được điều có ích sau khi Tử vi!

Tổng Quan
Đ iểm huyền khí của lá số này là: 24.2/70 điểm
Theo cách đánh giá riêng của XemTuong.net, Điểm huyền khí của lá số là 24.2 hơi không tốt, Quý Cháu nên xem
kỷ lời giải để có cách ứng biến và tránh những rắc rối trong cuộc sống. Tuy nhiên đây mới chỉ là phần đánh giá sơ
bộ giữa sự có mặt và số lượng sao tốt xấu trong từng cung, Quý Cháu Gái cần phải xem kỷ lời giải vì phần giải có
sự liên hệ xung chiếu cách cục giữa các cung với nhau nữa.
Quý Cháu hãy xem thêm bản điểm trong lá số để biết thêm sự tốt xấu giữa các cung.
Mệnh T hổ Ngũ C ục ở Mão (T hành Đ ầu T hổ Ngũ C ục)
Ý tượng của Thành Đầu Thổ:
- Là người có tính nguyên tắc, cá tính cô độc, cao ngạo, không hợp quần.
- Có thể ỷ vào kế hoạch mà hành sự, hoặc tuân thủ giới hạn của quy định, không vượt ra ngoài quy củ.
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- Quá ư kiên trì và cố chấp, vì vậy có cơ hội thành tựu đại sự, hoặc sẽ là người cô độc và tự đánh giá về mình
một cách ảo tưởng.
Lai Nhân C ung ở cung Phụ Mẫu
Cha mẹ, trưởng bối, hoành cảnh giáo dục, nơi sinh ra, sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của Quý Cháu. "Lai nhân cung"
ở tam phương của cung nô bộc (phụ, tử, nô) là cách cục nhờ vả người khác để lập nghiệp, thuộc cung vị ở trạng
thái động.
Lai nhân cung không ở bốn cung mệnh, tài, quan, điền thì có lợi cho người khác như anh em, vợ chồng, con cái,
cha mẹ, bạn bè.
C ân Xư ơ ng T í nh Số:
Số 4 lư ợ ng 2
Khoan hoài được dịp cứ khoan hoài
Chau mặt làm chi phải ủ mày
Ba sáu tuổi trời thời vận đến
Công danh tài lộc sẽ vào tay.
Nói chung, Quý Cháu Gái có số lượng và số chỉ nầy lúc nhỏ làm ăn được phát đạt, tiền bạc dồi dào thì chớ vội
mừng Nếu ngược lại số phải vất vả long đong thì chớ vội trách Bởi vì mạng số an bài, trung niên mới phát đạt
Nhưng cần nên tu tâm tích đức thì mới được vững bền.
T ổng quan về cuộc đ ờ i Q uý C háu Gái t uổi C anh T ý:
Quý Cháu Gái tuổi Canh Tý là người khôn ngoan, năng động, luôn cố gắng chu toàn trách nhiệm, được nhiều
người tin cậy. Với Can sinh Chi, tiền bạc dễ tạo nhưng với tuổi mạng tương khắc, sự nghiệp khó bền, nhiều phen
lên xuống.
Quý Cháu Gái là người sáng dạ, công việc chỉ nhìn qua là làm được lại có khả năng ứng biến nhanh rất phù hợp
với các ngành kỹ thuật, kinh thương.
Với Lục Xung chiếu mạng, tuổi trẻ chịu nhiều sóng gió. Sự nghiệp và tình cảm dễ bị đổi thay, tiền bạc như nước
lớn nước ròng, lên xuống cấp kỳ nhưng cuộc sống ít lâm vào túng quẫn nhờ vào ý chí vững mạnh, luôn gắng vươn
lên. Đặc biệt Quý Cháu Gái với tấm lòng ngay thẳng, thấy kẻ cô yếu bị người hiếp đáp là ra tay can thiệp, giúp đỡ
tận tinh. Vì Vậy, đã tạo nhiều phước đức, là nhân lành để cho trái ngọt trong mai hậu.
Nếu sanh vào mùa Hạ và các tháng 3,9,12 Âm lịch là người tốt số, có chổng giàu sang và bản thân cũng thành
công trong sư nghiệp, gia đình hạnh phúc. Nghịch sanh lỗi số, khó tránh khỏi gian nan, thăng trầm đôi độ, tha
phương mới dễ tạo sự nghiệp.
Khi vào Hậu vận, đa phần đều có sự nghiệp, nếu ăn ở có đức, ngày càng thăng tiến, con cái nên danh. Tuổi già
hưởng nhiều phúc lộc.
Bây giờ Quý Cháu Gái với tuổi còn quá nhỏ, được sự bảo dưỡng của gia đình, cần cố gắng chăm chỉ học hành,
vân lời Bố Mẹ, trau dồi tánh đức, vì việc học chính là con đường tươi sáng đưa đến sự nghiệp rỡ ràng trong mai
sau, là vốn liếng chắc thật, để có dịp báo hiếu Mẹ Cha, đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục, là hành trang đầy
đủ để tiến bước trong cuộc đời vốn nhiều sóng gió phía trước.

Cách Cục Bình Giải
Khoa Danh Hội Lộc cách

Mệnh có Khoa Lộc hội hợp rất tốt, quyền uy chẳng khác gì bậc vương hầu

THÂN
Cung Thân của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Đà la

Hành sự sai lầm mà hối hận về sau, nên trong tâm luôn có dằn vặt, đau khổ
Cung Thân của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Mộc dục đơn thủ

Chỉ làm thợ bạc hay thợ rèn
Cung Thân của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Mộc dục
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Tính cách cởi mở cứng cỏi, biến hóa đa đoan, đã nói là làm, cả thèm chóng chán, dễ bị tác động bởi hoàn cảnh,
thiếu ổn định, nếu thành công dễ dương dương tự đắc mà lại chuốc lấy thất bại.
Cung Thân của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Triệt

Hậu vận không ổn định, không thực hiện được hoài bão dù có là chính đáng...
Cung Thân của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Triệt

Khó giữ gìn tiết hạnh khả phong, dù có là đoan trang mẫu mực
Cung Thân của Quý Cháu Gái an tại Mùi giáp Hỏa tinh và Linh tinh

Chủ về cơ thể có khuyết tật, đời người nhiều sóng gió, trở ngại, khó phát triển
Cung Thân đồng cung với cung Quan lộc

Người sinh giờ Dần hoặc Thân, xem trọng địa vị và sự nghiệp, có tinh thần nặng về chuyện được mất, hơn thua;
nếu tổ hợp tinh hệ mà cát thì có thể sáng lập đại nghiệp, năng lực tuân thủ chức trách khá mạnh. Cung Quan Lộc
là "cung quý", vì vậy người có khí chất cao, có dục vọng (hoặc tham vọng), rất xem trọng sự vinh dự.
Cung Thân đồng cung với cung Quan lộc

Bất chấp trước sự nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, rất xem trọng vinh dự, có tham vọng. Nếu tổ hợp sao tốt, có
thể lập nên nghiệp lớn, năng lực làm việc rất tốt, một đời thuận lợi, khí chất cao thượng; nếu tổ hợp sao không tốt
thì ngược lại.
Thân cư cung Quan Lộc

Hậu vận nặng về vấn đề công việc làm
Cung Thân đồng cung với cung Quan lộc

Có nhiệt tình trong sự nghiệp, có khuynh hướng xem trọng danh vị và sự nghiệp, cũng xem trọng sự cảm thụ trong
công việc
Phụ nữ Thân cư Quan Lộc

Cao số, không được nhờ chồng hoặc khó lấy chồng, dễ khắc chồng
Cung Mệnh có sao Thiên tài, cung Quan lộc có sao Thiên thọ

Như vậy Thiên thọ nằm ở cung Quan lộc thì Quý Cháu phải xem xét việc làm của mình ở cung Quan lộc được tốt
thì Thiên tài mới có khả năng giúp mình giải họa và tốt đẹp hơn ở cung Mệnh. Làm việc tốt ở đây là lo cho bản
một công việc làm ổn định, tốt đẹp. Hai sao Tài và Thọ là hai sao cho biết về thế nhân quả ngay trong cuộc đời
này để mỗi người sửa số mạng của mình. Cái nghiệp là do chính mình tạo ra.
Sao Thiên trù ở cung Huynh đệ thuộc tam hợp Bào-Ách-Điền

Anh em Quý Cháu được hưởng phúc lộc của tổ tiên nhiều hơn Quý Cháu
Hành Thiên Mã là Mộc Khắc Hành của bản Mệnh là Thổ

Hành Mã khắc hành của bản Mệnh: Chết vì tai nạn xe cộ, bị thương nặng về tay chân.
Tuổi Canh Tý của Quý Cháu ứng với quẻ dịch "Địa Thủy Sư ( shī)"

- Ký hiệu quẻ Dịch:
- Chuỗi kết hợp bởi Thượng quái là Khôn và Hạ quái là Khảm
- Quẻ dịch này nói lên ý nghĩa của cuộc đời Quý Cháu và Quý Cháu phải sống thế nào để có lợi nhất cho cuộc đời
mình.
- Ý nghĩa: Chúng dã. Chúng trợ. Đông chúng, vừa làm thầy, vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, nắm tay nhau qua
truông, nâng đỡ
- Lờ i bàn: Quẻ Sư chỉ vận thế đang trong lúc khó khăn, nguy hiểm, còn phải nhẫn nại cố gắng chờ thời, nôn nóng
sẽ thất bại. Tài vận chưa đến, kinh doanh khó đạt. Thi cử dễ chủ quan làm hỏng bài. Bệnh tật nếu không chữa
sớm dễ dai dẳng. Tình yêu hôn nhân trắc trở. Người gặp quẻ này lại sinh vào tháng bảy là tốt, công danh sự
nghiệp có nhiều cơ may thành đạt.
Định hướng chọn nghề của Quý Cháu thuộc nhóm "Âm Dương Lương"

Chiêm theo lá số Tử vi để chọn nghề thì Quý Cháu thuộc nhóm nghệ thuật tính, trực giác và trực cảm nhạy bén,
phong phú trí tưởng tượng, quan tâm liên kết đại thể được nhiều sự kiện nhanh nhạy & lý thú. Sẽ rất phù hợp và
phát triển tốt nếu chọn các nghề như: Kiến trúc, văn học, báo chí, hội họa, nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, ca vũ
nhạc, triết học, thần học...
Nhóm nghiên cứu hậu TL đã đúc kết Theo kinh nghiệm khảo sát thực tế các LKĐ của dòng họ Lê Lã – Hưng Yên.
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Mệnh
XemTuong.net nhận thấy điểm huyền khí ở cung Mệnh của Quý Cháu rất xấu, - 4 điểm. Quý Cháu nên xem kỷ lời
giải để biết cách ứng biến phù hợp, ngoài cung Mệnh thì Quý Cháu hãy xem thêm 2 cung Quan lộc và Tài bạch vì
2 cung này là bộ tam hợp với cung Mệnh.
Cục Thổ Mệnh Thổ Bình Hòa: Quý Cháu để hòa mình với hoàn cảnh, với đời sống bên ngoài.
Can Kim sinh Chi Thủy: Quý Cháu được trời ưu đãi để làm việc, vừa có khả năng vừa gặp may thuận lợi để đưa
đến thành công cách dễ dàng.
Quý Cháu Mệnh Thổ hạp màu đỏ, vàng - kỵ: đen, xanh

Để bảo thu bổn mạng, tránh phần nào sự khắc hãm nên dùng màu vàng lụa cho các vật dụng hoặc màu sơn nhà
cửa.
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa khoa nhập cung Quan lộc

Chuyên tâm học hành và làm việc, hòa hợp với bạn học, đồng sự, đồng nghiệp; nên đi làm hưởng lương, công
việc thuận lợi, nên theo làm việc trong lãnh vực văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp có tính phục vụ; theo con đường
học vấn dễ có danh tiếng, việc học phát triển đều, thành tích bình ổn; tự sáng lập cơ nghiệp nên làm với quy mô
nhỏ, không nên làm với quy mô lớn, việc làm ăn bình thuận, không có lời to, nhưng cũng không thiếu hụt, chỉ không
có trở ngại mà thôi; nếu đi làm hưởng lương, dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt, nâng đỡ; có nghĩ đến chuyện
đào hoa, nhưng thông thường chỉ muốn mà thôi, không có hành động.
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức, còn cung Tử tức phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Là ý tượng: không có tình nhân ở bên ngoài
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Chủ về quá yêu thương chiều chuộng con cái, đây gọi là "mắc nợ" con cái
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Duyên bạc với con cái, ít con cái, quá thương yêu và quản thúc con cái, dễ xảy ra tình trạng đè nén không gian tự
phát triển của con cái; bất kể có thích ở nhà hay không, Quý Cháu cũng sẽ thường đi ra ngoài một thời gian, ở
bên ngoài thời gian dài, dễ lang bạt tha hương, khó có bất động sản, lúc chưa mua được nhà phải dời chuyển chỗ
ở liên tục; dễ bị tổn thất tiền bạc, hao tài, khó tích lũy; trong cuộc đời rất dễ gặp đại kiếp số; nếu hợp tác với
người khác phần nhiều sẽ gặp sóng gió trắc trở, về sau hối hận; sức khỏe dễ có vấn đề, nữ mệnh dễ bị các bệnh
của phụ nữ; về tình cảm với người khác giới dễ phát triển thành đào hoa chủ động theo hướng không đúng đắn,
nhiều biến động. Nếu cung tử nữ lại tự Hóa Kị, khó có đào hoa.
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Hóa Kỵ nhập cung Tử tức xung cung Điền trạch, Điền trạch là nhà của Quý Cháu, bị "xung" là biểu thị Quý Cháu và
người phối ngẫu xa rời gia đình, dù không ly hôn cũng chủ về chia ly. Cung Mệnh phi Hóa Kỵ xung cung Điền trạch
(cung Điền trạch là cung vị Nô bộc của cung Phu thê), xung là biểu thị Quý Cháu xa rời gia đình, còn người phối
ngẫu thì đi tìm bạn bè.
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Là có tính dịch mã, không ưa ở nhà, thích bôn ba. Do cung tử nữ là cung vị thiên di của cung điền trạch, tức ở bên
ngoài nhà.
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Là ý tượng: duyên với con cái khá bạc
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Là ý tượng: khó có con thờ tự
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Là ý tượng: Quý Cháu mắc nợ con cái, tình cảm giữa hai đời không được tốt
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Là ý tượng: nữ mệnh dễ mắc bệnh phụ khoa, nam mệnh dễ có tình nhân bên ngoài
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Thì không tiền lẫn danh, vì tiền mà mất tiếng, hoặc vì tiếng mà hao tốn tiền bạc, có được tiền thưởng phải gặp
tranh đấu bất hòa. Cung Tử Tức xung cung Điền Trạch, biểu thị một đời không có duyên với tiền lẫn danh, có
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được tiền thưởng phải gặp tranh chấp bất hòa, không nên đi theo con đường cầu danh (làm quan, tham gia chính
sự) để kiếm tiền.
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Tật ách

(Tuyến Phụ Tật là tuyến vị Huynh Nô của Tài Bạch, tuyến vị Huynh Nô chủ về thành tựu), cho nên có thể dựa vào
Công Thương Nghiệp mà phát lớn tài lợi, làm việc trong giới kinh tế tài chính sẽ có thành tựu nổi bật. Hóa lộc là
rực rỡ nhất.
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Tật ách

Lạc quan, dễ có tính lười biếng, dễ phát phì; lúc còn nhỏ có thể chất yếu, trân quý sức khỏe, tiêu xài nhiều tiền
cho bản thân, thích dùng thuốc bổ, thực phẩm bổ dưỡng; hiếu động, có đầu óc, duyên với người chung quanh tốt,
hiếu thảo với cha mẹ, được bậc trưởng bối yêu thích, đề bạt, nâng đỡ; có thể phát triển lớn sự nghiệp. Nếu
chuyển phi Hóa Kị nhập tuyến "phu quan": nữ Quý Cháu về có duyên với người khác giới; nam Quý Cháu về dựa
dẫm phụ nữ, thích chuyện tính giao, đeo dính người phối ngẫu, có thể hưởng lạc thú phòng the.
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Phụ mẫu

(Tuyến Phụ Tật là tuyến vị Huynh Nô của Tài Bạch, tuyến vị Huynh Nô chủ về thành tựu), cho nên có thể dựa vào
Công Thương Nghiệp mà phát lớn tài lợi, làm việc trong giới kinh tế tài chính sẽ có thành tựu nổi bật. Hóa quyền
hơi kém hơn Hóa lộc.
Cung Mệnh Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Phụ mẫu

Hiếu thảo nhưng ưa cãi lí với cha mẹ, dễ xảy ra tranh chấp với trưởng bối; sức khỏe không được tốt, thể chất
kém, cơ thể nhiều nạn tai, dễ bị ngoại thương; thi cử có thành tích tốt; dễ bỏ nghề nghiệp chính, làm nghề khác.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Đường Phù

- Người điềm đạm, khiêm nhường, ưa thích sự thanh nhàn, yên tĩnh. Sao này gặp nhiều sao tốt thì tốt thêm, gặp
nhiều sao xấu thì xấu lắm.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hồng Loan

- Tính Tình: Sao Hồng Loan ở Mệnh là người đẹp đẽ, khéo léo về chân tay, tính tình vui vẻ, duyên dáng, có nét
thu hút, quyến rũ người khác.
Tam hợp cung Mệnh có các sao Mộc dục, Suy, Tuyệt

Khuyên về nhân quả: Ham sống, ăn sổi ở thì, chạy theo các bả ở đời (nhưng vội ham thì suy vi, rồi chỉ còn tàn tích,
chẳng còn ai nhắc nhở)
Tam hợp cung Mệnh an tại Mão có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Ích kỷ, xảo trá, khổ sở
Tam hợp cung Mệnh an tại Mão có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Long đong (mấy đời chồng)
Tam hợp cung Mệnh an tại Mão có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Long đong về nghề làm ăn
Tam hợp cung Mệnh an tại Mão có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Mưu cơ, thâm trầm
Tam hợp cung Mệnh an tại Mão có các sao Long đức,Thiếu âm,Trực phù hội hợp

- Đây là thế đứng sau Thái tuế một cung, cho lên là thế của người làm công hay phụ thuộc cho người khác
- Thường làm thành công, nhưng không được hưởng lợi tương xứng (bị bạc đãi)
- Nhưng được hưởng phúc, được an lành (được Long đức an ủi; một số người được hưởng thêm Lộc tồn)
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Đà la,Hóa kỵ,Kình dương hội hợp

Lận đận tai ương hoài
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Địa không

Chủ về mặt nhọn, cằm nhỏ, thiên đình (tức mí trán) cũng nhỏ
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Địa không

Là nan du, tính ăn người ích kỷ
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Địa không tọa thủ và các sao Đào hoa,Hồng loan hội hợp

Là chơi hoa rồi lại bẻ cành
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Ngoại trừ chủ về trắc trở, thất lợi, còn chủ về có khí chất nghệ thuật, có sáng kiến, sáng tạo
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Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa đơn thủ

Lúc người này gặp đối tượng của lòng mình, sẽ thận trọng, không làm gì sơ xuất chớ dừng nói là xung động; họ
sẽ nghiêm túc hơn bình thường mắt còn không dám nhìn thẳng "người ấy", Vì Hóa Khoa chủ trọng hình tượng, nên
nếu là đàn ông thì họ sẽ tò ra rất trang trọng, còn nếu là phụ nữ thì họ sẽ đỏ mặt và hơi cúi đẩu bước nhanh đi, đó
là dấu hiệu cho thấy vị thần Ái Tình xuất hiện.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa

Chủ về quý nhân, được nhiều quý nhân tương trợ, mà cũng là quý nhân của người khác. Hóa Khoa có thể hóa giải
tai ách phò nguy, nhưng phải xem sao hóa là sao nào, bởi vì chỉ dựa vào một mình Hóa Khoa thì không cách nào
hóa giải tai ách, ví dụ như Tử vi Hóa Khoa thì có thể hóa giải tai ách.
Hóa Khoa còn chủ về thanh bạch, ưa phong nhã, cho nên ăn mặc rất thanh lịch, nói năng lịch sự nhã nhặn, cử chỉ
khiêm tốn. Hóa Khoa còn chủ về đào hoa, phong hoa tuyết nguyệt, có phong độ quân tử.
Hóa Khoa vốn là Mộc mạc giản dị, nhưng vì không có tính tùy tiện nên bản thân phải chải chuốt, sau khi gặp sao
hóa, phần nhiều chủ về trang điểm xinh đẹp, thích xinh đẹp, về điểm này hơi khó luận định. Về cơ bản, là chú trọng
thời trang, chú ý chuyện trang điểm, còn trang điểm theo cách giản dị trang nhã, hay hang điểm theo kiểu diêm
dúa lòe loẹt, tươi tắn xinh đẹp, thì phải xem gặp các sao nào, và còn phải tính thêm một tầng nữa, đó là phối hợp
với tứ hóa của can cung để định.
Nói chung Hóa Khoa thủ cung Mệnh (hoặc cung Thân), Quý Cháu tính tình hiền hòa, dễ chịu; là người thông minh,
học rộng, học là biết liền, nói năng lưu loát, có thiên phú văn học nghệ thuật, có tiếng tốt trong xã hội. Nam mệnh
có phong độ, nữ mệnh giàu tình cảm; sống hòa mục với người khác; xem trọng danh tiếng, ưa thể diện, vui vẻ giúp
người; cả đời bình yên thuận lợi, làm việc rất có kế hoạch. Quý Cháu học hành có bằng cấp cao, có công danh
(xem phối hợp với hành vận).
Nếu sao hóa ở cung miếu Vượng, tam phương còn hội hợp Quyền Lộc hoặc Thiên Khôi, Thiên Việt, không có các
sao sát kị đối xung phá, là chủ về giàu sang phú quý, có thành tựu lớn.
Ở cung lạc hãm, hoặc gặp sao ác, là "nảy mầm mà chẳng ra hoa", bề ngoài thấy tốt mà không phải vậy, chỉ là hào
nhoáng bề ngoài mà không có thực chất, tuy nghèo khổ nhưng cũng là bậc thầy văn chương, có thể làm thầy của
nhiều người.
Hóa Khoa không thích Hóa Kị xung hội, chủ về có danh tiếng trước rồi bị phỉ báng, nói xấu, vận hạn gặp nó cũng
luận như vậy.
Nữ mệnh có sao hóa ở cung miếu Vượng không bị xung phá, gặp cát tinh có thể làm phụ nữ sang quý, được
Quyền Lộc vây chiếu, càng tốt. Miếu mà gặp sát tinh, dù giàu sang phú quý cũng khó tránh chuyện dâm dục. Ở
hãm địa, không cát, thêm sát tinh thì nghèo mà dâm; hội hợp thêm Thiên Khôi hoặc Thiên Việt, chủ về có tư tình
hoặc tư thông.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa

Cũng giống như được trùm lên màng lưới bảo vệ, vì vậy Quý Cháu là người bảo thủ, không kích động mà cũng
không nhu nhược, giữ đạo trung dung; tác dụng phụ của nó là chú trọng hình tượng cá nhân, người như vậy
đương nhiên cũng thích nghe những lời êm tai, khen ngợi và cổ vũ. Vì hành sự không đường đột, cũng không ưa
mạo hiểm, cho nên ít có họa nạn đột ngột. Khí chất đạo mạo, hiên ngang là người có Hóa Khoa xuất hiện ở cung
Mệnh.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Khoa [năm sinh] ở cung mệnh như sau:
(1) Vì cung mệnh là cung vị chủ về hình tượng bề ngoài, trường hợp thấy Hóa Khoa, chủ về bề ngoài trông rất có
khí chất, cho người ta ấn tượng văn nhã, sở học thâm hậu; cũng khiến cho người ta có cảm giác Quý Cháu là một
người mẫu mực, hoặc con nhà gia giáo. Tuy có dáng vẻ bề ngoài như vậy, nhưng bên trong có thực như vậy hay
không thì phải xem cung quan lộc mới có thể định được.
(2) trường hợp Hóa Khoa ở cung mệnh, tạo cho người khác ấn tượng họ là người hiếu học, thông thường học lực
cũng ở mức trung bình trở lên. Bởi vì Hóa Khoa có năng lực trật tự hỏa rất mạnh, nên có sở trường hấp thu ưu
điểm của người khác, học một biết mười, còn có thể chỉnh lí lại cho tốt hơn. Hơn nữa, do Hóa Khoa có tính rất
nhạy bén, độ cảm thụ cũng cao, còn có sức nhẫn nại, ưa tiếp cận những sự vật liên quan đến phương diện văn
học hoặc nghệ thuật, cũng thích hợp với học thuật nghiên cứu, có thiên phú về văn nghệ. Nhưng vì có tứ hóa ở
cung mệnh, nên ý thức chủ quan cũng mạnh, còn thích so sánh sở học với người khác.
(3) Hóa Khoa ở cung mệnh, là chủ về Quý Cháu có thể giữ tâm cảnh binh yên thoải mái, có thể tìm cho mình
phương pháp buông xả; nhưng tứ hóa ở cung mệnh thì ít nhiều gì cách suy nghĩ cũng đều lấy "cái tôi" làm trung
tâm, mà Hóa Khoa là trung tâm, phần nhiều họ chỉ lo phần mình, bất kể người khác nghĩ sao. Hơn nữa, bởi vì bản
thân kì vọng mình có thể giữ được danh tiếng, giữ được danh dự, vì vậy Quý Cháu thường không biểu lộ rõ ràng
cách suy nghĩ của mình, mà toan tính dùng phương thức ngầm chuyển biến đế làm thay đổi người khác, nhằm đạt
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được nguyện vọng của mình.
(4) Trường hợp Hóa Khoa ở cung mệnh, không chủ về thu hoạch được tiền bạc, mà chi có danh tiếng; đồng thời
vì Hóa Khoa có tác dụng hóa giải, nên thường thường Quý Cháu có thể gặp hưng hóa cát. Vì Hóa Khoa có tác
dụng tiết chế, nên lúc Quý Cháu gặp nguy hiểm phần nhiều sẽ chọn phương cách "minh triết bảo thân", không quá
xung động, hoặc sẽ không hành động theo kiểu liều dốc túi đánh một canh bạc.
(5) Người có Hóa Khoa ở cung mệnh thông thường sẽ không chủ động theo đuổi một điều gì, hoặc dựa vào sự
công kích người khác để đạt thành ước vọng của bản thân, phần nhiều sẽ vì vậy mà lấy thế thủ làm chủ, không
hấp tấp, không mạo hiếm xông tới; đây là nguyên tắc sống tối cao của người có Hóa Khoa [năm sinh] ở cung
mệnh. Hơn nữa, phần nhiều sẽ có khuynh hướng dùng kĩ năng chuyên nghiệp, nhân sinh quan theo hướng tích cực,
do nặng tâm lí phòng vệ họ thường dùng lời lẽ hoa mĩ để che đậy khuyết điểm của mình.
(6) Vì lực tác động của Hóa Khoa thuộc kiểu lâu dài, tiệm tiến; nên người có Hóa Khoa ở cung mệnh dễ nuối tiếc
tình xưa, nhớ chuyện cũ, thích gió yên sóng lặng, có thói quen thay đổi dần dần; cho nên đối với những sự tình
mới mẻ, trái với truyền thống, thường họ sẽ không dung nạp. Đối với những quan niệm mới họ có độ tiếp nhận
cũng khá thấp; họ thường lấy kinh nghiệm của bản thân làm trung tâm, tuy đối với thời thượng họ cũng có độ nhạy
bén, nhưng bản thân lại không thích theo đuổi trào lưu, có thích làm cho người ta có cảm giác họ là "hủ nho thủ
cựu".
(7) Do cung mệnh ở giữa cung phụ mẫu và cung huynh đệ nên có thể xem là cầu nối giữa cha mẹ với anh em; còn
Hóa Khoa là bình ổn, hòa hoãn, theo xu hướng hòa hợp. Vì vậy người có Hóa Khoa ở cung mệnh thường có thể
điều giải bầu không khí bất ổn trong gia đình, có thể hóa giải các tình huống đối lập nhau, và làm cho người trong
gia đình hòa hợp trở lại. hoàn cảnh sinh trưởng trong những tình huống như vậy, khiến Quý Cháu cũng sẽ thành
người trung gian của anh chị em trong nhà.
(8) Lúc xem cung mệnh là cung vị phúc đức của cung phu thê, thông thường người cung mệnh có Hóa Khoa sau
khi kết hôn khó xảy ra tình trạng hôn nhân biến chất, vì Quý Cháu có thể lấy khí độ, quan niệm của mình để ảnh
hưởng người phối ngẫu, làm cho người phối ngẫu yên định. Phần nhiều người cung mệnh có Hóa Khoa tự nhiên
toát ra khí thế nghiêm trang đạo mạo, đủ để khiến người phối ngẫu cảm thấy yên tâm mà không hoài nghi; nhưng
muốn biết tình huống thực tế thế nào thì phải tham khảo cung phúc đức mới có thể đưa ra định luận.
(9) Cung mệnh là cung vị điền trạch của cung tử nữ, trường hợp có Hóa Khoa, con cái rất hướng về gia đình, sống
trong gia đình cũng hòa hợp vui vẻ. Hơn nữa, do lực tác động của Hóa Khoa, con cái sẽ cho rằng gia đình là cái
hải cảng để tránh gió bão, là nơi an toàn nhất; khi chúng gặp phải vấn đề gì, suy nghĩ đầu tiên chính là trò chuyện
trao đổi với người nhà, con cái đối với Quý Cháu cũng có nhiều kì vọng.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa

Là người hiền lành
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa

Lúc người này gặp đối tượng của lòng mình, sẽ thận trọng, không làm gì sơ xuất chớ dừng nói là xung động; họ
sẽ nghiêm túc hơn bình thường mắt còn không dám nhìn thẳng "người ấy". Vì Hóa Khoa chú trọng hình tượng, nên
nếu là đàn ông thì họ sẽ tỏ ra rất trang trọng, còn nếu là phụ nữ thì họ sẽ đỏ mặt và hơi cúi đẩu bước nhanh đi, đó
là dấu hiệu cho thấy vị thần Ái Tình xuất hiện.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa

Người cung mệnh có Hóa Khoa [năm sinh] phần lớn đều thanh tú, văn nhã, lễ độ; bất kể có chân tài thực học hay
không, hay chỉ là màu mè bề ngoài mà không có thực chất, thì bề ngoài của họ vẫn có phong thái rất trí thức.
Người có Hóa Khoa [năm sinh] thủ mệnh rất ưa sĩ diện, văn nhã nhưng cũng giỏi che đậy, cho nên hình tượng và
phong độ đều rất tốt; có khuynh hướng học hành giỏi. Hóa Khoa còn có ý tượng: treo cao "miễn chiến bài", cho
nên người có Hóa Khoa [năm sinh] thủ mệnh khó đột nhiên bị tai ách làm tổn thương; còn nhờ tính hòa thuận,
không cố chấp ý kiến của mình nên rất khó chuốc vạ vào thân. Nhờ tính cách này mà người có Hóa Khoa [năm
sinh] thủ mệnh phát huy được tinh thần "tự giúp mình rồi trời sẽ giúp", họ là quý nhân của chính mình. Dưới tác
động của vinh dự và thanh danh, người có Hóa Khoa [năm sinh] thủ mệnh thường có bề ngoài của một "quý nhân".
Hóa Khoa [năm sinh] tọa cung mệnh có ý tượng: biểu hiện bề ngoài khiến người ta cảm được, thấy được, còn lộ
ra một cách tự nhiên ở ngôn ngữ cơ thể.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa

Người xưa nói "tướng do tâm sinh", do động niệm lợi kỉ khác nhau, cho nên biểu hiện ở ngôn ngữ cơ thể cũng
khác nhau. Người có Hóa Khoa ở cung mệnh sẽ làm cho người khác có cảm giác họ là người ôn hòa, có khí chất,
rất hiểu biết, có trí tuệ. Hóa Khoa còn có tác dụng "gia trì" (phù hộ, bảo vệ); nhìn ở một góc độ khác, nó có tác
dụng kiềm chế. Cho nên Quý Cháu sẽ làm cho người ta tín nhiệm, có cảm giác Quý Cháu sẽ không làm chuyện
xấu, tông chỉ tự yêu chính mình của họ là trọng danh dự, danh tiếng. Vì vậy hành vi của họ là "lợi kỉ mà không hại
người"; khác với Hóa Lộc và Hóa Quyền, cách biểu hiện ý niệm lợi kỉ của họ có phần chuộng hư vinh.
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Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa

Sao Hóa Khoa ở cung mệnh hoặc cung quan lộc là người có cá tính văn nhã lễ độ, nhưng làm việc lại hay qua loa
cho xong, thường che đậy cái xấu. Nếu không thấy lửa táp đến người thì rất khó có hành động đột phá; do đó
trong sự nghiệp đương nhiên khó gặp tai họa, quan vận thuận lợi toại ý, nhưng nếu đi con đường tự sáng lập cơ
nghiệp thì lại thiếu quyết tâm tiến thủ, một khi hơi gặp trở ngại, lập tức như "chim sợ ná", liền trốn tránh, tính cách
này đương nhiên cũng không thích hợp tự sáng lập cơ nghiệp.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa

Sẽ có dáng dấp thanh tú nho nhã, ôn hòa từ ái, thông minh hiếu học, sức học tập mạnh, tài năng bộc lộ;
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa

Vậy quý nhân của Quý Cháu chính là bản thân Quý Cháu, lúc gặp vấn đề, cũng chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản
thân, bình tâm tịnh khí và dùng cơ trí để hóa giải nguy cơ. Vì bản thân chính là quý nhân, cho nên ít khi gặp họa
hoạn, còn được cát vận "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không".
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa tọa thủ và các sao Đà la,Địa không,Địa kiếp,Kình dương hội hợp

Thông minh tài cán mà lận đận
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Hóa khoa,Hóa lộc,Hóa quyền hội hợp

Giàu sang vẹn cả
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa tọa thủ và các sao Hóa quyền hội hợp

Đỗ đạt danh giá
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Hóa khoa,Thái âm

Chủ về có phong thái thanh nhã
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Hóa khoa,Thái âm

Chủ về thích giữ tiền mua nhà riêng. Nam nữ đều như nhau, bởi vì Thái âm thuộc vào sự mờ ám, cho nên có sự
cất giữ tiền bạc thiếu minh bạch.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Hóa khoa,Thái âm

Thái Âm Hóa Khoa ở cung Mệnh (Thân), có thể nhờ phụ nữ mà thành danh. Thích trang điểm làm dáng, khá thanh
tú, nam mệnh không nên gặp nó, mùi son phẩn quá nặng; thích âm thầm làm từng chút một số việc, như để dành
tiền riêng, hoặc làm công việc trung gian môi giới kiếm tiền hoa hồng. Nên làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính.
Ở Vượng địa, lợi về thi cử.
Ở hãm địa, dễ mắc bệnh ở dạng tuyến (tuyến nội tiết...), buồn phiền không vui.
Đại vận mười năm sự nghiệp đắc ý; lưu niên một năm vui vẻ bình an.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Hóa khoa,Thái âm

Ưa chăm sóc sắc đẹp
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Hóa khoa,Thái âm,Thiên cơ

Học vấn nghệ thuật hợp cách
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hóa khoa tọa thủ và các sao Văn xương hội hợp

Giỏi về văn chương nhưng nghèo và yểu, tài tình, phù phiếm và chuộng hư danh
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Hóa kỵ,Tham lang tọa thủ và các sao Thiên riêu hội hợp

Chết đuối không tránh được
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Hóa Lộc,Lộc Tồn,Thái Dương,Thiên Lương,Văn Xương hội hợp

Tức cách Dương Lương Xương Lộc rất lợi với việc thi cử khoa danh
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Hóa lộc,Tham lang,Vũ khúc hội hợp

Phú quý
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hồng loan

Bất luận là nam hay nữ cũng đều chủ về tâm tính lương thiện
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hồng loan

Là người nội trợ khéo nhưng nhân duyên trắc trở, có 2 chồng
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hồng loan

Là số khóc chồng
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hồng loan
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Sớm đạt công danh (cho nam mạng) theo cổ nhân viết: “Hồng Loan cư Tí, thiếu niên định chiếm khôi nguyên”
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hồng loan tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Nghèo khó
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Hồng loan tọa thủ và các sao Phục binh,Tướng quân hội hợp

Cuộc đời lại lắm phiền nhiễu về tình duyên
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

Ắt là người có công danh được phong tặng, hiển đạt, dương danh cha mẹ, tổ tiên
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Suy

Biếng nhác, yếu đuối, hay thối chí
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Suy

Cuộc đời sút kém, nhưng ít thôi (trạng thái vừa suy sau khi vượng tột bậc)
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Suy

Tính cách ôn hòa ba phải, lập trường không vững vàng, tiêu cực bảo thủ, an phận, thường rơi vào trạng thái lực
bất tòng tâm, nhưng lại có tay nghề và kinh nghiệm thành thạo, chín chắn, chỉ cần biết nỗ lực gắng gỏi, sẽ có
được thành tựu. Mệnh nữ thường là mẹ hiền vợ đảm.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Tấu thư

Ai cũng yêu
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Tấu thư

Là người bị nhiều sự khẩu thiệt
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm đơn thủ

- Ưu điểm: Khiêm tốn, hòa nhã, bình tâm tịnh khí, tế nhị, trọng tình cả.
- Khuyết điểm: Tác phong làm việc thiếu quả quyết, hay bị cảm xúc làm dao động.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm đơn thủ

Bất kể nam mệnh hay nữ mệnh, họ đều là người tình cảm phong phú, tâm tư tế nhị và lãng mạn; rất biết cách làm
cho cuộc sống có ý vị, phần nhiều còn có diện mạo văn nhã xinh đẹp, nên rất có duyên với người khác giới. Nhưng
Thái Âm thủ mệnh là một tình nhân có tính hay thay đổi, rất khó đoán.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm đơn thủ

Nếu muốn tiếp cận họ, bạn đừng vội vàng quá, cũng đừng quá chủ động. Thái Âm có thể rất bảo thủ, còn hơi do
dự nhút nhát bạn phải nhẹ nhàng rút ngắn dần khoảng cách giữa hai người. Họ có quan niệm gia đình rất truyền
thống, rất hiếu thuận; nếu bạn quá hoạt bát và hướng ngoại, dù lúc đầu có thể hấp dẫn họ, nhưng tình cảm có thể
sẽ không lâu dài.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Bất luận là nam hay nữ, bất kể ở vị trí miếu vượng hay lạc hãm, phàm nếu có Thái Âm tọa mệnh, nhất định là mẹ
sớm mất
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Cha mẹ duyên mỏng: ít được đoàn tụ với cha mẹ, bản thân đa số là ở xa nhà, hoặc cha mẹ mất sớm
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Cử chỉ, thái độ hao hao như nữ tử
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Đàn ông Thái Âm thủ mệnh có tình cách khá dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người khác; họ khó cự tuyệt phụ
nữ chủ động tỏ tình, nên cũng có nhiều khả năng lấy vợ lớn tuổi hơn mình!
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Đều bị lở ngứa hoặc da mẫn cảm
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Được hưởng phú quý đến tột bậc, phúc thọ song toàn và là người trung lương
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Giàu sang, trung tín
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Không bao giờ túng quẫn
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Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Không đến nỗi mờ ám xấu xa nên vẫn được no cơm ấm áo, và chẳng đáng lo ngại nhiều về những sự chẳng lành
xảy đến trong đời
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Là cách "trăng sáng cửa trời" sẽ nắm quyền lớn chức vị cao
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Là người có nhan sắc, có đức độ, lại tài giỏi đảm đang, vượng phu ích tử, được giàu sang và sống lâu
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Là người dâm dật, suốt đời vất vả, có nhiều bệnh tật
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Mệnh có cuộc sống vợ chồng không chính thức
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Quý Cháu rất xem trọng gia đình, thường quá lo lắng cho con cái
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Người đẹp, tính tình dịu dàng tử tế và giỏi giang
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Như giọt nước trên nụ hoa quế, ắt được chức vụ trọng yếu thanh cao có tài trung thực can gián bề trên
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Phàm người mà có Thái Âm tọa mệnh, ngoài là người thông minh ra còn rất thích sạch sẽ, có phong thái và tính
cách độc đáo
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Quyết liệt, động tĩnh nhiều nét nam tử
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Rất rực rỡ tốt đẹp, ví như mặt trăng mọc vằng vặc giữa trời. Có cách này chắc chắn là người được hưởng phú
quý tới tột bậc, lại nắm giữ quyền hành lớn, thường đứng trên cao mà sai khiến muôn người.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Rất sáng sủa tốt đẹp, ví như giọt nước đọng trên cành quế. Có cách này rất quý hiển, không những thế lại có tài
can gián được người trên.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Sắc mặt xanh trắng, hoặc hơi kèm xanh vàng; nếu Thái Âm ở cung lạc hãm, thì sắc mặt xanh đen.
Khuôn mặt phần nhiều hình tròn, hoặc dài tròn mà hơi kèm vuông.
Tính phần nhiều tính hướng nội, nhưng thông minh nhạy bén, ưa tính toán, nhiều lo nghĩ. Về bề ngoài đoan trang,
ôn hòa, thần sắc thanh nhã.
Nếu Thái Âm gặp các sao đào hoa, thì nhãn thần say đắm, hoặc ánh mắt diễm lệ, tục gọi là "đào hoa nhãn" (mắt
đa tình).
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Tất được hưởng giàu sang và sống lâu
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Tất phải muộn lập gia đình hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được những lỗi ưu phiền, đau đớn vì chồng con
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Thái Âm không những tượng trưng cho "mẹ", mà còn tượng trưng "vợ"; nữ mệnh ở cung mệnh hay cung thiên di
có Thái Âm, là người rất tinh tế và mẫn cảm, giỏi hiểu ý người khác, thường thường có phong thái đẩy nữ tính,
hấp dẫn, người chung quanh. Hơn nữa, phần nhiều người này có ngoại hình tú lệ, có nét đẹp Phương Đông, là một
lợi khí lớn trong chuyện rất có duyên với người khác giới. Nữ mệnh là Thái Âm, đương nhiên sẽ được đàn ông
đưa nhau tình nguyện làm người yêu. Nhưng nam mệnh là Thái Âm lại quá nhiều nữ tính, nên không có nhiều duyên
với người khác giới, thường thiếu tính kiên nhẫn; đối với "một nửa kia" của họ, tính quan tâm và dịu dàng của Thái
Âm phần nhiều cũng chỉ là bề ngoài, một khi tính cách mẫn cảm và thần kinh chất phát tác thì rất đáng sợ.
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Thân hình nhỏ, hơi cao, mặt dài kém thông minh, tính ương ngạnh, thích ngao du chơi bời, ưa ngâm hoa, vịnh
nguyệt và không ham cầu danh lợi, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng rất vất vả và thường phải ly tổ
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bôn ba, lại hay đau yếu, mắt kém, khó tránh thoát được tai nạn, nếu trong mình không có tật, tất không thể sống
lâu được. .
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Thân hình to lớn, hơi cao da trắng, mặt vuông vắn, đầy đặn đẹp đẽ, mắt sáng rất thông minh, tính khoan hòa nhân
hậu, từ thiện, ưa thích văn chương mỹ thuật, được hưởng giàu sang và sống lâu
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm

Xinh khéo
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thái âm tọa thủ và các sao Đà la,Kình dương hội hợp

Thích ăn canh mát
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có các sao Thái Dương,Thiên Lương,Văn Xương hội hợp

Tức cách Thái Dương Ấm Phúc, Thiên Lương là Ấm còn Thiên Đồng là Phúc thì vấn đề đỗ đạt cũng dễ dàng
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão có sao Thiếu âm

Tư cách: Là người hay lầm lẫn sai xót, khờ khạo tin người ta, làm mà không được hưởng (khờ khạo mà thành khờ
dại)
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão giáp Tử vi và Thiên phủ

Là quý cách
Cung Mệnh Quý Cháu an tại Tí được sinh nhập

Tính tình kỹ lưỡng, cẩn thận trong việc làm, có thứ tự, ít chịu buông thả, đãi đàng người quen (từ ngoài sinh vào
mình thì tính mình là tính vơ vào)
Cung Mệnh Quý Cháu an tại Tí thuộc tứ chính

Đầy đủ sức khỏe, tinh thần cương quyết
Cung Mệnh ở đất Tứ Bại: Tí, Ngọ, Mão, Dậu

Các cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu được gọi là đất "Tứ Bại", hoặc đất "Đào Hoa", là có nguồn gốc từ "Mộc Dục" trong
"Ngũ hành thập nhị Trường Sinh", do trong quá trình an sao đều rơi vào 4 cung vị Tí, Ngọ, Mão, Dậu. Cổ nhân
mang Mộc Dục kết hợp với đào hoa và liên tưởng mối quan hệ mật thiết của chúng, cho rằng các cung vị này tiếp
cận đào hoa, và cũng sẽ nhiều lần lần vào cảnh thất bại, đây có lẽ là câu dùng để cảnh tỉnh người đời! Nhưng
phân tích sâu thêm một bước, các bạn sẽ phát giác mệnh tọa ở các cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu có rất nhiều chỗ phù
hợp với ý tưởng trên. Hai cung Tí, Ngọ là hai cung vị hoạch phát, hoạch bại, còn hai cung Mão Dậu mới gọi là đất
"Đào Hoa". Người tọa mệnh ở cung Tý hoặc Ngọ, khá lạc quan, biên độ biến động thay đổi trong cuộc đời cũng
khá lớn, vận thế thăng trầm dễ tạo thành cục diện hoạch phát hoạch bại; Quý Cháu còn dễ bộc lộ hỉ, nộ, ai, lạc
trên sắc mặt. Tuy nói đây là mệnh tọa đất "Đào Hoa", nhưng không phải là ra khỏi vòng lễ giáo, mà là trong cuộc
đời sẽ có nhiều lúc "du hí nhân gian", nếm trải cuộc đời thành bại, mọi thứ sẽ đến mau rồi đi mau, lý do họ lạc qua
hơn những người tọa mệnh ở 8 cung vị khác, không phải vì họ không biết tính toán, hay không biết lo xa, cũng khỏi
phải là họ không biết ưu phiền, mà hỉ nộ là do tính của họ. Tóm lại, người mệnh tọa 4 cung vị này, về cá tính khá là
phong lưu, đối với công việc thì có tinh thần trách nhiệm, một đời sẽ vì tiền, vì tình mà bôn ba vất vả!
Cung Mệnh của Quý Cháu Gái an tại Mão thuộc tam hợp Hợi, Mão, Mùi

Sinh ra để trả nợi đời, dù có tài năng kiệt xuất vẫn chỉ để phục vụ người khác
Người tọa Mệnh ở cung Mão

Thường là người linh hoạt, mẫn tập, đối với mọi việc họ đều có sự cảm thụ rất mạnh. Người tạo mệnh ở Mão phần
nhiều văn võ toàn tài, tính tích cực khá cao, hơn nữa cũng khá xem trọng đời sống tinh thần và sinh hoạt tình cảm,
xuất hiện trong các ngành nghề thường là nhân vật phò tá, phó tổng giám đốc; phó giám đốc, ... Vì bẩm sinh có
tính tích cực và có năng lực cảm thụ và suy đoán khá mạnh, cho nên có thể rất nổi tiếng và có sức ảnh hưởng với
nhiều người, như siêu sao ca nhạc, đại sư mệnh lý, bác sỹ tâm lí.

PHÚC ĐỨC
Cung Phúc đức Quý Cháu Gái tự Hóa lộc

Dưới đây là các ý tượng cơ bản của cung phúc đức tự Hóa Lộc:
(1) Là một người rất biết tự vui thú trong tâm hồn, tự an ủi mình, tự thấy thỏa mãn (ở mức độ nào đó cũng có
phần "tự lừa dối mình").
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(2) Là thuộc loại "phát tiết theo kiểu cảm tính", không có lí tính và kế hoạch, hay không có thái độ tích cực; người
như vậy trông có vẻ như có tính khí tốt, có lòng độ lượng, không có tâm cơ ... Vì hiện tượng của "tự hóa" không
có tính kéo dài, cho nên mới dùng "có vẻ như" để hình dung, sở dĩ "lòng độ lượng" không bằng Hóa Lộc [năm sinh]
là vì đây là tính trời sinh, không phải vì bị kích thích mới có phản ứng như động thái của "tự hóa".
(3) Tự Hóa Lộc, xét ở mặt tiêu cực là thuộc về "tự cứu", xét ở một góc độ khác là, có lúc rất "ái ki".
(4) Cung phúc đức có Hóa Lộc [năm sinh] là người lạc quan, rất biết ý vị của cuộc sống và biết hưởng thụ, là nhóm
người có thể an nhàn tùy theo cảnh ngộ gặp phải; còn tự Hóa Lộc cũng ít nhiều có ý vị "bị duyên lôi cuốn mà mất
chí hướng".
(5) Sẽ dùng "cảm tính" làm sự lôi cuốn để giữ gìn mối quan hệ vợ chồng (vì điều kiện này thành lập, cho nên
người cung phúc đức tự Hóa Lộc ít có trường hợp không kết hôn).
(6) Tự Hóa Lộc thuộc nhóm "tự cứu" theo hướng tích cực (bị khơi động hay bị kích thích mới xảy ra); nhưng vì
chiếu đối cung (cung tài bạch), cho nên ít nhiều cũng là người ở trong tình trạng bị bắt buộc mới tiêu xài tiền,
không giống như Hóa Lộc [năm sinh] là tiêu xài tiền để tự khao thường mình, có mục đích rõ rệt.
Trước khi tìm hiểu ý tượng của cung phúc đức tự Hóa Quyền, xin hãy xem lại phần giảng giải về cung phúc đức tự
Hóa Lộc, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về ý tượng của tự Hóa Quyền.
Cung Phúc đức Quý Cháu Gái tự Hóa lộc

Là người độ lượng, không có tâm cơ, không nhờ vả lục thân, tự kiếm tiền tự hưởng thụ. Rất sẵn sàng chi tiền để
hưởng thụ; phúc ấm không tệ, được thừa kế sản nghiệp, cho nên tiêu xài tiền mà không lo. Người phối ngẫu có
quan hệ xã hội rất tốt, công việc thuận lợi, kiếm được tiền sẽ cùng hưởng với Quý Cháu, Quý Cháu vất vả, sẽ giúp
Quý Cháu kiếm tiền. (Xin xem thêm mục liên quan trong chương 6).
Cung Phúc đức Quý Cháu Gái tự Hóa lộc

Là người rất độ lượng, không tính toán, so bì, nhưng không chủ về có phúc khí
Cung Phúc đức Quý Cháu phi Hóa khoa nhập cung Tử tức

Ra bên ngoài kiếm tiền ít gặp sóng gió, sinh hoạt gia đình ổn định, nhà ở trang nhã thoải mái, cuộc sống hôn nhân
ổn định.
Cung Phúc đức Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Huynh đệ

Vợ chồng không hòa hợp, hôn nhân khó hạnh phúc, dễ xảy ra tình trạng ở riêng, li dị, tình cảm đổ vỡ. Khó có tổ
nghiệp, sinh kế gia đình phải dựa vào bản thân, thu nhập hay bị đứt đoạn. Anh chị em sống với nhau không hòa
hợp, khó có bạn bè tri kỷ. Phần nhiều ít biết bà con dòng họ; nếu chia gia sản sẽ không được nhiều.
Cung Phúc đức Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Tài bạch

Có tổ nghiệp hoặc được trưởng bối trợ lực, cho cơ hội kiếm tiền. Sẽ vì hưởng thụ hoặc để mua chuộc cảm tình
mà tiêu xài nhiều tiền cho việc giao tế thù tạc. Người phối ngẫu có tinh thần trách nhiệm, bận rộn làm việc, có tham
vọng lớn, có dục vọng kiếm thật nhiều tiền, có thể giúp Quý Cháu kiếm tiền.
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có các sao Ân quang

Được thần linh che chở. Thọ, giòng họ đoàn kết, giúp đỡ nhau. Có người để mả cho, khi chết được người hiến
đất.
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có các sao Ân quang,Thiên quý hội hợp

Được hưởng phúc, suốt đời hay gặp may mắn, họ hàng khá giả
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có sao Cự môn đơn thủ

Bạc phúc nên tuổi thọ bị chiết giảm, suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng, nên ly tổ hay ở xa gia đình, họ hàng
càng ngày càng sa sút ly tán, có nhiều người gian quyệt nhưng bần cùng, có người phiêu bạt giang hồ, lại có
người mang ác tật hay mắc tai nạn chết một cách thê thảm
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có sao Cự môn đơn thủ

Được hưởng phúc sống lâu, về già rất sung sướng, họ hàng giàu có quý hiển
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có sao Cự môn đơn thủ

Được hưởng phúc, sống lâu và sung sướng, họ hàng quý hiển, giàu sang, có danh giá và uy quyền tế thế
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có sao Cự môn đơn thủ

Giảm thọ, suốt đời lao tâm khổ tứ chẳng được xứng ý toại lòng, lại hay mắc tai nạn khẩu thiệt, kiện cáo, phải sớm
xa gia đình mới mong được yên thân, trong họ thường có sự tranh chấp, nhiều người phiêu bạt giang hồ, nếu
không cũng khốn cùng, mắc hình ngục hay yểu tử
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có sao Cự môn

(Âm phần) Mộ bác ruột nếu lúc sinh ra đời bác đã khuất bóng hay là mộ ông bác (bên nội) nếu bác còn ông bác đã
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mất, đất vuông vắn thường ở gần đình sở hay lâu đài, đào sâu thấy ở dưới có lớp đất màu vàng
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có sao Cự môn

Cự Môn được gọi là "ám tính" hay "Hắc ám thiên sứ", đây không phải nói Cự Môn gian xảo âm hiểm, mà ngược lại
bất kể cung mệnh có Cự Môn hay cung phúc đức có Cự Môn, phần nhiều họ rất có tinh thần chính nghĩa, tính tình
hung hậu, đối với bạn bè rất trung thành, về cá tính thì hơi đa nghi và hay đố kị, tự lo cho mình mà không nghĩ đến
việc nhờ người khác, bụng dạ không cởi mở, cách suy nghĩ tiêu cực; nếu vô tình xúc phạm họ, họ sẽ không bao
giờ quên. Người Cự Môn ở cung phúc đức miệng mồm lanh lợi, biết nói chuyện hơn người Cự Môn ở cung mệnh.
Người Cự Môn ở cung phúc đức giống như đài phát thanh siêu cấp, cho nên "một nửa kia" làm gì, bà con bạn bè
đều biết. Nếu bạn là người phối ngẫu của họ, sẽ không có gì là bí mật riêng tư. Cự Môn vốn rất mẫn cảm, đa nghi
hay thay đổi, ở cung phúc đức rất sợ Hóa Kị, hoặc có hung tinh chiếu hội, chủ về càng khiến cho người này tâm
thần càng không yên, chuyện nhỏ xíu cũng để mắt tới, không những tự tìm phiền não, mà còn hay bắt lỗi "một nửa
kia", cuộc sống hôn nhân đương nhiên luôn xảy ra xung đột.
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có sao Cự môn

Tính cách đa nghi, không tín nhiệm người khác, mọi việc đều muốn tự mình xem xét, cho nên quan hệ với người
chung quanh không được tốt, vô tình chuốc thù tứ phía, cũng hay gây gổ thị phi, thường có lòng đố kị, tính khí nhỏ
nhen
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có sao Cự môn tọa thủ và các sao Hóa kỵ hội hợp

Dễ gây ra thị phi tranh chấp
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có các sao Đại hao,Hóa kỵ,Tiểu hao hội hợp

Túng thiếu, đói khổ, họ hàng ly tán, nhiều người biệt tích
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

Giảm thọ, nên sớm xa gia đình, trong họ có nhiều người nghèo túng, phải đi biệt xứ
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Chủ về phúc bạc, nhiều lo nghĩ
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Chủ về tính cách ổn trọng, đôn hậu, hào sảng, bụng dạ rộng rãi, khoáng đạt
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có sao Tam thai

(Âm phần) Đất hình tam tinh
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

Giảm thọ, họ hàng hay oán trách lẫn nhau
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có các sao Thiên phúc,Thiên quan hội hợp

Được hưởng phúc, tránh được nhiều tai họa, trong họ có nhiều người khá giả và nhân đức
Cung Phúc Đức của Quý Cháu Gái an tại Tỵ có sao Tuần

Lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương, càng sớm xa gia đình lại càng khá giả, họ hàng ly tán, ngành trưởng họ lụn
bại

QUAN LỘC
XemTuong.net nhận thấy điểm huyền khí ở cung Quan lộc của Quý Cháu tương đối xấu, 1.3 điểm. Quý Cháu nên
xem kỷ lời giải để biết cách ứng biến phù hợp, ngoài cung Quan lộc thì Quý Cháu hãy xem thêm 2 cung Mệnh và
Tài bạch vì 2 cung này là bộ tam hợp với cung Quan lộc.
Phụ nữ Thân cư Quan Lộc, lại có Tuần Triệt

Hầu như 90% chạy không khỏi đổ vỡ, hết chuyện này đổ, đến chuyện khác lại đổ tái lại lập, lập lại tái. Khó lắm trừ
khi làm người vợ thứ hai, hoặc đến sau với người đã có gia đình
Tam hợp và xung chiếu cung Quan lộc an tại Mùi có các sao Tả phù,Hữu bật hội hợp

Nếu làm võ quan thì chức cao tột bậc, quyền cao chức trọng, hiển hách một thời, nếu về văn khoa thì ắt danh
tiếng vào bậc nhất công khanh
Cung Quan lộc Quý Cháu phi Hóa khoa nhập cung Mệnh

Công việc hay sự nghiệp đều bình ổn thuận lợi, dễ có danh vọng. Rất có duyên với người khác giới, có nhiều tri kỉ
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khác giới, giao du về phương diện tinh thần. Thích hợp đi làm hưởng lương, làm việc có kế hoạch; nếu sáng lập
cơ nghiệp, sự nghiệp tuy bình ổn, nhưng danh tiếng lớn hơn lợi ích, có quy mô làm ăn không lớn.
Cung Quan lộc Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu

- Lúc xảy ra xung đột lợi ích, có thể sẽ dùng những lời lẽ quá khích, thất đức, còn có thê có những hành vi ngang
ngược, thậm chí sẽ "xuất chiêu độc" làm tổn thương người ta.
- Người có kết cấu này, do cá tính của mình, dễ gây sự với tiểu nhân, cũng rất dễ bị kiện tụng thị phi, hoặc bị
phiền phức về văn thư khế ước, hợp đồng.
- Người có kết cấu mệnh bàn như vậy không nên tự kinh doanh, vì EQ không cao và thiếu độ chín chắn trong cách
xử sự, vì vậy nếu tự kinh doanh buôn bán, hậu quả sẽ là thu nhập rất thảm hại. Dù nhất thời có đắc ý, cũng khó mà
giữ được lâu! Cung quan lộc là "ngã cung", còn cung phụ mẫu là "tha cung", nó sẽ xung kích "ngã cung". Còn một
khái niệm quan trọng khác là, "ngã cung" và "tha cung" là khác nhau về loại cung, tất nhiên sẽ khiến Hóa Kị sinh ra
hung tính! Giả thiết cung quan lộc phi Hóa Kị nhập cung mệnh, cung tài bạch, hay tật ách, thì lại không phải là
chuyện xấu, vì bổn cung này đều thuộc "ngã cung".
- Lúc làm việc, do không giỏi kinh doanh mà phải dẹp bỏ bộ phận Quý Cháu phụ trách, hoặc cho nghỉ việc; người
có kết cấu này bị ảnh hưởng của cơ hội khá lớn.
- Có nhiều cơ hội phạm kiện tụng thị phi, cho nên lúc bình thường cần phải thận trọng về nội dung văn thư khế
ước, hợp đồng.
- Vì khí thế không được mạnh khỏe, cho nên sẽ có biểu hiện thái quá do bất cập, hoặc để đạt được mục đích mà
không nói lời từ đáy lòng, hoặc thấy hành vi ngụy thiện, giả dối.
- Sự nghiệp tự kinh doanh, ngay cả lúc làm ăn đang hưng thịnh, cũng sẽ có ý thức nguy cơ phá sản. Người có kết
cấu này không nên mở rộng tín dụng quá độ, nếu không sẽ dễ xuất hiện nguy cơ trong kinh doanh.
- Hiệu suất học tập thường thấy không rực rỡ, thường thấy không cách nào tĩnh tâm, thiếu chuyên tâm học hành,
hoặc thiếu tự tin.
- Nếu làm công chức, vận thăng chức kém hơn các đồng sự, thiếu tính chủ động gánh vác trọng trách, quá độ bào
thủ. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cản trở việc thăng chức.
- Người có kết cấu này đại đa số đều có tâm địa khá thiện lương, cùng thường thấy họ có lòng nhân từ kiểu của
đàn bà. Họ có rất nhiều hành vì không thỏa đáng là do tâm lí phòng vệ quá nặng, hoặc thiếu lòng tự tin, cho nên
không có lòng dạ xấu công kích hoặc bày kế mưu hâm hại người khác.
- Sức khỏe không được tốt, thế chất kém, lúc khí suy sẽ dễ sinh ra âu sầu, ưu uất.
Cung Quan lộc Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu

Cung tật ách là cung vị điền trạch của cung quan lộc, là xung phá "kho", có tượng phá sản, sập tiệm, mang nợ, tổn
thất lớn
Cung Quan lộc Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu

Là ý tượng: không thích học hành, bị động, thành tích kém
Cung Quan lộc Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu

Lúc còn đi học, Quý Cháu không thích học hành, hay nghỉ học, bỏ học nửa chừng hoặc thường hay chuyển trường.
Là người không nói thực, ưa giả dối, nhưng mềm lòng, không có ý muốn hại ai. Đi làm hưởng lương có khả năng bị
giảm biên chế, hoặc bị đuổi việc. Sự nghiệp sẽ tuột dốc, dễ bị phá sản, đóng cửa; dễ phạm tiểu nhân, thị phi về
văn thư giấy tờ hợp đồng và thị phi kiện tụng. Vòng vốn xoay chuyển không thuận lợi, nợ đầy người, khó trả, dễ bị
người ta làm khó, gây lụy. Làm công nhân viên chức suốt đời khó có cơ hội thăng tiến. Sức khỏe kém, giảm trí
nhớ, hiệu quả công việc không được tốt. Cha mẹ có tính bảo thủ, ưa so đo tính toán, có thừa kế sản nghiệp của
tổ tiên.
Cung Quan lộc Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu

Một đời lận đận: một đời khó khăn lận đận, khó có thể làm được việc gì
Cung Quan lộc Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Tử tức

Có thể hợp tác làm ăn với người khác, phát triển rất tốt. Đi xa kiếm tiền, có thể làm ăn kinh doanh ngành giải trí
hoặc bất động sản, có thế mở công ti, mở tiệm. Cũng dễ có đào hoa.
Cung Quan lộc Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Tử tức

Là cách cục phụ nữ phong trần
Cung Quan lộc Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Phúc đức

Công việc hay sự nghiệp có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Đầu tư sự nghiệp khá phô trương, xem trọng phong
cách, có tác phong ở thế mạnh. Nếu đi làm hưởng lương, là người rất có năng lực, thăng tiến nhanh. Người phối
ngẫu rất có năng lực, gặp nhiều cạnh tranh trong công việc hay sự nghiệp, có thể nắm quyền.
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Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có các sao Ân quang

Được người trên giúp đỡ che chở. Hay giúp đỡ đồng nghiệp, lấy chí thành mà đãi người. Gặp may mắn trong
quan trường nghề nghiệp.
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Đà la

Chủ về đình trệ, không tiến, lao đao
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Đà la

Sự nghiệp phát triển từ từ, bản thân lại có tính xấu là hay chấp trước, không chịu ngồi yên hưởng vị trí đang có
trong hiện tại, làm việc hay thay đổi bất định; ở nơi làm việc có thể xảy ra cảm giác bị mất quyền lực, bị làm bù
nhìn! Vận thế ở nơi làm việc phần nhiều không được thuận lợi, nhưng họ có lối suy nghĩ chu đáo và kĩ lưỡng, đây
chính là ưu điểm của họ ở nơi làm việc. Nếu Quý Cháu có được tinh thần cởi mở, tâm trạng bình hòa và đừng tự
trói mình vào những sự việc không giải quyết được, dần dần sẽ tìm ra được con đường của riêng mình, vẫn có
thể thành tựu vẻ vang!
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Chủ về sự nghiệp suy thoái, cục diện nhỏ hẹp, hoặc có mối lo về phá tán thất bại, thất nghiệp. Cũng chủ về theo
nghề công nghiệp, nghệ thuật
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Địa kiếp

Sự việc thường hay trái với ý nguyện ban đầu
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Địa kiếp

Thường là người có chí lớn mà tài không đủ, cho nên phần nhiều phải bỏ cái nghề mà bản thân họ tự nhận là sở
trường chuyên môn, hạ mình làm nghề ít phổ biến. Nhưng người dạng này có cái hay là, họ có lối suy nghĩ không
thực tế, rất kì dị, thường bất ngờ xuất chiêu giành thắng lợi, có điều cơ hội này không có nhiều! Nếu được làm
việc trong hoàn cảnh cần phải có sáng tạo thì họ là người có năng khiếu trời cho.
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Có lợi về làm quân nhân cảnh sát, hoặc có lợi về đầu cơ; nếu không cát tinh thì gặp nhiều trắc trở
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Chủ về có năng lực lãnh đạo quản lí, hoặc có nhiều thuộc hạ nên có nhiều trợ lực, cũng chủ về phạm vi sự nghiệp
rộng.
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Được nhiều người nâng đỡ trên đường công danh
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Thiên lương đơn thủ

Bình thường, nên chuyên về y dược hay sư phạm, buôn bán cũng phát đạt
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Thiên lương đơn thủ

Công danh hoạnh đạt, văn võ kiêm toàn nhưng văn chức hiển hách hơn võ chức, phú quý đến tột bực, có danh
tiếng lừng lẫy
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Thiên lương đơn thủ

Công danh phú quý như đám mây nổi, làm việc hay chóng chán, thích di chuyển, nên làm công việc có tính cách
lưu động
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Thiên lương

-

Công tác có tính vì dân, nêu cao chính nghĩa, như làm việc trong ngành tư pháp.
Công tác có tính nguyên tắc, như khoa học kĩ thuật, công nghiệp, pháp luật.
Công tác có liên quan tới phúc lợi, như công tác xã hội, cho tới những chức vị liên quan khác.
Không nên làm công tác thương nghiệp.
Công tác ở đoàn thể tôn giáo.
Công tác ở cơ cấu giáo dục, nhấ t là làm những công việc thuộc hoạt động giáo dục.

Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Thiên lương

Thích hợp các nghề chuyên nghiệp kĩ thuật, hoặc là các chức vụ giám sát
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Triệt

Gặp nhiều trở ngại trên đường công danh
Cung Quan Lộc của Quý Cháu Gái an tại Mùi có sao Triệt

Thông thường hay vấp ngã về tình duyên
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ĐIỀN TRẠCH
XemTuong.net nhận thấy điểm huyền khí ở cung Điền trạch của Quý Cháu tương đối xấu, 1.4 điểm. Quý Cháu nên
xem kỷ lời giải để biết cách ứng biến phù hợp, ngoài cung Điền trạch thì Quý Cháu hãy xem thêm 2 cung Huynh đệ
và Tật ách vì 2 cung này là bộ tam hợp với cung Điền trạch.
Tam hợp cung Điền trạch an tại Ngọ có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

Cơ nghiệp bền vững, rất khó bán nhà đất
Tam hợp cung Điền trạch an tại Ngọ có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

Là được hưởng gia tài bất ngờ hay trúng số độc đắc. Cuộc đời bỗng dưng đổi vận, nổi bật, bạch ốc phát công
khanh.
Cung Điền trạch Quý Cháu phi Hóa khoa nhập cung Huynh đệ

Trong anh chị em có người làm việc trong ngành văn hóa giáo dục. Cuộc sống gia đình bình yên, ít tranh chấp với
người khác. Sinh kế gia đình bình ổn thuận lợi, có thể cân đối thu chi, tuy không nhiều, nhưng không lo thiếu. Rất
có duyên với người chung quanh, ra bên ngoài có trợ lực.
Cung Điền trạch Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tật ách

Hóa kỵ nhập cung Tật Ách xung cung Phụ Mẫu cũng chủ về sự cố tai nạn giao thông, hoặc có tổn hại do nhân tố
bên ngoài mang lại
Cung Điền trạch Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tật ách

Người này phạm đào hoa, cá tính phong lưu, phóng túng
Cung Điền trạch Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tật ách

Sẽ rời xa cố hương, định cư ở tha hương. Dễ bị thương tật vì nạn tai bất ngờ. Trong gia đình xảy ra nhiều chuyện
thị phi rắc rối, có thể sẽ không ở chung với cha mẹ. Nữ mệnh có thể bị kẻ xấu xâm phạm, khiến thân tâm bị tổn
thương.
Cung Điền trạch Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Quan lộc

Có thể mở tiệm tại nhà, làm ăn hưng vượng. Quý Cháu đầu tư sáng lập cơ nghiệp, gia đình Có thể giúp vốn.
Cung Điền trạch Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Quan lộc

Nên đi làm hưởng lương
Cung Điền trạch Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Huynh đệ

Đầu tư sáng lập cơ nghiệp làm ăn, nên dựa vào sự trợ giúp của anh chị em. Lúc phân chia tài sản của dòng họ, sẽ
có hành vi tranh chấp tài sản.
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các Thiên Tuế + các sao xấu

- Đi với các sao xấu như Thiên Hình, Thiên Riêu, Địa Không, Địa Kiếp, Kình Dương, Đà La, Đại Hao, Tiểu Hao, lận
đận về nhà cửa, xích mích, bị lừa.
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Cự môn,Hỏa tinh hội hợp

Nhà hay bị cháy
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Cự môn,Tang môn hội hợp

Nhà cửa cao ráo rộng rãi nhưng hay có lửa
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Chủ về gia trạch không yên, hoặc mua đất đai sản nghiệp bị rắc rối. Hỏa Tinh cũng chủ về hỏa hoạn.
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Có nhà đất của tổ nghiệp để lại nhưng sau cũng phá tán hay lìa bỏ đi lập nghiệp ở nơi xa
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Hỏa tinh,Linh tinh,Phục binh,Thiên tướng hội hợp

Quân gian phóng hỏa đốt nhà
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Hỏa tinh,Linh tinh,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

Con ma rất quái ác
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Hỏa tinh,Tang môn hội hợp

Cháy nhà
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Liêm trinh đơn thủ
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Phá tán tổ nghiệp hay là có mà không được thừa hưởng, lao tâm khổ tứ về những chuyện có liên quan đến nhà
đất
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Liêm trinh

Chủ về việc dễ có chuyện đấu khẩu, vùng lân cận có cây cối, hàng rào che chắn, sân nhỏ, vật chất đống, vật ngăn
cản, với miếu nhỏ là nhập cục, nếu nhập miếu là cát lợi, ở hãm địa gặp sát là hung hiểm
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Liêm trinh

Không giữ được gia sản của tổ tiên. Thấy cát diệu có thể tự mua bất động sản, được sao lộc là tốt.
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Liêm trinh,Thiên tướng

Không giữ được gia sản của tổ tiên. Được cách "Tài ấm giáp ấn" tin có thể thừa kế.
Nếu thấy các cát diệu, trung niên trở đi có thể tự mua bất động sản.
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Liêm trinh,Thiên tướng

Nhà đất trước ít sau nhiều
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Thiên hư

Không nối được tổ nghiệp
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Thiên hư tọa thủ và các sao Địa kiếp hội hợp

Không có nhà mà đồ đạc cũng xoàng lắm
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

Trong nhà có ma mộc. Nhà cửa mục nát hay có mối mọt.
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Thiên khốc

Không nối được tổ nghiệp
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

Chủ về có thể lập nên sản nghiệp.
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

Nhà cửa to tát đẹp đẽ
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Thiên tướng đơn thủ

Mua tậu nhà đất dễ dàng
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Thiên tướng đơn thủ

Nhà đất bình thường, nếu may mắn được hưởng nhà đất của tổ nghiệp để lại, về sau cũng phá tán đến hết để rồi
lại tự tay gây dựng lại
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Thiên tướng

Cách "Tài ấm giáp ấn" là được thừa kế sản nghiệp to tát.
Cách "Hình kị giáp ấn" thì vì sản nghiệp nhà đất mà sinh ra phiền nhiễu.
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Thiên tướng

Một đời tốt đẹp, gần nhà mà có đường sông, mương nước nhập cục, lấy cát để luận
Cung Điền Trạch của Quý Cháu Gái an tại Ngọ có sao Thiên tướng

Thường vì chuyện đất đai mà mối quan hệ với hàng xóm trở lên bất hòa sinh lòng phiền não

TẬT ÁCH
XemTuong.net nhận thấy điểm huyền khí ở cung Tật ách của Quý Cháu ở mức trung bình, 5 điểm. Quý Cháu nên
xem kỷ lời giải để biết cách ứng biến phù hợp, ngoài cung Tật ách thì Quý Cháu hãy xem thêm 2 cung Huynh đệ
và Điền trạch vì 2 cung này là bộ tam hợp với cung Tật ách.
Tam hợp cung Tật ách an tại Tuất có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

Ít bệnh tật
Tam hợp cung Tật ách an tại Tuất có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

Thường có tỳ vết ở hậu môn hay đau bụng đi rửa, khi đau yếu thường hay mắc tai nạn, không gặp được người
giúp đỡ
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Cung Tật ách Quý Cháu phi Hóa khoa nhập cung Huynh đệ

Xử sự với anh chị em khá bình hòa, sáng suốt, có lí lẽ, có tiết chế. Sức khỏe bình ổn; dễ được quý nhân trợ lực
nhiều.
Cung Tật ách Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Điền trạch

Tài vận không thuận lợi, dễ phá tài; nhưng rất biết làm ăn, thường hay suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền, rất thích
mua bất động sản, nhất định sẽ có cơ hội mua nhà. Sức khỏe kém, thể chất không được tốt, cơ năng sinh thực khí
không được tốt, có thể có khuyết tật. Cuộc sống khá vất vả, gặp nhiều tai kiếp bất ngờ, cẩn thận phòng sự cố
giao thông; nữ mệnh dễ bị lưu sản, hoặc phải sinh mổ, phần nhiều dễ mắc bệnh phụ khoa. Không thích ra ngoài, ở
nhà thường không yên ổn, không có duyên với con cái, dễ có sự ngăn cách giữa hai đời.
Cung Tật ách Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Thiên di

Ra ngoài thuận lợi, rất có duyên với người chung quanh, thích viễn du vui chơi cùng bạn bè. Tình cảm vợ chồng
hạnh phúc. Sự nghiệp hay công việc đều phát triển thuận lợi.
Cung Tật ách Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Phu thê

Thích quản thúc phối ngẫu, có sức khỏe tốt hơn người phối ngẫu, nhu cầu tính dục khá mạnh, quan hệ nam nữ khá
chủ động, có thế mạnh, có thể mang lại hạnh phúc cho người phối ngẫu, tình cảm vợ chồng tốt đẹp. Vợ chồng dễ
xảy ra tranh cãi vì vấn đề đào hoa. Có yêu cầu nghiêm khắc đối với công việc hay sự nghiệp, nhưng người trong
gia tộc đều làm nghề khác nhau.
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Vũ khúc tọa thủ và các sao Hỏa Tinh,Đà La xung chiếu

Lao phổi
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Điếu khách

Ngã đau, có thương tích
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Hóa quyền

Bị thương, gặp tai nạn xe cộ, bị đánh nhầm
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Hóa quyền

Chủ về dễ gặp nhiều điều không may, dễ bị tổn thương bất ngờ, như bị té, bị va chạm, bị đánh...
Tính khí lúc trẻ nghịch ngợm, gàn bướng, lúc trưởng thành tính tình cứng rắn, khó hòa hợp, rất thích biểu hiện bản
thân, ưa chơi trội.
Cũng chủ về cơ thể cường tráng, tính dục mạnh, đào hoa vượng, trước khi kết hôn đã có quan hệ tình dục.
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Hóa quyền

Chủ về lúc nhỏ thường là đứa trẻ nghịch ngợm, nhiều bệnh đau; sau khi thành niên thân thể cường tráng. Thực ra,
người có Hóa Quyền ở cung Tật Ách thường có IQ cao, ý thức hoạt động với tốc độ cực kỳ nhanh. Ngoài ra còn
là người có tính dục mạnh; nếu vận đào hoa của Quý Cháu không vượng thì cha mẹ của Quý Cháu ắt là người
phong lưu phóng túng, rất có duyên với người khác giới, dù ông trông có vẻ rất nghiêm túc.
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Hóa quyền

Chủ về vất vả, dễ nổi giận, trở mặt rất nhanh
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Hóa quyền

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Quyền [năm sinh] ở cung tật ách như sau:
(1) Cung tật ách là đại biểu cho nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, có Hóa Quyền là có tượng biến động nhanh
chóng. Vì vậy, trường hợp Hóa Quyền ở cung tật ách là chủ về tư tưởng của Quý Cháu chuyển biến rất nhanh,
phản ứng cũng nhanh, IQ của họ khá cao, là người giỏi vận dụng đầu óc để suy nghĩ tính toán.
(2) Cũng vì cung tật ách có Hóa Quyền, nên người này dễ có hiện tượng dùng đầu óc quá độ, tâm trạng của Quý
Cháu rất dễ hưng phấn, và có lối suy nghĩ tính toán theo kiểu nhảy vọt.
(3) Cung tật ách là cung vị đại biểu cho chỗ thâm sâu nhất ở bên trong tâm hồn, nó còn có hàm nghĩa là "kho thu
chứa", là nơi tàng chứa các loại tri thức, thông tín; có Hóa Quyền, thì những tri thức, thông tin có trong đầu sẽ
thường được đổi mới, người này cũng rất muốn hấp thu tri thức mới, nhưng có vận dụng được chúng một cách
đầy đủ hay không, thì phải xem cung quan lộc tiếp nhận có hữu hiệu hay không.
(4) Cung tật ách đã là "kho thu chứa", trong trường hợp có Hóa Quyền, thì bản thân Quý Cháu sẽ rơi vào trạng
thái mất quyền, mất lực hành động và tính thực hiện, do đó thường không tưởng, mà thiếu thực tế, khó bắt đầu
hành động, khá thích hợp với những nghề nghiệp nặng tính suy nghĩ và đưa ra ý kiến.
(5) Tiếp theo điều (2) và (4), Hóa Quyền ở cung tật ách, thì tư tưởng hoạt động với tốc độ nhanh, mà thiếu hành
động, có lúc vì cách diễn đạt nhảy vọt, hoặc không diễn tả được cách suy nghĩ của mình, nên dễ bị tình trạng
giống như trong và ngoài bất nhất, thân tâm mất quân bình, tâm trạng cũng dễ ưu uất.
(6) Vì vậy, trong trường hợp cung tật ách có Hóa Quyền tác động qua lại với các cung mệnh, phúc, quan, điền,
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hoặc tổ hợp sao ở hai cung phúc đức và quan lộc không được tốt, thì Quý Cháu sẽ dễ mắc bệnh tinh thần, vì cung
tật ách tượng trưng cho những vấn đề có nguyên nhân tâm lí.
(7) Thêm vào đó, nếu ở cung điền trạch có hung tinh tụ tập, lúc xem về bệnh chứng thì có nguy cơ khá cao mắc
các bệnh như rối loạn chuyển hóa, tim mạch, v.v...Ngoài ra, Hóa Quyền là hỏa, lúc lấy Hóa Quyền để luận về bệnh,
phần nhiều là các bệnh liên quan đến chứng viêm, sốt cao.
(8) Xem xét cung tật ách ở góc độ là cung vị tử nữ của cung phu thê, cung tật ách có Hóa Quyền, là chủ về người
phối ngẫu có nhu cầu cao về chuyện riêng tư vợ chồng, trước khi kết hôn có thể đã từng có một tình yêu say đắm.
Trong một số tình huống phi hóa, căn cứ cung tật ách có Hóa Quyền có thể luận về vận đào hoa của người phối
ngẫu.
(9) Vì cung tật ách còn là cung vị phúc đức của cung nô bộc, cho nên, nếu bản thân Quý Cháu có hiện tượng đào
hoa, thì có thể xem xét căn cứ cung tật ách có Hóa Quyền để luận về tình hình gặp gỡ đào hoa của Quý Cháu, rất
có thể là tình yêu tay ba.
(10) Cung tật ách còn là cung vị khí số của cung điền trạch, trong trường hợp cung tật ách có Hóa Quyền, là nơi
thâm sâu nhất trong nội tâm ngầm có khát vọng, thúc giục Quý Cháu muốn có bất động sản; Hóa Quyền cũng chủ
về có nhiều bất động sản, và giữ được bất động sản; đồng thời vì Hóa Quyền còn có hàm nghĩa là "biến đổi", nên
cũng có tượng mau chóng hoán chuyển bất động sản.
(11) Nếu lấy cung điền trạch để xem về môi trường làm việc, thì Quý Cháu làm việc ở công ti hay tập đoàn khá
mạnh, có lực cạnh tranh, và Quý Cháu thường phải ứng phó với những biến động trong môi trường làm việc.
(12) Cung tật ách còn đại biểu cho cha, trường hợp có Hóa Quyền, thường thường có hàm ý là cha có thể đè ép,
uy nghiêm, thường có nghề chuyên môn đặc biệt. Ngoài ra, Hóa Quyền ở cung vị thiên di của cung phụ mẫu, cha
có thể vì bận rộn công việc mà thường không có ở nhà, dẫn đến tình trạng có sự ngăn cách với Quý Cháu.
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có các sao Hóa quyền,Vũ khúc

Chủ về bệnh đường hô hấp
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Hỏa Tinh tinh thuộc Dương Hỏa, chủ về nhọt độc, thấp khí uất lâu ngày thành độc. Linh Tinh thuộc mệnh Hỏa, chủ
về bệnh hư hỏa.
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Thiên riêu

Phản ứng nhanh, thông minh lanh lợi
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Thiên riêu

Phòng chết đuối
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Thiên riêu

Thận suy hay đau răng, bộ máy tiêu hóa không được lành mạnh
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Thiên riêu tọa thủ và các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Đau yếu vì ma quỷ phá phách
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có các sao Thiên riêu,Vũ khúc

Bệnh tê thấp hay phù chân tay
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Vũ khúc đơn thủ

Bệnh ngoài da, chân tay có tỳ vế
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Vũ khúc

Chủ về chứng bệnh viêm phổi, ho, ho ra máu, ho lao, bệnh nghẹt mũi, bệnh gan, bệnh đại tràng
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Vũ khúc

Chủ về ho, hen suyễn, lao phổi, viêm khí quản, mũi mẫn cảm, mũi nghẹt
Cung Tật Ách của Quý Cháu Gái an tại Tuất có sao Vũ khúc

Hiếm con, cô độc

THIÊN DI
XemTuong.net nhận thấy điểm huyền khí ở cung Thiên di của Quý Cháu tương đối không tốt, 3 điểm. Quý Cháu
nên xem kỷ lời giải để biết cách ứng biến phù hợp, ngoài cung Thiên di thì Quý Cháu hãy xem thêm 2 cung Phúc
đức Phu thê vì 2 cung này là bộ tam hợp với cung Thiên di.
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Cung Thiên di Quý Cháu phi Hóa khoa nhập cung Huynh đệ

Trợ lực cho anh chị em, là quý nhân của họ. Xã giao hòa hợp với bạn bè, bạn bè phần nhiều là người hiền hòa, lễ
độ, "quân tử chi giao", bạn bè thường là người có tiếng tăm. Bạn bè phần nhiều có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Cung Thiên di Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Mệnh

Không thích đi xa, đi xa sẽ muốn về nhà, không chịu ở lại lâu; nhưng cũng thường bôn ba ở bên ngoài. Ra bên
ngoài không được thuận lợi không nên đi xa làm ăn, ở bên ngoài không có quý nhân, dễ phạm tiểu nhân, duyên với
người chung quanh rất kém, thường bị thiệt thòi. Sự nghiệp ở tha hương hay nước ngoài đều bất lợi, nên phát
triển ở quê nhà, thích hợp làm nghề buôn bán có tính lưu động. Không nên đầu tư sáng lập cơ nghiệp, thích hợp
dựa vào nghề nghiệp chuyên môn để mưu sinh. Đi xa dễ gặp sự cố giao thông, nên cẩn thận phòng tai họa "huyết
quang".
Cung Thiên di Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Phu thê

Sự nghiệp có không gian để phát triển, có thể được người phối ngẫu trợ giúp, làm cho sự nghiệp phát triển thuận
lợi. Người phối ngẫu rất có duyên với người chung quanh, có thể nhờ quý nhân khác giới tương trợ mà lập nên cơ
nghiệp, có nhiều cơ hội kiếm tiền.
Cung Thiên di Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Quan lộc

Có tinh thần trách nhiệm, có nhiều cơ hội thăng tiến, sùng thượng địa vị và quyền lực, có xung lực sáng lập cơ
nghiệp, sự nghiệp có phát triển.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Bát Tọa

- Ra ngoài có oai phong.
Được người mến chuộng.
Có quý nhân giúp đỡ.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Đào Hoa

- Ra ngoài giao thiệp dễ lấy được cảm tình của mọi người, nhất là người khác phái.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có các sao Đào hoa,Hỉ thần,Hồng loan hội hợp

Lấy vợ chồng do tiếng sét ái tình. May mắn tơ duyên ở nơi đường xá.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

Gặp nhau ở nơi đường xa mà nên duyên vợ chồng, đàn ông ra ngoài có gái theo, đàn bà ra ngoài được nhiều
người thầm yêu vụng nhớ
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên riêu,Thiên y hội hợp

Sớm đào tối mận, lang bạt kỳ hồ, rượu chè tửu sắc
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có các sao Hóa khoa,Hóa quyền hội hợp

Hay được lui tới chi qui quyền, ra ngoài có danh giá, được nhiều người kính trọng
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Chủ về biến động, hơn nữa, trong đời dễ xảy ra sự cố, tai ách bất ngờ
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Chủ về lúc đi xa, ra ngoài không được người ta trợ giúp, không thuận lợi toại ý
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Có thể đoán rằng, sẽ có một lần tình cảm bị thất bại nghiêm trọng, ngoài ra, Quý Cháu thường hay "dịch động",
không làm không được, mà còn khó được duyên ở bên ngoài chi viện, đi xa lại nhớ nhà, mà lúc ở nhà thì lòng
không yên. Trong tình huống này cần phải có các sao có tính ổn định cực cao ở cung mệnh hay ở cung phúc đức,
nếu không, người này sẽ khá bi quan, bề ngoài cũng khó có thần sắc vui vẻ.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Kị [năm sinh] ở cung thiên di như sau:
(1) Cung thiên di đại biểu cho kiến văn và cảm quan của Quý Cháu về tiền đồ, viễn cảnh tương lai; trường hợp có
Hóa Kị ở cung thiên di, trong cách nhìn về tương lai của Quý Cháu, là cảnh trí đầy chông gai và hỗn loạn, khó sáng
sủa; do đó sẽ khiến Quý Cháu có cách suy nghĩ toàn là màu xám, quá độ bi quan; hơn nữa, vì đại vận sẽ dẫn khởi
Hóa Kị đến xung kích cung mệnh, nên cuộc đời của Quý Cháu hay đối mặt với những áp lực, tình huống thất lợi,
và trở ngại trùng trùng; dù đang ở trong đại vận bình an vô sự, đương sự cũng dễ vì kinh nghiệm đã trải qua mà
cảm thấy lo lắng không yên về tiền đồ tương lai, không cách nào diễn tả được.
(2) Cung thiên di cũng là cung vị khí số của cung phúc đức, cung phúc đức chủ về thị hiếu, hứng thú, và trạng thái
tâm lí có điều chỉnh cho thích ứng hay không; trường hợp có Hóa Kị ở cung thiên di, ngoại trừ tình huống xung
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kích cung mệnh, còn chủ về năng lực điều chỉnh tâm trạng của Quý Cháu không được tốt, phẩm chất của sở thích
và thị hiếu cũng không tốt, sự ràng buộc với thị hiếu cũng không mạnh, Quý Cháu rất khó dựa vào sở thích và thị
hiếu để giải tỏa áp lực hay điều chỉnh tâm trạng.
(3) Tiếp theo trên, cung phúc đức là cung vị chuẩn bị trước khi động tâm khởi niệm. Lúc cung vị khí số của nó (tức
cung thiên di) thấy Hóa Kị, là chủ về trước khi hành động, Quý Cháu thường hay có hướng suy nghĩ không chính
xác, EQ cũng không cao, trực tiếp bị ảnh hưởng chính là quyết sách của Quý Cháu, thường thường quyết sách
của Quý Cháu không được cao minh.
(4) Về người phối ngẫu, cung thiên di là cung vị biểu hiện của họ, có Hóa Kị là người phối ngẫu rất mong muốn
kiếm tiền, hoặc muốn dùng mọi phương thức để kiếm tiền. Nhưng do Hóa Kị xung kích cung mệnh, tức động tác
kiếm được tiền của người phối ngẫu sẽ xung kích Quý Cháu, vì vậy về biểu hiện công tác và năng lực kiếm tiền
(bất luận năng lực kiếm tiền cao hay thấp) của người phối ngẫu, Quý Cháu đều sẽ có cảm giác bất an, người phối
ngẫu không kiếm tiền để lo lắng cho tương lai của hai người, mà rất muốn kiếm tiền là vì lo lắng bản thân có thể
sẽ không có bạn đời, hoặc vì có tâm lí so sánh hơn thua với Quý Cháu.
(5) Tiếp theo ý (2), (3), (4), tình yêu (hôn nhân) lần đầu của Quý Cháu sợ rằng sẽ bị thất bại, bởi vì nàng lực và
biểu hiện của người yêu tạo áp lực quá lớn cho Quý Cháu, đồng thời nhân tố hành vi đan xen phức tạp giữa hai
người cũng dễ liên quan đến tiền bạc, khiến cho Quý Cháu cảm thấy hai người sẽ không có cùng một tương lai.
Ngoài ra, Hóa Kị ở cung thiên di cũng sẽ khiến cho cung phúc đức chủ về phẩm chất không tốt, nên tình cảm đầu
đời của Quý Cháu phần nhiều là đau buồn.
(6) Hóa Kị ở cung thiên di cũng sẽ tác động bắt buộc mệnh phải "dịch động". Thường thường Quý Cháu phải đi
xa, đi công tác xa, hay đi du học; nhưng do tác động của Hóa Kị, Quý Cháu đi xa rồi sẽ muốn quay về nhà, quay
về nhà rồi lại muốn đi xa.
(7) Tiếp theo trên, vì lực tác động của Hóa Kị, nên có lúc Quý Cháu ở bên ngoài sẽ có tâm trạng không tốt, cảm
thấy khó yên ổn, nguyên nhân sinh ra tâm trạng này phần nhiều là do Quý Cháu ở bên ngoài dễ bị nơi khác không
chấp nhận, hoặc ở bên ngoài khó có bạn tri kỉ, thiếu cảm giác an toàn. Hóa Kị còn có ý tượng "làm cho rối rắm",
"làm phiền". Trong các tình huống đã thuật ở trên, Quý Cháu rất dễ ở nơi khác (nước khác) đến già, khó quay về
nơi sinh ra.
(8) Như đã biết, cung thiên di là đại biểu cho cảm quan của Quý Cháu đối với viễn cảnh tương lai, đúng là có quan
hệ bất khả phân với sự "dịch động" ở bên ngoài. Trường hợp cung thiên di có Hóa Kị, vì nó xung kích Quý Cháu,
là chủ về nên phòng tai nạn giao thông; nếu có Hóa Kị ở cung thiên di hay cung tử nữ của đại vận, cần đặc biệt
chú ý vấn đề an toàn giao thông.
(9) Vị trí của cung thiên di năm ở giữa cung nô bộc và cung tật ách, là tượng trưng cho cung vị giao lưu giữa "đại
ngã" của hoàn cảnh bên ngoài, với "tự ngã" bên trong tâm hồn. Trường hợp cung thiên di xuất hiện Hóa Kị, là chủ
về trong và ngoài khó thông nhau; nói một cách cụ thể, quan hệ giao tế của Quý Cháu không được tốt, lòng tự tôn
quá nặng và "da mặt quá mỏng".
(10) Cung thiên di cư ở cung vị tật ách của cung phụ mẫu, trường hợp có Hóa Kị, tức sức khỏe của song thân có
vấn đề, mà vấn đề này sẽ làm cho Quý Cháu rất bối rối. Vì Hóa Kị ở cung thiên di trực xung cung mệnh, do đó,
thường thường trong đại vận thứ nhất Quý Cháu phải đối mặt với hoàn cảnh biến động thay đổi, một trong song
thân sẽ có vấn đề về sức khỏe, lúc này không nên thấy Thiên Hình, nếu không sẽ có tang sự báo hiếu với tầng
suất rất cao.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Giống như bị lời nguyền, tình yêu đầu tiên khó mà có kết cục
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Hay mắc thi phi và gặp nhiều sự phiền lòng
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Hóa Kị là đại biểu cho sự khiếm khuyết và bất túc, lúc cung thiên di xuất hiện Hóa Kị, là ý tượng: vợ chồng sống
với nhau thường xuất hiện tình trạng mạnh ai nấy nói, không hiểu nhau, cuối cùng dễ dẫn đến hôn nhân đổ vỡ.
Theo cách nhìn của Quý Cháu, "người ấy" rảnh rang cứ ưa kiếm chuyện, một khi tâm tính của họ không được tốt,
thì rất rắc rối, mặt của họ rất khó coi. Hoàn cảnh của Quý Cháu lúc này đúng là dầu sôi lửa bỏng, muốn chạy cũng
chạy không khỏi, nhưng đó có thể không phải là ý định của họ, mà là xuất phát từ sự nóng lòng muốn làm cho Quý
Cháu sống tốt hơn, bộ mặt khó coi chỉ là phản ứng của cảm xúc nhất thời. Trong tình hình này, chỉ có thể khuyên
hai người nên nhường nhịn lẫn nhau, lắng nghe nhau nhiều hơn một chút, vậy mới có thể làm cho hôn nhân lâu dài.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Mệnh xuất ngoại, từ nhỏ đã rời xa gia đình, ở bên ngoài ít gặp quý nhân, mà dễ phạm tiểu nhân, ở quê hương, khó
mưu sinh, cho nên cần phải đi xa tìm cơ hội
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ
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Người ta thường nói, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Muốn xông pha ngoài đời phải có chút ít tên tuổi,
còn rất cần có bạn bè giúp đỡ. Chỉ tại Quý Cháu bỏ số bạn này, không mở miệng; có lẽ vì da mặt quá mỏng mà
cũng có thể vì lòng tự tôn quá lớn, không cách nào chịu nỗi tình cảnh bị từ chối. Lúc nào cũng tạo áp lực cho mình,
đương nhiên sẽ không giải quyết được tình trạng lúng túng. Quý Cháu cũng không cách nào rảnh rỗi, an phận ở
nhà, mà lúc nào cũng tất bật, miệt mài, bôn ba vất vả ở bên ngoài tâm sự nào ai biết, điều gì thật sự làm cho Quý
Cháu thống khổ?
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Ra ngoài không được thuận lợi; không có quý nhân đề bạt, phải đi xa, cuộc đời ít gặp cơ hội tốt.
Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, muốn tạo nên tiếng tăm trong xã hội thì phải nhờ bạn bè giúp đỡ thôi.
Nhưng Quý Cháu tính tình không được cởi mở, cũng có thể là do da mặt quá mỏng mà cũng có thể do lòng tự tôn
của Quý Cháu quá mạnh, không cách nào chịu đựng được tình trạng bị từ chối, lúc nào cũng gây áp lực cho bản
thân, đương nhiên Quý Cháu sẽ tự tìm phiền phức, không cách nào ở không ở yên trong nhà mà không làm chuyện
gì, cứ phải vội vội vàng vàng bôn ba vất vả ở bên ngoài, tâm sự nào ai biết.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Thuở ấu niên có nhiều khả năng đi học ở nơi khác, vào đại vận thứ hai phần nhiều đi học ở xa hoặc xuất ngoại du
học, nhưng chỉ đi một thời gian rồi cũng quay về. Tuy họ có nhiều cơ hội "dịch động", đi xa, nhưng Quý Cháu có
khuynh hướng "lá rụng về cội".
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Hóa kỵ

Vận tình yêu thì còn có thể, nhưng vận hôn nhân lại không được cát tường. Nam nữ sau khi quan hệ đào hoa thân
mật, vận hôn nhân lại có khả năng xảy ra vấn đề, cảm giác đáng tiếc "đã từng có" khiến người có kết cấu sao
dạng này chán ngán chuyện hôn nhân!
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có các sao Hóa kỵ,Thiên đồng

Chủ về ở bên ngoài có chuyện thương tâm, không lợi về quan hệ với người chung quanh
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có các sao Hóa kỵ,Thiên đồng

Thiên Đồng Hóa Kị ở cung Thiên Di, ở bên ngoài phần nhiều không thuận lợi, bất lợi; ở bên ngoài rất hao tốn, cũng
chẳng được hưởng phúc, rốt cuộc lại vất vả cực nhọc.
Ra bên ngoài thường xảy ra tình trạng phối hợp không được tốt, không hòa hợp với người khác; nên phòng
trường hợp đang làm người hòa giải lại biến thành người bị hại.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Chủ về ra ngoài có duyên với người, được trợ lực
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Gặp nhiều người giúp đỡ
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có các sao Kiếp sát,Lưu hà hội hợp

Mắc tai nạn xe cộ hay bị ám sát
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Kình dương

Chủ về thị phi tranh giành
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Kình dương

Cung thiên di là cung vị tài bạch của cung phu thê, tức là cung vị đối đãi của vợ chồng; nếu vị trí này xuất hiện Hỏa
Tinh, Kình Dương, hai người xử sự với nhau tất nhiên là dùng toàn lời lẽ sắc bén, không nhường nhịn nhau, hàng
ngày giống như đang đóng phim hành động; đây là chuyện của cả hai người, vì một bàn tay không thể vỗ thành
tiếng, chuyện động tay động chân của hai người, bạn đương nhiên cũng có trách nhiệm. Có lẽ bạn nên nhìn vào
gương, hơn là hỏi người khác, xem lời nói và hành vi của mình có dễ làm cho người ta nổi giận không. Bắt đầu
sửa đổi và xây dựng từ bản thân, còn hơn là hai người cứ oán trách nhau.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Thiên đồng đơn thủ

Càng xa nhà mọi sự càng được hanh thông, không nên ở lâu một chỗ hay gặp quý nhân phù trợ
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Thiên đồng đơn thủ

Hay phải xa nhà nhưng hay gặp những sự phiền lòng, sau này chết ở xa bản quán
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Thiên đồng đơn thủ

Nay đây mai đó, chết ở xa nhà
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Thiên đồng đơn thủ

Ra ngoài hay mắc tai họa nhất là thị phi, kiện tụng
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Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Thiên đồng

Cuộc đời gặp nhiều phiền toái hoặc không được như ý; rất nhiều lúc phiền muộn, suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh của
mình. Do cá tính hướng nội nên thiếu hùng tâm tráng chí làm nên chuyện oanh oanh liệt liệt; vì vậy, đối với tiền đồ
tương lai, nếu không phải là thái độ ôm giữ tình trạng yên bình, thì cũng nhắm đến cuộc sống an nhàn. Cho nên
phần nhiều sẽ đi nghiên cứu hoặc bồi dưỡng văn học nghệ thuật; hứng thú hoặc sở thích, thị hiếu thường có tính
chất tĩnh. Người có mệnh cách này hiếm khi có hành động mạo hiểm, mà mục tiêu rốt rảo của họ là theo đuổi cuộc
sống lãng mạn, hợp ý dễ chịu.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Thiên đồng

Loại người nay tính tình giống trẻ con, hoạt bát hiếu động, rất hiếu kì, hồn nhiên, thiếu kinh nghiệm đời. Tuy không
giống người mà bạn có thể phó thác cả cuộc đời, nhưng họ là người vô cùng đáng yêu. Với cá tính hiền hòa,
không cố chấp, quan tâm chăm sóc và dịu dàng, hơi có chút tình cha con (hay mẹ con) thì hầu như họ mất hết khả
năng phòng vệ, bị đánh bại hoàn toàn. Có điều, những người này tuy là đối tượng tốt lúc yêu đương, nhưng chưa
chắc là người bạn đời tốt sau khi kết hôn, vì họ rất sợ việc, nhu nhược, thiếu tinh thần trách nhiệm...Một khi phải
chịu trách nhiệm, ngay lập tức bạn sẽ chẳng thấy bóng dáng của họ; làm bạn đời của họ, phải chịu đựng tình trạng
họ không gánh vác chuyện gì, còn phải cẩn thận đề phòng họ "trật đường ray".
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Thiên đồng

Ở nơi xa tinh thần sảng khoái, tâm tư yên ổn
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Thiên đồng

Thiên Đồng là sao thong dong, xem trọng cảm giác hưởng thụ; nếu Thiên Đồng Hóa Lộc thì càng đậm tính chất
này. Cung thiên di có Thiên Đồng thì "một nửa kia" của bạn rất có thể sẽ làm nghề tự do, hoặc đã từng làm việc ở
dạng này một thời gian, tần suất thay đổi công việc cao hơn người khác. Ngoài ra, họ còn có tài nói chuyện, biểu
hiện bề ngoài tao nhã, phản ứng nhanh, thông minh; rất thích hợp kinh doanh giải trí hoặc các ngành công nghiệp
nghỉ mát, du lịch, giải trí; quan hệ công cộng, nghệ thuật biểu diễn cũng là nghề mà họ có tài năng. Nhưng trường
hợp Thiên Đồng đồng cung với Kình Dương, cá tính của họ sẽ thay đổi 180 độ, trở nên rất mãnh liệt, thích hợp
làm quân nhân, cảnh sát hoặc vận động viên. Do bản thân Thiên Đồng rất lười biếng, nên dù "người ấy thuộc loại
nào họ cũng hay trì hoãn, thiếu tinh thẩn trách nhiệm, cho nên bạn nhất định phải giúp họ trong công việc và quản lí
tiền cho tốt.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có sao Thiên đồng

Thiên đồng ở cung thiên di, "một nửa kia" giống như một đứa bé trước mặt Quý Cháu, rất trẻ con, lúc khóc, lúc
náo loạn, có lúc cười một cách ngây ngô, mẫu người này có lúc đeo bám bạn như sam, có lúc lại la lên mình không
có tự do. về cơ bản, lời nói của họ không được nghiêm túc cho lắm; cho nên lúc nào cần dỗ ngọt thì dỗ ngọt, lúc
nào cần mắng thì phải dạy cho họ một bài học ra trò, nhưng họ phần nhiều là tuấn nam mĩ nữ, chỉ sợ là Quý Cháu
không đành lòng thôi.
Cung Thiên Di của Quý Cháu Gái an tại Dậu có các sao Thiên đồng,Thiên lương tọa thủ và các sao Hóa kỵ hội hợp

Bị áp lực về nhân sự rất lớn, hoặc gặp tiểu nhân

TÀI BẠCH
XemTuong.net nhận thấy điểm huyền khí ở cung Tài bạch của Quý Cháu rất xấu, - 5 điểm. Quý Cháu nên xem kỷ
lời giải để biết cách ứng biến phù hợp, ngoài cung Tài bạch thì Quý Cháu hãy xem thêm 2 cung Quan lộc và Mệnh
vì 2 cung này là bộ tam hợp với cung Tài bạch.
Cung Tài bạch Quý Cháu phi Hóa khoa nhập cung Phu thê

Thích hợp đi làm hưởng lương; tiền bạc bình thuận; sự nghiệp hoặc công việc đều thuận lợi, làm ăn tính toán tỉ
mỉ, khó xuất hiện nguy cơ. Người phối ngẫu là quý nhân của Quý Cháu, có thể xoay sở tiền bạc cho Quý Cháu; vợ
chồng hạnh phúc.
Cung Tài bạch Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

Kiếm được bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu, không đủ no ấm, cũng chủ về chưa kiếm được tiền đã phải tiêu tiền để
giao tế, có kiếm được tiền hay không còn chưa biết, đây là điềm chưa kiếm được tiền đã có tổn thất
Cung Tài bạch Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

Kiếm nhiều tiền mà vẫn không đủ chi tiêu: kiếm tiền không đủ để chi tiêu
Cung Tài bạch Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức
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Là ý tượng: trong sự nghiệp hay trong công việc cần phải dùng đến tiền hoặc phải đầu tư, nhưng chỉ cần sự tình
thuộc về đầu tư là sẽ bị tổn thất, mà không có thu lợi.
Cung Tài bạch Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

Thích hưởng thụ, tiền kiếm được thường tiêu xài trong chuyện hường thụ, thị hiếu, không để dành được, có hành
vi tiêu xài tiền sai lệch.
Làm ăn mua bán bằng tiền mặt, không nên làm sản xuất.
Kiếm tiền không nhiều; vợ chồng thường vì chuyện tiền bạc mà xảy ra tranh chấp.
Sẽ đầu tư vào sự nghiệp của người phối ngẫu, thu hồi vốn chậm.
Chất lượng hưởng thụ kém, không có tiền vẫn muốn hưởng thụ.
Cung Tài bạch Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Mệnh, phi Hóa kỵ nhập cung Quan lộc

Tình hình cát hung của tài bạch, toàn bộ đều do nhân tố cá nhân Quý Cháu tác động, hoàn toàn không liên can
đến người khác, bản thân nỗ lực hay không sẽ quyết định tài vận của mình hưng hay suy, cũng có thể nói đây là
cách cục tự lực cánh sinh
Cung Tài bạch Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Mệnh

Bởi vì sau khi tiến vào thì theo chiều thuận trở về cung mệnh, là ý tượng: Quý Cháu có dùng, sau khi hưởng thụ
khoản tiền này còn mang lại điều tốt cho bản thân Quý Cháu, thường dùng hết mà không để dành. Kết cấu này có
thể coi là điển hình của mẫu người có tiền, nhưng không có nghĩa đây là cách cục của người giàu có.
Cung Tài bạch Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Mệnh

Quý Cháu dựa vào bản thân để kiếm tiền, kiếm được tiền, sẽ phát tài; kiếm được thì cũng dùng được, sẽ rất "có
thể diện"! Tình hình vốn liếng khá tốt, sẽ đầu tư nhiều vốn vào sự nghiệp làm ăn, khả năng thu hồi vốn có tần suất
rất cao.
Cung Tài bạch Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Mệnh

Thường xuyên tiêu tiền cho bản thân
Cung Tài bạch Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Thiên di

Ở bên ngoài được người ta hỗ trợ, khẳng định; có thể dựa vào tài năng, nghề chuyên môn để giành cơ hội kiếm
tiền; có thể tự lập cơ nghiệp, có biểu hiện rất ưu tú, có nhiều cơ hội, ra ngoài kiếm được nhiều tiền.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Cô thần,Đẩu quân,Quả tú hội hợp

Keo kiệt
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

Hà tiện, khéo giữ của
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Đà la,Hóa lộc,Tang môn hội hợp

Được của thừa tự của một người trong họ để lại
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Đại hao,Địa không,Địa kiếp,Tiểu hao hội hợp

Tốn tiền vì chuyện trai gái, dễ bị làm tiền, đàn ông thường bị vợ hay nhân tình bòn của, đàn bà thường bị chồng
hay nhân tình lợi dụng
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Đại hao,Hóa lộc

Kiếm tiền ít nhưng lại tiêu nhiều và rất hoang phí, không những thế lại còn bị hao tán, mất mát
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Đẩu quân

Giữ được của cải
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Chủ về tài khí hao tốn, thiếu thốn, thu không đủ chi. Nếu có cát tinh thì nhờ có sáng kiến mà phát tài.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Địa không,Địa kiếp,Hóa lộc hội hợp

Tính ích kỷ, biến lận nhưng lại hay bị hao tốn tiền tài rất nhiều
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Hóa khoa,Hóa quyền hội hợp

Làm giàu mau chóng hay gặp người giúp đỡ
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

(1) Dục vọng kiếm tiền khá manh, khát vọng đối với tiền bạc hơi vượt quá năng lực của bản thân.
(2) Thích có nhiều con đường kiếm tiền.
(3) Cơ hội kiếm tiền nhiều hơn người bình thường, cho nên cũng có nhiều cơ hội kiêm nhiệm, làm thêm bán thòi
gian.
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(4) Rất biết cách nắm điểm mấu chốt để nhảy vào nghề nghiệp mới lạ, có nhiều kĩ năng kiếm tiền, kiến thức phong
phú, nhưng đa mà không chuyên.
(5) Đủ năng lực đảm nhiệm công việc ở tuyển đầu, giỏi lập quan hệ giữa với người khác; thích hợp với nghề
nghiệp có tính phục vụ, nghiệp vụ, quan hệ công cộng.
(6) Bản thân có thể gần gũi, sốt sắng, và khá sôi nổi trong nghề nghiệp.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Chủ về thái độ ứng xử của Quý Cháu có thể làm cho người khác cảm nhận được tình cảm nồng hậu của Quý
Cháu; họ có sức quyến rũ rất đặc biệt, do đó dễ lọt vào mắt xanh của người khác giới; họ cũng có nhiều cơ hội
kiếm tiền hơn người bình thường, nhưng khó giữ được, vì thái độ tiêu sài tiền của Quý Cháu rất khẳng khái và
rộng rãi, tiền bạc ra vào nhiều mà nhanh, nhưng chuyện tình cảm tụ tán cũng nhiều mà nhanh như vậy!
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Có đầu óc quản lí tài chính, trời sinh có bản năng kiếm tiền; điều quan trọng hơn là, họ là người rất chu đáo, mặt
nào cũng có thể quán xuyến, chuyện gì họ cũng có thể làm tốt. Dù không có thiên thời, không có địa lợi, ít nhất họ
cũng còn có nhân hòa; đối với họ, quan hệ giao tế tốt đẹp là nguồn vốn tốt nhất, bất kể trong hoàn cảnh khó khăn
thế nào, họ cũng đều có biện pháp thoát ra con đường sáng sủa và tiếp tục phát tài.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Có khuynh hướng đa tình! Trừ phi họ đã già yếu, nếu không, người khác giới luôn thấy ở họ sự đa tình đầy cảm
tính, khiến người ta lo lắng sẽ có người cảm động cái tính đa tình này.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Cung tài bạch thấy Hóa Lộc, đừng thấy Quý Cháu có khí thế oai phong trước mặt người ngoài hoặc trong nghề
nghiệp, mà vênh vang; vì trước mặt người yêu, họ chỉ là con cừu nhỏ rất biết cách làm thế nào để được quan tâm
chăm sóc, vì họ rất sợ cô đơn, nên trong thế giới tình cảm, nhất định phải có nhiều người dự phòng mới được!
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Lộc [năm sinh] ở cung tài bạch như sau:
(1) Hóa Lộc có hàm ý là "nhiều", "cầu được nhiều". Lúc Hóa Lộc ở cung tài bạch, ảnh hưởng đầu tiên chính là bản
thân rất có hứng thú kiếm tiền, trạng thái tâm lí kì vọng vào việc kiếm tiền thể hiện rõ rệt hơn người bình thường,
họ sẽ suy nghĩ tính toán nhiều phương thức kiếm tiền và con đường kiếm tiền khác nhau, và cũng sẽ biến nó thành
hành động thực tiễn, nhưng hành động thực tiễn có mạnh mẽ hay không thì phải xem tình hình của sao Hóa Kị.
(2) Lúc Hóa Lộc ở cung tài bạch là chủ về Quý Cháu có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhất là trường hợp các sao hóa
miếu vượng, lượng tiền chảy vào theo đó mà tăng mạnh lên, tốc độ kiếm tiền cũng theo đó mà tăng nhanh hơn,
cho nên có quan điểm cho rằng có Hóa Lộc ở cung tài bạch là giàu có.
(3) Thực ra Hóa Lộc ở cung tài bạch là chủ về trong cuộc đời từng có nhiều thời cơ kiếm được rất nhiều tiền,
nhưng không nhất định sẽ giàu có, vì đây chỉ là điều kiện có, mà chưa phải là điều kiện đủ. Muốn biết có giàu có
hay không, trước tiên phải xem cung nào có sao Hóa Kị [năm sinh] tọa thủ, tính chất "thu vào" của Hóa Kị có được
thích đáng hay không, nếu nó ở vị trí không thích đáng, thì mang tiền bạc tích lũy được sẽ bị phá tán hoặc tiêu xài
hết. Có điều, Hóa Lộc ở cung tài bạch là chủ về nguồn tiền tài bất tận, chỉ cần có động tác kiếm tiền, luôn luôn có
cơ hội tiền vào.
(4) Kế đến phải xem sao nào Hóa Lộc. Vì Hóa Lộc tuy chủ về "phong phú", "nhiều", nhưng còn chủ về "tình".
Trường hợp bản thân sao Hóa Lộc có thành phần "tình" quá lớn, hoặc toàn bộ mệnh cục chủ về tình cảm quá
phong phú, thi Hóa Lộc ở cung tài bạch là chủ về "tình" chứ không chủ về "lợi"; tuy vẫn có cách suy nghĩ của
người giỏi kiếm tiền và có cơ hội kiếm tiền, nhưng lượng tiền vào sẽ giảm bớt. Nếu Thiên Đồng hay Thiên Lương
là sao Hóa Lộc ở cung tài bạch, thì Hóa Lộc này chỉ hướng luận về tiền bạc không lớn, nhưng do chịu tác động
của Hóa Lộc, nên bất luận Quý Cháu tự kinh doanh, hay đi làm hưởng lương, thì kiếm tiền vẫn dễ hơn người bình
thường.
(5) Cung tài bạch còn là cửa ngõ giao dịch, do đó không chỉ có nhiều con đường tiền vào, nhiều con đường kiếm
tiền, mà con đường tiêu xài tiền cũng rất nhiều, mà còn tiêu xài tiền với tốc độ rất nhanh.
(6) Như đà thuật ở trước, vì Hóa Lộc chủ về "nhiều", nên có nhiều phương thức kiếm tiền, ứng nghiệm trong thực
tế, là chủ về dễ có thêm nghề khác, có tố chất chuyên nghiệp, và có nhiều cách kiếm tiền. Nếu có tự hóa, là chủ về
làm thêm bán thời gian, kiêm nhiều nghề.
(7) Vì cung tài bạch còn là cung vị biểu hiện, cho nên Hóa Lộc tượng trưng cho "có tình nghĩa", "đa tình"; biểu hiện
ở hành vi, ngôn từ và thái độ đều làm cho người ta cảm thấy Quý Cháu có tình người, mà cách xử sự cũng dùng
tình cảm rất tế nhị.
(8) Vì Hóa Lộc ở cung tài bạch, nên cũng có nghĩa là biểu hiện tính chất Hóa Lộc (vì cung tài bạch là cung vị chủ
về biểu hiện), biểu hiện "Hóa Lộc" tức là biểu hiện có tiền của, nên dù Quý Cháu không có tiền cũng sẽ biểu hiện là
người có tiền. Nếu vị trí của Hóa Lộc và Hóa Kị không thích đáng, có lúc phải gượng chống đỡ, khiến người ta
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hiểu lầm Quý Cháu là người rất có tiền, thực ra chỉ là người rất biết tiêu xài tiền mà thôi!
(9) Tổng hợp các điều (5), (7), (8), là chủ về Quý Cháu đối đãi bạn bè rất khẳng khái và rộng rãi
(10) Vì có thái độ đầy tình cảm, lúc dùng lời nói cũng tràn đầy tình cảm, khiến người ta cảm nhận được lòng chân
thành của họ, kèm với cách dùng tiền thoải mái và rộng rãi, nên rất thu hút sự chú ý của người khác giới.
(11) Cung tài bạch còn là cung vị phu thê của cung phu thê, nên là hình ảnh của Quý Cháu trong cách nhìn của
người phối ngẫu; trường hợp có Hóa Lộc, nếu so sánh thì người phối ngẫu sẽ cho rằng Quý Cháu đa tình hơn họ,
do đó dễ bị người phối ngẫu hiểu lầm là đa tình hào hoa.
(12) Một khi bước ra xã hội đi làm kiếm tiền, trong một khoảng thời gian, quan niệm về tình cảm của Quý Cháu sẽ
thay đổi; vì tâm tính dễ xúc động cũng là tượng trưng cho sự tụ tán li hợp rất nhanh, rất gấp; người ngoài sẽ cho
rằng họ là người không chuyên nhất trong tình cảm.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Không nhất định bạn là người có rất nhiều tiền, nhưng thường thường bạn là người rất biết kiếm tiền. Chỉ cần dính
đến chuyện kiếm tiền thì ý tưởng kì lạ gì bạn cũng nghĩ ra được, mà còn có động tác gọn gàng, sáng suốt, giỏi
giang. Ông chủ nào dùng bạn là có thêm một cánh tay đắc lực. Ngoài ra, bạn rất có duyên với người chung quanh,
xử sự khéo léo, không xúc phạm hay làm phiền lòng ai bao giờ, ai gặp cũng mến. Nhưng vì có nhiều bạn bè nên
phí thù tạc giao tế cũng sẽ hao tổn nhiều; thêm vào đó, bản thân bạn lại biết hưởng thụ, tuy thu nhập rất khá
nhưng chi tiêu cũng nhiều. Ngoài ra, người có Hóa Quyền ở cung tài bạch thường sẽ làm cho người ta có cảm giác
họ là người thực dụng.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Là cao thủ trong tình yêu, rất nhiệt tình, hỏi han ân cẩn, tinh tế, lời nói và hành vi âu yếm vồn vã, không những có
thể làm trái tim của người yêu tan chảy mà còn có thể làm cho nó sôi lên.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Mẫu người này trời sinh giỏi giao tế miệng mồm lanh lợi, rất biết nói chuyện, thường thường họ không cần tổn
nhiều sức lực nhưng lại có "năng lực thu lợi từ đầu tư" hơn người bình thường gấp mấy lần, đa số họ biết kiếm
tiền mà cũng biết tiêu xài tiền. Trong cách nhìn của người khác, họ sống rất nhàn nhã, nhưng túi tiền lúc nào cũng
đầy, dường như không phải lo lắng gì về cái ăn cái mặc. Người có điềm triệu này, thích hợp công việc kinh doanh,
cũng thích hợp đầu tư vào các quỹ đầu tư và cổ phiếu, có thể lời nhiều. Nhưng phải chú ý, nếu Hóa Kị ở "tha cung"
(như cung huynh đệ, cung tử nữ, cung thiên di, cung nô bộc, cung phụ mẫu), đó có thể là "thùy tượng" rớt từ trên
mây xuống, trong lúc đầu tư tài chính phải hết sức cẩn thận.
Với cách đối nhân xử thế rất nhân hậu, thái độ tiêu xài tiền không tính toán so đo, cho nên thường không thể quản
lí tốt túi tiên của mình; phần nhiều họ là người khẳng khái, chú trọng thân phận và địa vị, ưa sĩ diện. Người này có
phải là người giàu có hay không, điều này còn phải xem xét thêm; nhưng chí ít thì họ cũng làm cho người ta cảm
thấy họ là người có tiền. Tiền bạc không ghi tên của ai, có đến thì có đi, nhưng người nghèo kiết xác dù có xảo
quyệt đến đâu cũng khó giả làm người giàu có; cho nên người có Hóa Lộc ở cung tài bạch, nói chung là kiếm tiến
dễ hơn người bình thường, mà tiêu xài cũng rất rộng rãi, nhưng có tiền nhiều hay ít thì phải xem sao nào Hóa Lộc
mà định! Ở đây xin nhắc lại, đây chỉ là "thùy tượng" mà thôi, là mệnh cách tiên thiên, hay thường gọi là mệnh bàn
nguyên cục, tức thiên bàn, là ý tượng trước khi mệnh bàn chuyển động.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Quý Cháu có tiền, thích kiếm tiền, và vất vả bận rộn để kiếm tiền, có thể được tiền nhờ có duyên với người chung
quanh. Nhưng lại không giỏi mấy về quản lý tài chính đế kiếm tiền, năng lực kiểm soát tiền bạc cũng kém.
Hóa Lộc ở cung Tài Bạch tốt hơn ở cung Mệnh (hoặc Thân), cung Tài Bạch sau khi có sao Hóa Lộc là Quý Cháu
có năng lực kiếm tiền (lộc này là do tiên thiên mang lại); còn chủ về quý nhân giúp Quý Cháu kiếm tiền (tiên thiên
đã định trước).
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Nếu tình nhân của bạn, trong mệnh bàn có Hóa Lộc thì họ rất giàu cảm tính và đa tình. Trừ phi đã già yếu, nếu
không sẽ khiến cho bạn phái lo lắng, vì họ rất nóng bỏng và quyến rũ!
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Người có kết cấu này, dễ làm cho người ta lầm tường là người giàu có, bản thân Quý Cháu thường có hành vi
khoa trương, rất chú ý hình tượng và vỏ bọc bề ngoài về phương diện tiền bạc, thà thổi phồng lên, chớ không chịu
để người khác biết chỗ yếu kém của mình. Họ là người không chịu được cảnh vắng vẻ hiu quạnh, thích hoạt động
giao du náo nhiệt, trong một số trường hợp đặc thù, vì sĩ diện, họ có thể mang một số tiền lớn tiêu vào chuyện
không cần thiết hoặc không gánh nổi. Cho nên, người cung tài bạch thấy Hóa Lộc, cũng thuộc nhóm có nguy cơ
mắc nợ rất cao.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc
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Tính thích sông xa, tiêu xài tiền rộng rãi, và có tình người. Nên Quý Cháu rất có thể bị cho là, chỗ nào cũng thích
gieo rắc tình cảm, nhưng thật ra không thấy họ có ý đồ gì, mà chỉ là xử sự tốt và ưa sĩ diện mà thôi, nhưng những
hành vi này có thể làm người yêu hiểu lầm. Cho nên những người (nam hay nữ) nhiệt tình thuộc cách cục này cần
phải thường xuyên tỉnh táo, ngửi xem có mùi vị ghen tuông không? Có cảm thấy người yêu đột nhiên có lời nói và
hành vi kì lạ không? Ngay cả lúc thoải mái vẻ tinh thần, vào lúc thích hợp cũng nên có biểu hiện "không hai lòng"
để người yêu được yên lòng. (Những người cung tài bạch thấy Hóa Lộc đúng là có sức quyến rũ, vì vậy xin đừng
có thề thốt quá nặng lời...)!
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Hóa lộc

Trừ phi đã già yếu, nếu không, Quý Cháu là người rất đa tình và giàu cảm tính; khiến người ta lo lắng cho người
đáp ứng tính đa tình của họ!
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Hóa lộc,Hồng loan hội hợp

Trai tiêu tiền của vợ, gái nhờ nhan sắc mà dễ kiếm tiền
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Hóa lộc,Thái Dương

Chủ về thích hợp dựa vào tiếng tăm để kiếm tiền
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Hóa lộc,Thái Dương

Thái Dương Hóa Lộc ở cung Tài Bạch, Thái Dương là "quý tính", có mạng làm chủ, mà còn có thực quyền. Thái
Dương Hóa Lộc, là chủ về có chiêu thức để kiếm tiền và biết cách quản lý tài chính để kiếm tiền, còn rất biết tiêu
tiền (vì Thái Dương rất ưa sĩ diện).
Ở Vượng địa, nguồn để kiếm tiền rộng mở, có thể phát tài lớn.
Ở hãm địa, nguồn để kiếm tiền không lớn, có thể phát tài nhỏ. Thái Dương lạc hãm, khá vất vả, nhưng cũng giỏi
kiếm tiền và quản lý tài chính để kiếm tiền, nhưng thường chỉ là kiếm tiền cho người khác, một cọng tóc cũng
không bỏ sót, nhưng tiền của bản thân lại không lưu ý nhiều.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Hóa lộc,Thái tuế hội hợp

Buôn bán giỏi, được nhiều người tin cậy, nói rа tiền
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Hóa lộc,Thái tuế,Văn khúc,Văn xương hội hợp

Làm thầy kiện mà kiếm tiền
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Hóa lộc,Thiên mã hội hợp

Của đến tận tay. Buôn bán phát tài, đi kiếm tiền nhất là kinh doanh ở nơi xa, nay đây mai đó lại cũng chóng trở
nên giàu có.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Hóa lộc,Thiên mã,Vũ khúc hội hợp

Buôn bán làm giàu
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Thái dương đơn thủ

Giàu có lớn, dễ kiếm tiền
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Thái dương đơn thủ

Vất vả mới kiếm được tiền, phải gặp thời loạn hay phải đi ngang về tắt mới kiếm được đủ tiêu dùng, về già mới
sung túc
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Thái dương

-

Thu vào lớ n chi ra cun
̃ g nhiề u, á p lự c kinh tế cun
̃ g lớ n
Nhờ tiếng tăm mà kiế m tiề n
Phát tà i ở cá c công việc không có tı́ nh thương nghiệp
Kiế m tiề n gian nan

Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Thái dương

Ở cung độ miếu vượng thì thu vào nhiều mà chi ra cũng lớn, khó mà tích lũy. Ở cung độ lạc hãm thì tuy không bị
gánh nặng về kỉnh tế, song thu nhập không nhiều, cũng không thể tích lũy được.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Thái dương

Thái Dương là sao chủ về quan lộc, ngoại trừ đại biểu cho sự nghiệp thành tựu, còn tượng trưng cho sự vật của
công chúng. Lúc gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh hoặc Kình Dương, Đà La, thì nó sợ bị lạc hãm (ở các cung Dậu, Tuất,
Hợi, Tí, Sửu). Trường hợp đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, có thể tính chất công việc sẽ thiên về võ nghiệp
hoặc công việc lao lực; trường hợp đồng cung với Kình Dương, Đà La sẽ khiên tính chất công việc thành khổ sở
vô cùng, thu nhập rất ít, thậm chí ở bờ ranh giới hạn của pháp luật. Các tổ hợp Thái Dương ở cung tài bạch như:
- Thái Dương độc tọa ở cung Thìn hoặc Tị, rất có thể làm công chức hoặc làm những công việc có tính ổn định.
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- Nếu Thái Dương ở cung Tuất hoặc Hợi, cơ hội làm công chức không lớn, có thể làm các nghề liên quan đến y
khoa, pháp luật (như bộ phận phụ trách các vân đề pháp luật của công ti hay tập đoàn).
- Thái Dương độc tọa cung Ngọ, nếu có sát tinh thì có thể là quân nhân, cảnh sát; không có sát tinh thì có khả
năng là công chức, luật sư, bác sĩ.
- Nếu độc tọa ở cung Tí có khả năng là nhân viên trong ngành quan hệ công cộng hoặc nghệ thuật biểu diễn.
- "Thái Dương, Cự Môn" ở cung Dần có thể là giáo sư, nghiệp vụ chuyên môn, diễn viên lồng tiếng hoặc ca sĩ.
- "Thái Dương, Cự Môn" ở cung Thân, có thể làm nghề có tính chất nghiệp vụ, thư kí, hoặc thông dịch viên.
- "Thái Dương, Thái Âm" ở cung Mùi, có thể làm việc trong lãnh vực tài chính, tiển tệ hoặc truyền thông.
- "Thái Dương, Thái Âm" ở cung Sửu có thể làm việc cho cơ quan công hoặc công ti quốc doanh; nếu có thêm Văn
Xương, Văn Khúc thì có thể là chuyên viên đặc biệt, tác gia chuyên mục hay tác gia tự do, người thực hiện các
nhiệm vụ đặc biệt.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Thái dương

Thái Dương là sao quan quý quang minh lỗi lạc, trọng danh không trọng lợi, chú về quý không chủ về phú; hơn nữa
còn khẳng khái, rộng rãi ở cung vượng (từ cung Dần đến cung Ngọ) càng có khả năng là người làm tiêu tán tiền
bạc, phải chú ý điều tiết chi thu, cần đề phòng vì bạn bè mà hao tốn tiền bạc; thích hợp làm các nghề nghiệp như
giáo chức, mậu dịch, tư pháp, bác sĩ, y tá, bảo hiểm, văn hóa xuất bản. Thông thường, có thể vận dụng tiếng tăm
về chuyên môn của mình để kiếm tiền.
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có sao Thái dương

Tuyệt đối không thể đầu tư cổ phiếu
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

Chủ về dùng danh tiếng mà kiếm tiền, hoặc vận dụng tài học mà kiếm tiền
Cung Tài Bạch của Quý Cháu Gái an tại Hợi có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

Thích đánh bạc

PHU THÊ
XemTuong.net nhận thấy điểm huyền khí ở cung Phu thê của Quý Cháu trên trung bình, 5.3 điểm. Quý Cháu nên
xem kỷ lời giải để biết cách ứng biến phù hợp, ngoài cung Phu thê thì Quý Cháu hãy xem thêm 2 cung Thiên di
Phúc đức vì 2 cung này là bộ tam hợp với cung Phu thê.
Ngũ hành chính diệu Thiên cơ (MỘC) ở cung Phu Thê khắc hành (THỔ) của bản Mệnh

Vợ chồng ở một thời gian cũng chia tay, hoặc lục đục nhiều chuyện xảy ra
Ngũ hành chính diệu Thiên cơ (MỘC) ở cung Phu Thê khắc với ngũ hành (THỔ) của bản Mệnh

Vợ chồng ở một thời gian cũng chia tay, hoặc lục đục nhiều chuyện xảy ra
Cung Phu thê Quý Cháu phi Hóa khoa nhập cung Quan lộc

Người phối ngẫu rất có duyên với người chung quanh, có trợ lực cho sự nghiệp công danh của Quý Cháu; về
phương diện sự nghiệp hay công việc của họ, đều có thể phát huy tài năng, được khẳng định.
Cung Phu thê Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Có thể lấy vợ nhỏ tuổi
Cung Phu thê Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Hóa Kỵ nhập cung Tử tức xung cung Điền trạch, Điền trạch là nhà của Quý Cháu, bị "xung" là biểu thị Quý Cháu và
người phối ngẫu xa rời gia đình, dù không ly hôn cũng chủ về chia ly. Cung Mệnh phi Hóa Kỵ xung cung Điền trạch
(cung Điền trạch là cung vị Nô bộc của cung Phu thê), xung là biểu thị Quý Cháu xa rời gia đình, còn người phối
ngẫu thì đi tìm bạn bè.
Cung Phu thê Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Là bị cắm sừng
Cung Phu thê Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Là ý tượng: vợ ngoại tình; nếu đã sinh con thì có thể tránh sự kiện này
Cung Phu thê Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

Người phối ngẫu quan tâm lo liệu cho con cái thái quá, gây áp lực lớn cho con cái, tạo ra sự ngăn cách giữa hai
bên, cách xử sự không được tốt đẹp; người phối ngẫu không thích ngồi đợi ở nhà, thường ra ngoài, đi xa. Lúc đi
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ra ngoài Quý Cháu nên cẩn thận, dễ xảy ra sự cố giao thông. Sau kết hôn gia đình không yên ổn, dễ có người thứ
ba xen vào, có thể sẽ có hôn nhân lần thứ hai, quan hệ giao tế không được tốt.
Cung Phu thê Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Tật ách

Là người phối ngẫu chú trọng cơ thể của Quý Cháu chứ không phải yêu phẩm cách của Quý Cháu
Cung Phu thê Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Tật ách

Người phối ngẫu tính tình lạc quan, dễ phát phì, năng lực tính dục mạnh, sẽ đeo dính Quý Cháu, nhưng không tạo
áp lực cho Quý Cháu, con cái khá nhiều, cũng khá lao tâm. Quý Cháu có hứng thú với chính giới, rất có duyên với
người khác giới, dễ có cơ hội đào hoa, tình cảm vợ chồng tốt đẹp, có lòng thương người, quan tâm nhiều về sức
khỏe của mình.
Cung Phu thê Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Phụ mẫu

Người phối ngẫu có sức ảnh hưởng trong gia đình của hai người, có nhiều ý kiến không hợp với cha mẹ của Quý
Cháu, nhưng vẫn cư xử phải đạo, lại rất quan tâm chăm lo cho Quý Cháu.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Hỷ Thần

- Cũng trong ý nghĩa chính là may mắn, sao Hỷ Thần đóng ở cung nào ban sự lành và lợi cho cung đó. Sao này ví
như một hệ số về may mắn, bất luận hậu quả của sự may mắn đó có lợi hay hại.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Huwuc Bật

- Vợ chồng lấy nhau dễ dàng, ở cùng xóm, cùng cơ quan, hoặc cùng tôn giáo. $pt_huu_bat_if
Tam hợp cung Phu thê an tại Sửu có các sao Đào hoa,Nguyệt đức hội hợp

Vợ chồng đẹp
Tam hợp cung Phu thê an tại Sửu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Cưới dễ, giúp nhau
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có các sao Ân quang,Thiên quý hội hợp

Vợ chồng vì ân tình mà lấy nhau
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có các sao Địa kiếp,Hóa kỵ hội hợp

Vợ chồng hại nhau
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có các sao Địa kiếp,Hóa kỵ,Kiếp sát hội hợp

Vợ chồng hại nhau
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Hữu bật

Đào hoa: Giữa nam và nữ có quan hệ không chính đáng, như quan hệ giữa người đã kết hôn; hoặc là quan hệ yêu
đương giữa người đã kết hôn và người chưa kết hôn, hay nói cách khác, phàm là người có quan hệ tình cảm bên
ngoài với chồng vợ thì đều gọi là "đào hoa"
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Hữu bật

Dù là nam hay nữ nhất định là ngoài vợ chồng còn có người tình, luận là phạm đào hoa
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Hữu bật

Là hạng vợ bé
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Hữu bật

Làm vợ bé
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Hữu bật

Người có thể thành bạn đời của bạn, thường thường là người đã trợ giúp bạn trong một giai đoạn nào đó của
cuộc đời, quan niệm của hai người có nhiều chỗ phải va chạm rồi mới hợp nhau, dễ đi ngược đường nhau, rất dễ
có người thứ ba xen vào, thường có thể phải kết hôn thêm một lần nữa.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Hữu bật

Vợ chồng tâm đầu ý hợp, đáng tiếc là có rắc rối trong tình cảm, hai lần kết hôn
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Chủ về được người phối ngẫu giúp sức, có vợ hiền hết lòng giúp chồng thành công. Nhưng nếu thấy hung tinh thì
có khả năng chủ về sinh hoạt tình cảm đa đoan, cũng ngầm chỉ có sự gãy đổ trong tình cảm, hôn nhân thất bại.
Nếu chỉ thấy một sao trong Tả Phù, Hữu Bật là có khả năng chủ về có hai lần kết hôn, hoặc có người thứ ba xen
vào.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có các sao Hữu bật,Tả phù
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Dễ có thêm bà nhỏ, hoặc ly dị, ly khắc mấy cầu. Lấy vợ muộn mới bền.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có các sao Hữu bật,Tả phù

Người phối ngẫu khá vất vả
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có các sao Hữu bật,Tả phù

Theo trai mà thành vợ chồng
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Tả phù

Đào hoa: Giữa nam và nữ có quan hệ không chính đáng, như quan hệ giữa người đã kết hôn; hoặc là quan hệ yêu
đương giữa người đã kết hôn và người chưa kết hôn, hay nói cách khác, phàm là người có quan hệ tình cảm bên
ngoài với chồng vợ thì đều gọi là "đào hoa"
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Tả phù

Dù là nam hay nữ nhất định là ngoài vợ chồng còn có người tình, luận là phạm đào hoa
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Tả phù

Người có thể thành bạn đời của bạn, thường thường là người đã trợ giúp bạn trong một giai đoạn nào đó của
cuộc đời, quan niệm của hai người có nhiều chỗ phải va chạm rồi mới hợp nhau, dễ đi ngược đường nhau, rất dễ
có người thứ ba xen vào, thường có thể phải kết hôn thêm một lần nữa.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Tả phù

Vợ chồng tâm đầu ý hợp, đáng tiếc là có rắc rối trong tình cảm, hai lần kết hôn
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ đơn thủ

Nên muộn lập gia đình, cả hai không hợp tính nhau
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ đơn thủ

Sớm lập gia đình, vợ chồng đều cương cường nhưng chung sống được với nhau, cả hai đều có tài và khá giả,
chồng nên là con trưởng
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ

Chủ về vợ chồng tâm đầu ý hợp, đặc biệt ở phương diện tài lộc có được sự giúp đỡ, có thể tìm kiếm được sự
tiến thân trong sự nghiệp
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ

Họ thích "một nửa kia" là người thông minh, tư tưởng tình cảm thiện lương, bi thời mẫn thế, có thể bồi tiếp họ bàn
luận về ý nghĩa cuộc sống và tư tưởng triết học, đừng nói về chuyện cơm áo gạo tiền trong cuộc sống hiện thực,
họ sẽ cảm thấy tầm thường không thể chịu được. Có điều, nói tới phải nói lui, bản thân họ có cao thượng như vậy
không? Điều này phải xem xét thêm các cung khác trong mệnh bàn mới biết được.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ

Nam mệnh thì thường chủ về người vợ hiền thục cáng đáng chuyện gia đình, nữ mệnh thì người chồng có sự
nghiệp thành tựu
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ

Người phối ngẫu nhiều ảo tưởng, thông minh, nhiều tâm cơ
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ

Sách Tử vi Đầu Số toàn thư nói: "Thiên Cơ, vợ nên là người trẻ tuổi cương cường, lấy chồng nên là người lớn
tuổi" (Thiên Cơ, nghi niên thiếu cương cường chi thê, khả phối phu nghi trường); thông thường, cung phu thê có
Thiên Cơ, bất luận nam mệnh hay nữ mệnh đều sẽ chênh lệch tuổi
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ

Sau khi kết hôn rất dễ phần li, song không nhất định là li dị ở riêng, mà có thể là vì lý do gì khác mà phải ở hai nơi
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ

Thiên Cơ chủ về biến động, cho nên chủ về tình cảm không ổn định, hôn nhân không ổn định, mấy độ yêu nhau,
hoặc mấy độ kết hôn với người
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ

Thiên Cơ hoặc "Thiên Cơ, Thái Âm", "Thiên Cơ, Cự Môn", "Thiên Cơ, Thiên Lương" ở cung phu thê, là biểu thị
người phối ngẫu đa tài, phần nhiều họ rất tinh ý, hiền hòa, bình dị; là người tốt, nhưng cũng có lúc làm cho người
ta phát điên. Về cơ bản, bạn muốn gì họ cũng đáp ứng, chuyện gì họ cũng nói "tốt tốt", nhưng làm việc thì hay do
dự, không quyết đoán, hay lần lữa. Họ thường hay nói, vì bạn họ sẽ làm rất nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc không
làm tốt được chuyện nào; động cơ là "không muốn làm cho người yêu buồn", nhưng phần nhiều sẽ làm cho bạn
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phải dở khóc dở cười.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ

Thiên Cơ là một sao rất có duyên với tôn giáo; thông thường, người có Thiên Cơ tọa cung phu thê cũng có
khuynh hướng kết hôn muộn. Bỏ qua chuyện có duyên với tôn giáo khoan nói tới, loại tổ hợp này thường thường
rất kén chọn "một nửa kia", hay do dự, đối với tình cảm đã nắm không được mà buông cũng không xong, không
thích hợp mà bỏ thì không đành, thích hợp thì lại không quyết định dứt khoát, cuối cùng không còn cách nào khác,
phải để cho thời gian chọn một cách ngẫu nhiên, đương nhiên cũng rất khó kết hôn sớm.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ

Tình cảm thay đổi
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Hóa kỵ hội hợp

Trước mặn nồng sau lạnh nhạt, cuộc hôn nhân không vui vẻ hạnh phúc
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Rơi vào tình yêu nhiều lần
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Tử

Chủ về bạn đời không tốt mà cô quả
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có sao Tử

Vợ chồng không khắc thì chia ly
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

Chỉ sự đài các, sang trọng và danh giá. Tài hoa và đa tình cách. Chồng thường có hai vợ, còn vợ thường được
nhiều người quý trọng, có tài ngoại giao.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

Chủ về người phối ngẫu nặng tình với mình, tơ lòng quấn quýt, song dễ sinh lòng đố kị. Nếu chỉ thấy một trong hai
sao Văn Xương, Văn Khúc, thì có thể chủ về có ngoại tình hoặc song hôn, hay có người thứ ba xen vào.
Cung Phu Thê của Quý Cháu Gái an tại Sửu có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học và thường có vợ lẽ, nhân tình, gái lấy chồng danh giá, phong lưu, có học thức,
vợ chồng chung sống thuận hòa
Tam hợp cung Phu khắc tam hợp Mệnh

Quý Cháu là người phụ nữ nắm quyền và ông chồng phải sợ

TỬ TỨC
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa khoa nhập cung Phu thê

Con cái với người phối ngẫu của Quý Cháu có tình cảm rất tốt, không có sự ngăn cách giữa hai đời, công việc hay
sự nghiệp của chúng bình ổn, hôn nhân thường là do người khác giới thiệu mà thành. Người phối ngẫu của Quý
Cháu rất có duyên với người khác. Sau kết hôn vẫn giao du với bạn bè khác giới. Quý Cháu sau khi có con, công
việc hay sự nghiệp đều thuận lợi hơn; cần chú ý sức khỏe của con cái; nam mệnh muốn có nhị phòng, có đào hoa
phong tình.
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phu thê

Cung Tử tức Hóa kỵ nhập cung Phu thê xung cung Điền trạch, có thể hiếm muộn đường con cái, mà cho dù có con
thì cũng ắt ly hôn mà con cái theo mẹ nên lại không có người sau này phụng dưỡng chăm lo
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phu thê

Đào hoa: Giữa nam và nữ có quan hệ không chính đáng, như quan hệ giữa người đã kết hôn; hoặc là quan hệ yêu
đương giữa người đã kết hôn và người chưa kết hôn, hay nói cách khác, phàm là người có quan hệ tình cảm bên
ngoài với chồng vợ thì đều gọi là "đào hoa"
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phu thê

Không liên quan đến tình huống đối đãi với nhau của hai người mà có liên quan đến tình hình sinh đẻ. Vì cung tử
nữ phi Hóa Kỵ nhập cung phu thê xung cung quan lộc là cung vị tật ách của cung tử tức, tượng này là Kị xung cơ
thể của con cái, cho nên có thể là không có con cái, dù có cũng khó nuôi dưỡng, hoặc không giữ được.
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phu thê
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Là ý tượng: con riêng của người phối ngẫu
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phu thê

Là ý tượng: khó có con cái
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phu thê

Là ý tượng: phần nhiều là không có con cái, nếu có thì cũng nên xin con của anh em cùng họ làm con thừa tự
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Phu thê

Vợ chồng Quý Cháu vì nguyên nhân sinh lí hoặc tâm lí mà không sinh con, cũng có hiện tượng có sinh nhung khó
dưỡng. Con cái có tính ỷ lại, lúc nhỏ đeo dính cha mẹ, sự nghiệp phát triển không thuận lợi, thành tích học tập
không được tốt, tình cảm không thuận lợi, nên kết hôn muộn. Quý Cháu sau kết hôn, dễ có đào hoa phiền phức,
dễ có hai lần hôn nhân; bản thân có tình nhân ở bên ngoài, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả; đối tượng đào hoa
thường đã kết hôn, đối tượng giao du ở tầng lớp không cao; khó kết hôn; bên ngoài có quan hệ ở chung như vợ
chồng, hoặc vợ chồng không có danh phận chính thức; không thể hợp tác. Nam mệnh thường có quan hệ đào hoa
với phụ nữ đã có chồng hoặc đồng sự; con cái khó nuôi. Nếu cung phu thê chuyển phi Hóa Kị nhập cung tử nữ, đối
tượng làm nhị phòng là người đã kết hôn; sinh hoạt tính dục không hòa hợp. Quý Cháu không nên hợp tác làm ăn,
sẽ có nguy cơ.
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Phụ mẫu

Con cái hiếu thuận, quan hệ tốt với bậc trưởng bối, cấp trên, có thể được họ yêu quý, quan tâm; lúc còn đi học có
thành tích tốt; là cách cục làm doanh nhân, nhân vật thuộc cấp chủ quản. Quý Cháu rất có duyên với người khác
giới, ở bên ngoài giao du nhiều bạn bè khác giới. Thích hợp mở tiệm làm, làm mậu dịch, cũng có thể hợp tác
nhưng phải cẩn thận. Nếu đồng thời cung tử nữ phi Hóa Kị nhập cung điền trạch, là ý tượng: cha mẹ đa tài; Quý
Cháu ở bên ngoài có nhiều đào hoa, có duyên với người khác giới; nữ mệnh phần nhiều làm nhị phòng, nam mệnh
phần nhiều có đối tượng đào hoa là người đã từng có gia đình.
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Phụ mẫu

Con cái làm cho Quý Cháu vẻ vang
Cung Tử tức Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Mệnh

Con cái thông minh, có tài năng, lí tưởng cao xa, yêu cầu cao ở bản thân, tư tưởng dễ cực đoan, thích nắm
quyền, cố chấp, ưa ra oai, xem trọng sự nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, sẽ có thành tựu, nhưng cũng dễ chuốc
thị phi. Quý Cháu có nhiều đào hoa, thường dẫn đến tình trạng rắc rối, khó xử về tình cảm; nữ mệnh dễ bị khinh
bạc, dễ bị cưỡng bức, buổi tối ra ngoài phải cẩn thận.
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có sao Thái Tuế

- Con cái không hợp tính cha mẹ.
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có các sao Bạch hổ,Thất sát,Thiên hình,Thiên khốc hội hợp

Không con, hiếm muộn
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Chủ về nhân duyên bạc, hữu duyên mà vô phận, hoặc hữu tình mà vô duyên
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Chủ về có nhiều con cái, hoặc chủ về con cái tính tình đôn hậu, hiếu thuận. Nhiều cát tinh thì con cái thành được
sự nghiệp. Chỉ thấy một sao trong Tả Phù, Hữu Bật có khả năng chủ về con khác dòng.
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Thêm ba con, nếu Tả, Hữu gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất có quý tử
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có sao Phá quân đơn thủ

May mắn lắm mới có hai con nhưng không hợp tính cha mẹ, thường xa cách hai thân
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có sao Phá quân đơn thủ

May mắn lắm mới có hai con, dù sinh nhiêu sau cũng bị hình khắc
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có sao Phá quân đơn thủ

Sinh nhiều nuôi ít, sau còn ba con nhưng cũng không hợp tính với cha mẹ, thường ở xa cha mẹ
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có sao Phá quân

Con cái tính cách ngang ngược, không dễ giáo dục. Thấy Hóa Lộc, Lộc Tồn, Thiên Khôi, Thiên Việt thì con cái sự
nghiệp thành tựu.
Thấy Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La thì bất hiếu, không lợi cho con trai trưởng, sinh non, thương tật tàn
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phế, v.v...Chủ về có ba con. Thấy sát diệu Hóa kỵ, Không, Kiếp thì một con; sát mà nặng thì tuyệt tự.
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có sao Phá quân

Gặp phải tình huống đứa con đầu dễ có phá tướng
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có sao Phá quân

Người này có khuynh hướng đồng tính, hoặc thích đàn ông, rất kỵ tại Mão, Dậu
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có sao Phá quân

Phần nhiều khó có con hoặc có con muộn, con cái thường có cá tính cương cường, hay chống đối, lúc còn nhỏ có
thể đi học ở xa, thời gian được ở chung với cha mẹ không nhiều.
Nếu cung tử nữ có Tham Lang tọa thủ, lại Hóa Lộc, hoặc phụ tinh, là ý tượng: có thể Quý Cháu còn nhận thêm con
nuôi, hoặc có con khác cha (hoặc khác mẹ).
Còn "Vũ Khúc, Thất Sát" ở cung tử nữ, tốt nhất là không có thêm sát tinh đồng cung; nếu không, con cái sẽ có cá
tính quật cường, bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, mà trong quá trình sinh đẻ còn gặp hung hiểm hoặc nguy cơ sinh
con bị tàn tật với tấn suất khá cao. Vì vậy, cần phải kiếm tra sức khỏe định kì trước khi sinh, để tránh di truyền
các bệnh ngầm cho con cái.
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

Khó nuôi con, con xung khắc với cha mẹ
Cung Tử Tức của Quý Cháu Gái an tại Tý có các sao Thiên tướng,Tuyệt hội hợp

Có con dị bào

PHỤ MẪU
XemTuong.net nhận thấy điểm huyền khí ở cung Phụ mẫu của Quý Cháu ở mức trung bình, 4.7 điểm. Quý Cháu
nên xem kỷ lời giải để biết cách ứng biến phù hợp, ngoài cung Phụ mẫu thì Quý Cháu hãy xem thêm 2 cung Tử tức
và Nô bộc vì 2 cung này là bộ tam hợp với cung Phụ mẫu.
Tam hợp cung Phụ mẫu an tại Thìn có các sao Phá Quân,Tham lang,Thất sát hội hợp

Luôn luôn là khuynh hướng báo trước hình khắc chia ly (nhẹ cũng là cảnh cha ở nhà trước, mẹ ở sân sau, ...).
Cung Phụ mẫu Quý Cháu Gái phi Hóa khoa nhập cung Mệnh

Được cha mẹ hoặc trưởng bối quan tâm; quan hệ giao tế với cấp trên rất tốt, công việc nhẹ nhàng, đắc ý. Lúc đòi
nợ bạn bè, sẽ nói khéo léo để thuyết phục họ trà, bạn bè sẽ trả làm nhiều kì.
Cung Phụ mẫu Quý Cháu Gái phi Hóa kỵ nhập cung Thiên di

Cha mẹ có quan niệm hoàn toàn khác với Quý Cháu, giữa hai đời có sự ngăn cách, sau khi trường thành ít gặp
nhau, tình thân nhạt nhẽo. Bạn bè sẽ giật nợ, Quý Cháu không đòi tiền được. Quý Cháu tính tình chất phác, phản
ứng chậm chạp, ở bên ngoài dễ bị thua thiệt, bị người ta lừa gạt. Cung phụ mẫu phi Hóa Kị nhập cung thiên di
xung cung điền trạch, là ý tượng: vợ chồng duyên bạc, kết hôn muộn.
Cung Phụ mẫu Quý Cháu Gái phi Hóa kỵ nhập cung Thiên di

Cha mẹ là người khiến Quý Cháu rất mệt mỏi
Cung Phụ mẫu Quý Cháu Gái phi Hóa lộc nhập cung Tài bạch

Là tiền do động não, vận dụng trí óc
Cung Phụ mẫu Quý Cháu Gái phi Hóa lộc nhập cung Tài bạch

Quý Cháu và bạn bè thường tiêu xài tiền chung với nhau. Cha mẹ có tài vận tốt, kiếm tiền nhẹ nhàng, có vận kiếm
tiền bất ngờ, nhưng cơ thể hơi yếu.
Cung Phụ mẫu Quý Cháu Gái phi Hóa quyền nhập cung Tật ách

Quý Cháu có cơ thể cường tráng, có thể lực tốt, nghịch ngợm, hiếu động. Quý Cháu có tính tình cương cường, cố
chấp, không chịu nghe lời nói thằng, ưa ra oai. Cha mẹ ở bên ngoài được người ta xem trọng.
Cung Phụ Mẫu của Quý Cháu Gái an tại Thìn có các sao Đào hoa,Hồng loan hội hợp

Cha hay mẹ thường là người tài hoa, phóng đãng
Cung Phụ Mẫu của Quý Cháu Gái an tại Thìn có các sao Hóa kỵ,Phục binh,Thái tuế hội hợp

Cha mẹ kiện nhau
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Cung Phụ Mẫu của Quý Cháu Gái an tại Thìn có sao Tham lang đơn thủ

Cha mẹ bình thường. Trong nhà thiếu hòa khí. Nên làm con họ khác.
Cung Phụ Mẫu của Quý Cháu Gái an tại Thìn có sao Tham lang đơn thủ

Cha mẹ giàu có, nhưng con không được thừa hưởng. Trong nhà thiếu hòa khí.
Cung Phụ Mẫu của Quý Cháu Gái an tại Thìn có sao Tham lang đơn thủ

Hai thân túng thiếu, bất hòa hay xa cách nhau, cha mẹ không hợp tính con
Cung Phụ Mẫu của Quý Cháu Gái an tại Thìn có sao Tham lang đơn thủ

Sớm khắc một trong hai thân, nếu không cũng phải xa cách một trong hai thân
Cung Phụ Mẫu của Quý Cháu Gái an tại Thìn có sao Tham lang

Không có hình khắc thì quan hệ hòa hảo, song "hòa hảo" ở đây chỉ là do không can thiệp mà có.
Thấy sát diệu Hóa kỵ, hoặc là nhỏ tuổi dã rời xa cha mẹ, hoặc là hình khắc, nạn tai tật bệnh.
Gặp Hồng Loan, Thiên Hi, Hàm Trì, Thiên Dao, Đại Hao, Mộc Dục thì chủ về cha mẹ có sinh hoạt hôn nhân hỗn
loạn.
Cung Phụ Mẫu của Quý Cháu Gái an tại Thìn có sao Tuần

Sớm khắc một trong hai thân, nếu không tất phải sớm xa cách hai thân hay làm con nuôi họ khác

HUYNH ĐỆ
XemTuong.net nhận thấy điểm huyền khí ở cung Huynh đệ của Quý Cháu tương đối tốt, 8 điểm. Quý Cháu nên
xem kỷ lời giải để biết cách ứng biến phù hợp, ngoài cung Huynh đệ thì Quý Cháu hãy xem thêm 2 cung Điền trạch
và Tật ách vì 2 cung này là bộ tam hợp với cung Huynh đệ.
Tam hợp cung Huynh đệ an tại Dần có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

Anh chị em đều quý hiển
Cung Huynh đệ Quý Cháu Gái phi Hóa khoa nhập cung Phu thê

Anh chị em xử sự hòa hợp với người phối ngẫu của Quý Cháu, chị em dâu sống hòa mục với nhau, đối với sự
nghiệp của Quý Cháu họ cũng có quan tâm, trợ lực; người phối ngẫu phần nhiều được trưởng bối quý nhân quan
tâm, yêu mến, đề bạt nâng đỡ, thích hợp làm công chức, theo sự nghiệp văn giáo.
Cung Huynh đệ Quý Cháu Gái phi Hóa kỵ nhập cung Phu thê

Cung Huynh đệ Hóa kỵ nhập cung Phu Thê, xung cung Quan Lộc, đem tiền đầu tư vào sự nghiệp
Cung Huynh đệ Quý Cháu Gái phi Hóa kỵ nhập cung Phu thê

Cung Phu Thê xung cung Quan Lộc, thì chủ về tiền bạc phải giao cho người phối ngẫu quản lý, nhưng cần phải
xem "kho tiền" của người phối ngẫu có bị phá không (cũng vận dụng như trên), tuyệt đối không được đầu tư, nếu
không ắt sẽ bị tổn thất, một khi vận hạn đến nhất định sẽ ứng nghiệm
Cung Huynh đệ Quý Cháu Gái phi Hóa kỵ nhập cung Phu thê

Duyên hôn nhân của anh chị em phần nhiều đều hơi muộn, hoặc hôn nhân không hạnh phúc; người phối ngẫu của
Quý Cháu xử sự không tốt, không trợ lực cho sự nghiệp của Quý Cháu; Quý Cháu không nên hợp tác hoặc đầu
tư, cũng không nên tự sáng lập cơ nghiệp, sự nghiệp nhiều thăng trầm, dễ có nguy cơ.
Cung Huynh đệ Quý Cháu Gái phi Hóa lộc nhập cung Phụ mẫu

Anh em làm cho Quý Cháu vẻ vang
Cung Huynh đệ Quý Cháu Gái phi Hóa lộc nhập cung Phụ mẫu

Tình cảm của cha mẹ tốt đẹp, anh chị em hiếu thảo với cha mẹ, được trưởng bối đề bạt, nâng đỡ; tài vận của
Quý Cháu hưng vượng, có thể dựa vào trưởng bối, được bạn bè trợ lực kiếm tiền, nhưng cũng dễ người ta lừa
đảo.
Cung Huynh đệ Quý Cháu Gái phi Hóa quyền nhập cung Mệnh

Anh chị em có cá tính cương cường, có chấp ý kiến của mình, phản ứng mẫn tiệp, có tài năng, khá tự phụ, cũng
thích tạo sự chú ý; ra ngoài gặp nhiều thị phi; có nhiều quan điểm khác với Quý Cháu, nhưng cũng sẽ hỗ trợ Quý
Cháu; công việc khá bận rộn, nặng tinh thần trách nhiệm.
Cung Huynh đệ Quý Cháu Gái phi Hóa quyền nhập cung Mệnh

Chủ về Quý Cháu nắm quyền tài chính. Nhưng muốn xem có tổn thất tiền bạc hay không, thì phải xem cung mệnh
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Hóa kỵ nhập cung nào để luận đoán.
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Thiên mã

- Anh chị em có người đi xa.
Anh chị em sống xa cách nhau, mỗi người một nơi.
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có các sao Hóa khoa,Hóa lộc,Hóa quyền hội hợp

Anh chị em giàu có, quý hiển và thông minh, học giỏi
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Chủ về nhân duyên bạc, hữu duyên mà vô phận, hoặc hữu tình mà vô duyên
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Chủ về được anh em trợ lực, hoặc chỉ là có nhiều anh chị em. Nhưng nếu chỉ thấy một sao trong Tả Phù, Hữu Bật,
mà ở tam phương tứ chính không thấy sao còn lại, có khả năng là chủ về có anh chị em cùng cha khác mẹ, hoặc
cùng mẹ khác cha.
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có các sao Hữu bật,Tả phù,Tang môn,Tử vi hội hợp

Anh chị em khá giả nhưng bất hòa, có người bỏ vợ hay bỏ chồng
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có các sao Hữu bật,Tả phù,Tử vi hội hợp

Anh chị em khá giả, thuận hòa nhưng có người trắc trở về hôn phối
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Phi liêm

Chỉ có một mình
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Phi liêm

Ít anh em
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có các sao Tang môn,Thiên mã hội hợp

Gia đình ly tán, anh chị em bất hòa
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

Chủ về anh em đề huề, được anh em giúp đỡ. Nếu chỉ thấy một trong hai sao Thiên Khôi, Thiên Việt là có thể chủ
về có anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha.
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Thiên mã

Anh chị em khá giả nhưng không ở gần nhau
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Thiên mã

Đều chủ về hiếm có duyên tụ họp
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Thiên phủ đơn thủ

Năm người trở lên
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Thiên phủ đơn thủ

Nhiều nhất là bốn người nhưng trong nhà thiếu hòa khí. Có người bị hình thương mang cố tật.
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Thiên phủ

Chẳng gặp lục sát tinh thì có nhiều anh em, cỡ 5 người trở lên
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có các sao Thiên phủ,Tử vi

Ba người trở lên, đều quý hiển
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có các sao Thiên phủ,Tử vi

Ít tranh chấp, song không đồng lòng. Cũng chủ về có ba anh chị em.
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Tử vi đơn thủ

Có anh trên, anh chị em đều khá giả
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Tử vi

Huynh trưởng có lực dìu dắt nâng đỡ, có thể nương tựa được.
Các cát diệu đều thấy thì anh em đại quý hiển, song nếu nương tựa tất phái chịu nhịn một chút.
Tứ Vi ở cung Tí hoặc Ngọ thì có ba anh chị em; nếu có thêm Tả Phụ, Hữu bật thì có thế tới năm người.
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Tử vi

Là người có anh chị ở trên
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Tử vi
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Người cung huynh đệ có Tử vi, phần nhiều gia thế của "một nửa kia" không được tốt, nhưng thường thường cha
mẹ của họ lại có thế rất mạnh, không nhưng không biết giao lưu, mà còn ngang ngược, độc đoán, đối với con cái
(tức là "một nửa kia" của bạn) họ tuyệt đôi bảo vệ những sai lầm của mình, đánh chó cũng phải kiêng chủ nhà, trừ
phi Quý Cháu cũng có thế rất mạnh, nếu không "khí thế" của gia đình "một nửa kia" nhất định sẽ áp đảo Quý
Cháu, sau cùng "lưỡng quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ nan địch quần hổ".
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần có sao Văn xương

Có thể cho rằng Quý Cháu là một nhà quản lí tài chính giỏi thường kinh doanh nhiều ngành nghề. Ngoại trừ công
việc kiếm tiền bình thường, họ Có thể còn có lợi tức, cổ tức, nhà cho thuê, các khoản tiết kiệm định kì, hoặc đầu
tư.
Cung Huynh Đệ của Quý Cháu Gái an tại Dần giáp Tả phù và Hữu bật

Cung huynh đệ là cung vị phụ mẫu của cung phu thê, còn cung phụ mẫu là cung vị điền trạch của cung phu thê; hai
cung vị này đều là vị trí quan trọng dùng để quan sát gia thế của "một nửa kia". Cung được Văn Xương, Văn Khúc
hoặc Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung, là cung khá có trọng lượng. Do đó nếu cung huynh đệ hay cung phụ mẫu được
Văn Xương, Văn Khúc hoặc Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung, thường thường ngầm chỉ "một nửa kia" có cha mẹ hữu
lực, thậm chí là có gia thế, có cơ hội "câu rùa vàng" hoặc "cưỡi rồng bay"; nhưng gia thế của Quý Cháu mà sánh
với họ thì có sự chênh lệch khá lớn.

NÔ BỌC
XemTuong.net nhận thấy điểm huyền khí ở cung Nô bộc của Quý Cháu trên trung bình, 6 điểm. Quý Cháu nên xem
kỷ lời giải để biết cách ứng biến phù hợp, ngoài cung Nô bộc thì Quý Cháu hãy xem thêm 2 cung Tử tức và Phụ
mẫu vì 2 cung này là bộ tam hợp với cung Nô bộc.
Ngũ hành chính diệu Thất sát ở cung Nô bộc (KIM) được hành (THỔ) của bản Mệnh sinh xuất

Phải coi như một đời tôi mọi cho bằng hữu
Cung Nô bộc Quý Cháu phi Hóa quyền nhập cung Tử tức

Giao du với bạn bè khác giới, dễ xảy ra quan hệ tính dục. Bạn bè sẽ lấy tài năng, nghề chuyên môn ra hợp tác với
Quý Cháu. Người phối ngẫu có năng lực tính dục khá mạnh, ham muốn nhiều, khó tiết chế. Bạn bè ở bên ngoài hay
cạnh tranh với người khác, dễ có thị phi.
Cung Nô bộc Quý Cháu phi Hóa lộc nhập cung Điền trạch

Có thể hợp tác, bạn bè Có thể giúp Quý Cháu kiếm tiền, cũng thích đến nhà Quý Cháu chơi. Quý Cháu rất có
duyên với người khác giới, dễ có đào hoa, dễ có tình trạng sống chung như vợ chồng. Có thu nhập của tổ nghiệp
để chi dụng trong gia đình.
Cung Nô bộc Quý Cháu phi Hóa kỵ nhập cung Tài bạch

Bạn bè sẽ làm hao tốn tiền bạc của Quý Cháu, đừng qua lại tiền bạc với bạn bè, cũng đừng cho người ta vay tiền
để lấy lãi, dễ bị giật. Lúc còn nhỏ, cuộc sống gia đình không được sung túc.
Cung Nô bộc Quý Cháu phi Hóa khoa nhập cung Tật ách

Gene di truyền tốt, không mắc bệnh di truyền, có sức đề kháng bệnh rất mạnh.
Cung Nô Bộc của Quý Cháu Gái an tại Thân có sao Lộc tồn

-Bè bạn, người giúp việc nay ở mai đi, ít người tâm đầu ý hợp.
Cung Nô Bộc của Quý Cháu Gái an tại Thân có các sao Đà la,Kình dương,Tiểu hao hội hợp

Oán chủ và làm chủ bị thiệt hại
Cung Nô Bộc của Quý Cháu Gái an tại Thân có sao Lộc tồn

Chủ về bạn hữu, thuộc hạ có tư tâm; nếu thấy cát tinh thì được bạn hữu, thuộc hạ giúp sức.
Cung Nô Bộc của Quý Cháu Gái an tại Thân có sao Lộc tồn

Khó thuê mượn người làm, ít bạn bè
Cung Nô Bộc của Quý Cháu Gái an tại Thân có sao Lộc tồn

Một đời bôn ba vất vả
Cung Nô Bộc của Quý Cháu Gái an tại Thân có sao Thất sát đơn thủ

Giao du bạn xấu, hoặc có nhiều thị phi trong số bạn hữu và thuộc hạ
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Cung Nô Bộc của Quý Cháu Gái an tại Thân có sao Thất sát

Bạn bè kết giao đều là để ăn uống nhậu nhẹt, bè đảng xấu, vô tình vô nghĩa, thêm sát thì rất kỵ, ắt sẽ có kẻ bán
đứng hoặc hãm hại
Cung Nô Bộc của Quý Cháu Gái an tại Thân có sao Thất sát tọa thủ và các sao Hóa kỵ hội hợp

Bị bạn xấu lừa
Cung Nô Bộc của Quý Cháu Gái an tại Thân có sao Thiên lương tọa thủ và các sao Hóa kỵ hội hợp

Đối kháng xung đột
Cung Nô Bộc của Quý Cháu Gái an tại Thân có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

Chủ về tình cảm bạn bè hòa hợp; cũng chủ về có giao du chuyện gió trăng đào hoa, hoặc bạn bè nho nhã rượu thơ

Phần Phụ Đoán
Q uỷ C ốc T oán Mệnh:
Xem Tướng chấm net nhận thấy tứ trụ của Quý Cháu Gái có Lưỡng Đầu Kiềm là C anh C anh , ứng với quẻ BÁT
T HUẦN Đ O ÀI . Theo Quỷ Cốc tiên sinh, đây là cục NGUY Ệ T DẠ Đ ĂNG LÂU (Lên lầu đêm trăng), nghĩa là: Tuổi
già hanh thông (Lão vận hanh thông )
Các câu thơ sau chứa đựng nhiều hàm ý tiên định của Quỷ Cốc Tiên Sinh và cùng lời bình giản lược:
• Thử mệnh chi lan tú u cốc, tùng bách mậu thâm sơn, huynh đệ sự nghiệp nan thông, phụ mẫu căn cơ thiển thủ, chỉ
nghi tự lập độn nhập không môn, thân nghi phong trung thu diệp, nhân tình thủy thượng xuân băng, thành bại đa
đoan lợi danh tiến thóai, mệnh lý bất ưng chu tử quý, chung tu lâm hạ tác nhàn nhân.
• Mệnh này như cây Lan đẹp trong hang tối, như cây Tùng cây Bách tốt trong núi sâu, anh em sự nghiệp khó thông
suốt, ít giữ được cơ ngơi của cha mẹ, chỉ nên tự lập ẩn vào cửa chùa mà đi tu, người thân như lá thu trong gió,
tình người như băng mỏng mùa xuân tan trên nước, danh lợi nhiều nguyên nhân tiến rồi lùi, trong mệnh này không
chịu mặc áo đỏ áo tía qúy hiển, mà chỉ nên dưới rừng làm người nhàn nhã.
xem chi tiết

T am Hợ p Bì nh Giải:
Quý Cháu Gái tuổi Tý nếu có cơ hội thì nên hợp tác, làm ăn, kết hôn với hai tuổi T hân, T hì n hoặc sinh con có tuổi
Thân, Thìn thì rất tốt. Vì Quý Cháu Gái tuổi Tý gặp tuổi Thân, Thìn là thành Nhóm tam hợp tranh đấu: Thân – Tý –
Thìn. Đây là những người thiên về hành động, tinh thần tranh đấu cao, tích cực và quyết đoán. Tí không tự bảo
vệ được, đòi hỏi phải có sự dũng cảm và lòng tự tin cao độ của Thìn. Thìn cứng đầu cần có sự láu lỉnh của Thân
hoặc đôi mắt tinh tường của Tí để gặp được nhiều may mắn. Thân được kích hoạt bởi sự nhiệt tình của Thìn và
được sự nâng đỡ bởi sự thông minh của Tí.
Theo tử vi, có bốn nhóm được gọi là “tam hợp”. Những người trong cùng một nhóm “tam hợp” thường có tính cách
tương tự nhau, có hướng suy nghĩ giống nhau, vì thế họ dễ hòa hợp với nhau. Có thể công việc của họ không
giống nhau, lòng dũng cảm, sự tự tin, thậm chí tư chất ở họ cũng khác biệt, nhưng vì có những điểm gặp gỡ trong
tư tưởng, nên họ có xu hướng hòa hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Những hành động của họ thường bổ sung và đem lại
lợi ích cho người cùng nhóm. Tình bạn, tình yêu và hôn nhân của những người trong nhóm “tam hợp” sẽ mở ra
những cơ hội tốt về sự thành công.
Sao Cự môn tại Tị

Chủ về mệnh bôn ba vất vả
Sao Thái âm tại Mão

Ắt ngoại tình
Sao Thái dương tại Hợi

Bất kể ở cung nào cũng đều lấy mệnh vất vả mà luận, hơn nữa về tương lại mắt sẽ không được tốt.
Sao Thất sát tại Thân

Thêm sát tinh thì nên buôn bán thịt lợn hoặc làm công việc đại loại có liên quan đến thịt
Sao Thiên cơ tại Sửu

Tính tình nóng nảy, làm việc không ổn định, muốn nhanh thì sẽ không đạt, hay ảo tưởng
Các sao Thiên đồng, Kình dương đồng cung tại Dậu
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Dễ bị ngoại thương: thường phải chịu những tai họa ngoài ý muốn
Thiên can CANH (KIM) sinh Địa chi TÍ (THỦY)

Đương số có phúc đức quá lớn tiềm tàng một căn bản hơn người. Thường là người có khả năng tự định đoạt cho
bản thân, thành công hay thất bại do chính mình, không dựa dẫm.
Quý Cháu sinh giờ Thân

Tình cảm anh em bạc bẽo, thân hữu không nhờ cậy được, con cái lại bị thương, mệnh nữ phải sống phận cô quả,
nam nữ cô khắc, nên xuất gia thì tốt.
Quý Cháu tọa Mệnh ở cung Mão

-

Dễ phạm đào hoa, phong lưu thích giao du.
Khi còn niên thiếu có thể chất yếu đuối, khi trưởng thành sức khỏe được hồi phục.
Thần kinh mẫn cảm, hay nóng giận.
Hay chấp nhặt việc nhỏ.
Thường hay gặp đổ vỡ, cho nên có tính cẩn trọng.
Nghiêm khắc với bản thân, có khả năng quan sát.
Lục thân không giúp đỡ, tự bản thân phải gây dựng sự nghiệp.
Có khả năng đối nhân xử thế hợp tình hợp lý.
Thiện ác phân minh.
Con người này cần phải được mài giũa mới trở thành người hữu dụng.
Có khí chất kiên cường.

Sinh vào tháng 10, giờ Thân là phạm giờ Tướng Quân

Trẻ hay đau ốm, nhất là hay mắc bệnh sài, khóc rất lớn và rất lâu, nhưng cũng không đáng lo ngại
Kê cốt (xương con gà)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cả đời hay dậy sớm, không ngủ nướng lười biếng
Lao động vất vả mới có được thu hoạch
Thanh danh tốt, lòng tin tốt
Là người biết tuân thủ theo thời gian, giữ tín
Được người khác tôn kính
Được người khác ủy thác giao phó, làm việc trung thành

Giờ sinh Thân là địa chi dương

Cho thông tin về độ tin cậy giữa tư duy và hành động tin cậy hơn (ý tưởng và việc làm luôn nhất quán).
Dương Nữ sinh giờ Dương

Là trưởng nữ một ngành
Tuổi Dương, Mệnh an ở cung Âm gọi là Dương cư Âm vị

Đây là một yếu tố nghịch lý làm giảm thiểu độ số
Tuổi Dương, Mệnh an ở cung Âm gọi là Dương cư Âm vị

Là người có thực lực nhưng kín đáo nhún nhường, biết mình, biết người, ..
Tam hợp cung Mệnh sinh cho tam hợp cung Điền trạch

Quý Cháu phải tự tay tạo lập sự nghiệp không mong tiền nhân để lại cho
Tam hợp cung Mệnh sinh cho tam hợp cung Huynh đệ

Quý Cháu chăm sóc, lo nghĩ nhiều vì anh em, thương anh em
Tam hợp cung Mệnh sinh cho tam hợp cung Tật ách

Là tai ách hay không là do hành động của mình; nặng nhẹ cũng do hành động của mình
Tam hợp cung Nô bộc sinh cho tam hợp cung Mệnh

Quý Cháu được bạn dưới tay mến yêu và chăm sóc giúp đỡ mình rất nhiều
Tam hợp cung Nô bộc sinh cho tam hợp cung Thân

Quý Cháu được bạn bè dưới tay yêu mến và giúp đỡ
Tam hợp cung Phụ mẫu sinh cho tam hợp cung Mệnh

Quý Cháu được bố mẹ chăm sóc, cưng chiều đương số quá mức
Tam hợp cung Phụ mẫu sinh cho tam hợp cung Thân

Quý Cháu được bố mẹ chăm sóc, cưng chiều đương số quá mức
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Tam hợp cung Thân sinh cho tam hợp cung Huynh đệ

Quý Cháu chăm sóc, lo nghĩ nhiều vì anh em, thương anh em
Tam hợp cung Thân sinh cho tam hợp cung Tật ách

Là tai ách hay không là do hành động của mình; nặng nhẹ cũng do hành động của mình.
Tam hợp cung Tử tức sinh cho tam hợp cung Mệnh

Quý Cháu được con cái kính yêu, chăm sóc, phụng dưỡng hết mình
Tam hợp cung Tử tức sinh cho tam hợp cung Thân

Quý Cháu được con cái lo cho
Tam hợp Thân sinh cho tam hợp cung Điền trạch

Quý Cháu phải tự tay tạo lập sự nghiệp không mong tiền nhân để lại cho

Vận Hạn Năm 2019 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi
Lưu ý: Nếu muốn xem tiểu vận năm nào thì hãy chọn năm đó ở chổ nhập ngày tháng năm sinh đầu trang.
- Phần xem tiểu vận và nguyệt vận rất khó xem, muốn xem đúng phải có cái nhìn tổng quát, kết hợp các cung xung
chiếu, liên quan, các sao lưu động và kết hợp với các sao ở đại hạn. Nhiều sao chỉ ứng nghiệm ở độ tuổi nhất định
nào đó của Quý Cháu, nhiều lúc trong lời giải có đề cập nhưng sao đó không thể phát huy được vì sự ảnh hưởng
tuổi tác của Quý Cháu. Ví dụ như các sao Đào Hoa, Hồng Loan, Nguyệt Đức nói về chuyện nam nữ tình duyên, với
người cao tuổi thì các sao này mất hoặc rất ít tác dụng. Do đó khi xem nếu có những sao nào có lời giải không
phù hợp với độ tuổi thì Quý Cháu nên bỏ qua hoặc suy luận theo hướng tương tự. Phần này chúng tôi chỉ đưa ra
lời giải riêng cho từng sao hoặc nhóm sao có mặt trong vận năm và vận tháng của Quý Cháu chứ chưa đi sâu vào
chi tiết nên kết quả chỉ ở mức tham thảo, Quý Cháu cần cân nhắc vấn đề này.
- Cách xem tiểu vận(năm) và nguyệt vận(tháng), muốn đoán tiểu vận nguyệt vận như thế nào thì ta phải xét từ đại
vận(10 năm) xuống. Đại vận mà tốt thì tiểu vận có xấu cỡ nào thì cũng bị sơ sơ mất tiền, cãi vã chứ không tán gia
bại sản, còn nếu đại vận xấu không tài không lộc mà tiểu vận có tốt mấy thì cũng được ít lộc cho có vậy thôi chứ
không giàu được. Xét đến nguyệt vận cũng vậy, phải xét ngược lên tiểu vận, từ tiểu vận mới xét lên đại vận, nói
tóm lại là "cha quản con, cha giàu thì con giàu ké".
Hành năm tiểu vận Kỷ Hợi là Mộc khắc Hành Mệnh tuổi Canh Tý là Thổ

Xấu, suy bại.
Hành Can năm tiểu vận Kỷ Hợi là Thổ sinh Hành Can tuổi Canh Tý là Kim

Rất tốt!
Năm Kỷ Hợi là năm Âm

Sự việc tốt hay xấu trong tiểu vận (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12 Âm Lịch.
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có sao Thiên Mã, Đà La, Thai hội hợp

- Hạn có Thiên Mã, Đà La, Thai, là hạn bôn ba, có nhiều sự thay đổi.
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có sao Thái Tuế

-

Có cãi vã, đôi chối trong năm đó, có đi dạy học.
Bị thất tình, cô độc.
Nên cần cẩn thận khi lập gia đình.
Hạn gặp sao Thái Tuế thì hay sinh ra quan tụng, khẩu thiệt, ở Cung Mệnh thì thời vận gian truân vất vả.

Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Năm ấy trâu bò bị dịch
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có sao Đẩu quân

Có biến cố trọng đại trong năm
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

Không nên gần ác thú
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có các sao Đại hao,Tuyệt

Đại phá sản
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Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Năm ấy trâu bò bị dịch
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có sao Đẩu quân

Có biến cố trọng đại trong năm
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có sao Hóa lộc

Giải trừ tai họa. Nếu có ốm đau cũng chóng qua khỏi, nếu có quan chức tất được cao.
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có sao Thái dương

Đau yếu, có bệnh ở mắt hay đầu (nhức đầu), hao tán tiền tài, sức khỏe của cha hay chồng (nếu là đàn bà gặp
hạn) suy kém
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có sao Thái dương

Hoạnh phát danh tài
Tiểu vận 2019 ở cung TÀI BẠCH của Quý Cháu có sao Tuyệt

1.
2.
3.
4.

Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

Vận Hạn Tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại cung Tuất
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tháng nguyệt vận Bính Đần là Hỏa khắc Hành Can tuổi Canh Tý là Kim

Xấu, suy bại.
Tam hợp tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại Tuất của Quý Cháu có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

Vận tang thương
Tam hợp tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại Tuất của Quý Cháu có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

Vận phát tài làm giàu
Tam hợp tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại Tuất của Quý Cháu có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

Vận thi đậu, thăng tiến, công danh
Nguyệt vận tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại Tuất của Quý Cháu có sao Đẩu quân

Có biến cố trọng đại trong tháng
Nguyệt vận tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại Tuất của Quý Cháu có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

Chỉ đi hầu tòa suốt tháng
Nguyệt vận tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại Tuất của Quý Cháu có sao Phá quân tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

Mắc kiện tụng
Nguyệt vận tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại Tuất của Quý Cháu có sao Thai

Phàm mọi việc nên động não, suy nghĩ kế hoạch mới, phân tích các tình huống có thể xảy ra và biện pháp ứng
phó. Đồng thời phải tùy cơ hành động mới có thể gặp hái thành công.
Nguyệt vận tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại Tuất của Quý Cháu có sao Thiên sứ

Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...
Nguyệt vận tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại Tuất của Quý Cháu có sao Vũ khúc

Mọi sự đều bế tắc, không mắc tai nạn cũng hao tán tiền tài, truất giáng quan chức
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Nguyệt vận tháng 1 ở cung TẬT ÁCH an tại Tuất của Quý Cháu có sao Vũ khúc

Tài lộc hưng vượng

Vận Hạn Tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại cung Hợi
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tháng nguyệt vận Đinh Mão là Hỏa khắc Hành Can tuổi Canh Tý là Kim

Xấu, suy bại.
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có sao Thái Tuế

-

Có cãi vã, đôi chối trong tháng đó, có đi dạy học.
Bị thất tình, cô độc.
Nên cần cẩn thận khi lập gia đình.
Hạn gặp sao Thái Tuế thì hay sinh ra quan tụng, khẩu thiệt, ở Cung Mệnh thì thời vận gian truân vất vả.

Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có các sao Cự môn,Đà la,Hóa kỵ,Thái tuế hội hợp

Vận nghèo túng ba đào không yên
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có các sao Đại hao,Tuyệt

Đại phá sản
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có sao Đẩu quân

Có biến cố trọng đại trong tháng
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có sao Hóa lộc

Giải trừ tai họa. Nếu có ốm đau cũng chóng qua khỏi, nếu có quan chức tất được cao.
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có sao Thái dương

Đau yếu, có bệnh ở mắt hay đầu (nhức đầu), hao tán tiền tài, sức khỏe của cha hay chồng (nếu là đàn bà gặp
hạn) suy kém
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có sao Thái dương

Hoạnh phát danh tài
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Cự môn,Đà la,Kình
dương hội hợp

Thật là khó tránh được tai họa. Trong trường hợp này, nếu gốc đại hạn 10 năm mờ ám, phải quyết đoán là chết.
Nguyệt vận tháng 2 ở cung TÀI BẠCH an tại Hợi của Quý Cháu có sao Tuyệt

1.
2.
3.
4.

Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

Vận Hạn Tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại cung Tí
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Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tháng nguyệt vận Mậu Thìn là Thổ sinh Hành Can tuổi Canh Tý là Kim

Rất tốt!
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Thái Tuế

-

Có cãi vã, đôi chối trong tháng đó, có đi dạy học.
Bị thất tình, cô độc.
Nên cần cẩn thận khi lập gia đình.
Hạn gặp sao Thái Tuế thì hay sinh ra quan tụng, khẩu thiệt, ở Cung Mệnh thì thời vận gian truân vất vả.

Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Đẩu quân

Có biến cố trọng đại trong tháng
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

Bị nạn nhà cháy
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

Phát tài
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có các sao Phục binh,Thiên cơ hội hợp

Hiển hách, chỉ huy quân đội
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có các sao Quả tú,Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

Có tang
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có các sao Thiên khôi,Thiên phủ,Thiên việt,Tử vi hội hợp

Bị lừa
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Bệnh phù

Hay ốm đau
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Mộ

1. Nên cố thủ không nên tiến công
2. Nên kiểm điểm, sửa chữa, cải tiến, cần kiệm, nỗ lực cố gắng
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Phá quân

Nặng, thường mắc tội tù, có tang, nếu có quan chức tất bị bãi truất, vợ con không được yên ổn. .
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Phá quân

Tài lộc dồi dào, công danh hiến đạt
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Tang môn tọa thủ và các sao Địa không,Thiên khốc hội
hợp

Mất của, thay đổi chỗ ở hay công việc
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách hội hợp

Có tang lớn
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên hình hội
hợp

Có tang lớn, đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn xe cộ hay ngã từ cao xuống
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Tang môn tọa thủ và các sao Hỏa tinh hội hợp

Cháy nhà
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên khốc hội
hợp

Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng
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Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

Mắc tai nạn xe cộ ngã đau, chân tay có thương tích, nếu không cũng mắc tai nạn đao thương
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên phủ,Tử vi hội hợp

Danh tài hưng vượng, phủ quý đến cực độ
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Tuyệt hội hợp

Mọi sự đều bế tắc, đau yếu, mất của
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Thiên phủ tọa thủ và các sao Địa không,Thiên
không,Triệt hội hợp

Tất bị phá sản, đau yếu, mưu sự chẳng được toại lòng hay mắc lừa tiểu nhân
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Thiên việt tọa thủ và các sao Hỏa tinh,Thiên hình hội
hợp

Bị sét đánh hay điện giật
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Tử vi tọa thủ và các sao Hóa khoa,Hóa quyền,Hữu
bật,Tả phù,Thiên phủ,Thiên tướng,Vũ khúc hội hợp

Hoạnh phát danh tài gặp nhiều sự may mắn
Nguyệt vận tháng 3 ở cung TỬ TỨC an tại Tí của Quý Cháu có sao Tử vi tọa thủ và các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

Có danh giá, nếu tranh chấp với ai cũng thắng lợi

Vận Hạn Tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại cung Sửu
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tháng nguyệt vận Kỷ Tỵ là Thổ sinh Hành Can tuổi Canh Tý là Kim

Rất tốt!
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có sao Thiên Mã, Đà La, Thai hội hợp

- Hạn có Thiên Mã, Đà La, Thai, là hạn bôn ba, có nhiều sự thay đổi.
Tam hợp tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản
Tam hợp tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Vận sinh con
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có sao Đẩu quân

Có biến cố trọng đại trong tháng
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

Không nên gần ác thú
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

Chỉ đi hầu tòa suốt tháng
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có sao Tang môn

Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội
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Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có sao Thái âm tọa thủ và các sao Bạch hổ,Đà la,Thái Tuế
hội hợp

Quyết đoán là mẹ chết
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có sao Thiên cơ

Cần chú ý những việc như sau:
1. Không nên làm bất cứ việc gì trái pháp luật
2. Không nên tham ô
3. Không nên đùa giỡn với pháp luật
4. Không chơi cổ phiếu
5. Phàm làm việc gì cũng nên nhẫn nhịn, không nên quá lấn lướt, không tranh lợi.
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có sao Thiên cơ

Chẳng được yên thân, trong nhà rối ren bất hòa, bên ngoài nhiều sự lôi thôi như thị phi, khẩu thiệt
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có sao Thiên cơ

Giàu thì ngại vận hạn
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có sao Thiên cơ

Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có sao Thiên không

Mưu sự chẳng được toại lòng, cơ nghiệp sa sút, mắc lừa, mất của, kinh doanh thất bại, buôn bán thua lỗ, nếu
không cũng mắc tù tội.
Đang đau yếu gặp Hạn có Thiên Không chắc chắn là qua khỏi. Trong trường hợp này nếu lại gặp Tuần, Triệt án
ngữ phải quyết đoán là chưa có thể khỏi bệnh được.
Nguyệt vận tháng 4 ở cung PHU THÊ an tại Sửu của Quý Cháu có sao Tử

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phàm mọi việc đều không thành công, hi vọng mong manh, nên bình tĩnh chờ thời thôi
E rằng có việc tang
Cốt nhục phân ly
Tránh xa thị phi
Không nên ngồi xe không tốt, phải nắm bắt cơ hội
Phàm mọi việc nên tích cực tiến thủ, không nên sợ hãi mà lùi bước, không thể trốn tránh hiện thực

Vận Hạn Tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại cung Dần
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tháng nguyệt vận Canh Ngọ là Kim Hành Can tuổi Canh Tý là Kim Bình Hòa

Trung bình
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có sao Thiên mã

- Hạn có sao Thiên Mã, là hạn thành đạt.
Tam hợp tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

Vận tang thương
Tam hợp tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

Vận phát tài làm giàu
Tam hợp tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

Vận thi đậu, thăng tiến, công danh
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có các sao Bạch hổ,Quan phù,Quan phủ,Thái tuế hội hợp

Hay sinh kiện tụng cãi nhau và ốm đau
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có các sao Cự môn,Đà la,Hóa kỵ,Thái tuế hội hợp

Vận nghèo túng ba đào không yên
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp
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Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

Có tình duyên
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

Phát tài
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

Chỉ đi hầu tòa suốt tháng
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có sao Bệnh

1.
2.
3.
4.
5.

Thân thể suy nhược
Phàm mọi việc không thể như ý
Phàm mọi việc không nên yêu cầu quá cao
Sự nghiệp có suy bại
Không nên đầu tư, nên chăm chỉ, tiết kiệm

Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có sao Tang môn

Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có sao Tham lang tọa thủ và các sao Bạch hổ hội hợp

Súc vật hay ác thú cắn đá (đáng lo ngại nhất là Tham nhập Hạn tại Dần, Tuất) nếu không tất mắc tai nạn xe cộ
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có sao Tham lang tọa thủ và các sao Đào hoa,Hồng loan
hội hợp

Thành gia thất (lấy vợ lấy chồng)
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có sao Tham lang tọa thủ và các sao Thiên mã hội hợp

Súc vật chết
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có sao Thiên mã

Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có sao Thiên mã

Vận thay đổi
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có sao Tử vi

Tử Vi vô hãm nhưng nếu nhập Hạn tại Tỵ, Hợi, Mão, Dậu sự tốt đẹp cũng suy giảm, danh tài bình thường và nếu
có tai họa cũng khó mà giải trừ cho qua khỏi
Nguyệt vận tháng 5 ở cung HUYNH ĐỆ an tại Dần của Quý Cháu có sao Văn xương

Có lợi cho thi cử, con đường hoạn lộ được thăng tiến, kinh doanh phát tài

Vận Hạn Tháng 6 ở cung MỆNH an tại cung Mão
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tháng nguyệt vận Tân Mùi là Kim Hành Can tuổi Canh Tý là Kim Bình Hòa

Trung bình
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có các sao Đà la,Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Sinh kiện sự lôi thôi
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Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

Bị nạn nhà cháy
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

Phát tài
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có sao Cự môn tọa thủ và các sao Hỏa tinh,Linh tinh,Tang môn
hội hợp

Đau ốm, tán tài, có tang, nếu không nhà bị cháy
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có sao Hóa khoa

Giải trừ tai họa. Mọi sự hanh thông, đang đau yếu hay mắc tai nạn gặp Hạn có Khoa chắc chắn là qua khỏi được.
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có sao Suy

Phàm mọi việc nên nhẫn nại, nhẫn nhục chịu đựng, chú ý thân thể, ăn uống, không nên đầu tư, đầu cơ
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có sao Thái âm

Chủ về phạm đào hoa
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có sao Thái âm

Tài lộc phong túc, thường mua tậu được nhà đất, có danh giá hay gặp việc cưới xin vui vẻ, thêm con thêm cháu,
mọi sự đều hanh thông
Nguyệt vận tháng 6 ở cung MỆNH an tại Mão của Quý Cháu có sao Thái âm

Tiền tài hao tán hay đau yếu, thường đau bụng hay đau mắt, có thể mắc kiện cáo, trong lòng như có sự hối hận,
đêm ngày cắn rứt, sức khỏe của mẹ (hay của vợ) suy kém, rất đáng lo ngại

Vận Hạn Tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại cung Thìn
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tuổi Canh Tý là Kim sinh Hành Can tháng nguyệt vận Nhâm Thân là Thủy

Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho nguyệt vận thì
ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có sao Thiên Mã, Đà La, Thai hội hợp

- Hạn có Thiên Mã, Đà La, Thai, là hạn bôn ba, có nhiều sự thay đổi.
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

Không nên gần ác thú
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có các sao Đà la,Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Sinh kiện sự lôi thôi
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

Bị nạn nhà cháy
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp
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Phát tài
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có các sao Quả tú,Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

Có tang
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có các sao Quốc ấn,Tuần

Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị truất giáng
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội
hợp

Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có các sao Thiên khôi,Thiên phủ,Thiên việt,Tử vi hội hợp

Bị lừa
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có sao Hỏa tinh tọa thủ và các sao Linh tinh,Mộc dục hội
hợp

Phỏng nước hay phỏng lửa
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có sao Hỏa tinh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

Nhà cửa bị cháy lớn
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có sao Linh tinh tọa thủ và các sao Thiên việt hội hợp

Sét đánh
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có sao Tham lang

Hao tán tiền tài, chơi bời phóng đãng đến nỗi mang tai họa, mọi sự đều bế tắc, nếu có công danh chắc chắn là bị
truất giáng.
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có sao Thiên khôi tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

Có thương tích ở đầu hoặc bị đánh đập hoặc mắc tai nạn về đao thương
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có sao Thiên tướng tọa thủ và các sao Thiên hình,Thiên
khôi hội hợp

Tai nạn về đao thương, đầu mặt bị hư hại, nếu không cũng mắc bệnh thuộc về mặt hay đầu phải châm chích, mổ
xẻ, công danh trắc trở
Nguyệt vận tháng 7 ở cung PHỤ MẪU an tại Thìn của Quý Cháu có sao Tướng quân

Có uy quyền

Vận Hạn Tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại cung Tỵ
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tuổi Canh Tý là Kim sinh Hành Can tháng nguyệt vận Quý Dậu là Thủy

Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho nguyệt vận thì
ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Thiên mã

- Hạn có sao Thiên Mã, là hạn thành đạt.
Tam hợp tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản
Tam hợp tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Vận sinh con
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Đẩu quân

Có biến cố trọng đại trong tháng
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Đà la

Chủ về mọi sự trong tháng này đều không thuận lợi

www.XemTuong.net

Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Đà la

Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan
cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có các sao Đà la,Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Sinh kiện sự lôi thôi
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có các sao Đẩu quân,Kình dương,Thiên hình hội hợp

Bị đâm, bị cắt hay mổ xẻ
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có các sao Thiên mã,Tuần

Mọi sự đều bế tắc, mưu sự chẳng được toại lòng, công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, đau yếu
mất của, mắc tai nạn xe cộ, ngã đau, chân tay có thương tích. Gặp Hạn này nếu thay đối chỗ ở cũng đỡ lo ngại
một phần nào những sự chẳng lành.
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Cự môn

Hay phiền lòng, mắc khẩu thiệt, thị phi, kiện cáo, hao tán tiền tài, đau yếu, có tang, nếu có quan chức tất bị bãi
truất, rất đáng lo ngại về tai nạn xe cộ
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Cự môn

Tâm tính cô độc, phiền muộn, làm việc gì cũng đứt gánh giữa đường
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Đà la tọa thủ và các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

Tranh chấp, ẩu đả, mất của, đau yếu nặng
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Đà la tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp

Có tang, mắc thị phi, khẩu thiệt
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Đà la tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

Kiện cáo, mắc tù tội, nếu không cũng bị đả thương
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Đà la

Chủ về mọi sự trong tháng này đều không thuận lợi
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Đà la

Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Đà la

Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Đà la

Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Kiếp sát

Trong 3 tháng đầu, mọi việc nên cẩn thận
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Lâm quan

1. Sự nghiệp có khởi sắc, hoặc mua máy móc mới, công xưởng hoặc nhà quét vôi mới, mua thêm quần áo mới,
dụng cụ mới, mua xe mới ..
2. Nhà có việc mừng
3. Mệnh nữ đề phòng ngoại tình
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Lâm quan

Được cát tường như ý, phát triển hanh thông
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Thiên hư

Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Thiên hư

Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Thiên hư
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Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Thiên mã

Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà
Nguyệt vận tháng 8 ở cung PHÚC ĐỨC an tại Tỵ của Quý Cháu có sao Thiên mã

Vận thay đổi

Vận Hạn Tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại cung Ngọ
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tuổi Canh Tý là Kim khắc Hành Can tháng nguyệt vận Giáp Tuất là Mộc

Tương đối tốt
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Lộc Tồn

- Hạn có sao Lộc Tồn thì mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng.
Tam hợp tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

Vận tang thương
Tam hợp tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

Vận phát tài làm giàu
Tam hợp tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

Vận thi đậu, thăng tiến, công danh
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Bạch hổ,Quan phù,Quan phủ,Thái tuế hội hợp

Hay sinh kiện tụng cãi nhau và ốm đau
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Cự môn,Đà la,Hóa kỵ,Thái tuế hội hợp

Vận nghèo túng ba đào không yên
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Liêm trinh,Thiên hình

Không thoát được lao tù
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

Phát tài
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

Chỉ đi hầu tòa suốt tháng
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Thiên hình,Thiên khôi,Thiên tướng

Nạn gươm đao ở đầu
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Thiên hình,Thiên khôi

Nạn gươm súng
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Thiên hư,Thiên khốc

Đau ốm, buồn
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có các sao Thiên khôi,Triệt

Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Tham lang hội hợp

Mắc tai nạn xe cộ hay bị ác thú cắn đá
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Thất sát hội hợp
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Mắc tai nạn đao thương, nếu không, cũng bị tù tội
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Bạch hổ tọa thủ và các sao Thiên khốc hội hợp

Chó cắn
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Liêm trinh

Giao du với người lạ rất bất lợi hay sinh hiềm thù, dễ mắc tù tội
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Thiên mã hội hợp

Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nếu đi xa buôn bán chắc chán là buôn một bán mười
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Lộc tồn

Có nhiều cơ hội chuyển đổi tốt
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Lộc tồn

Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì
gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Quan đới

1.
2.
3.
4.

Không nên phê bình người khác
Mọi việc không nên yêu cầu quá cao
Nên nỗ lực phấn đấu
Mệnh nữ chớ bị người khác dụ dỗ

Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thất sát tọa thủ và các sao Hóa kỵ hội hợp

Thân thể bị đau đớn hay mang tiếng nhục nhã
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thất sát tọa thủ và các sao Hóa kỵ,Mộc dục,Phá
quân,Tiểu hao hội hợp

Mắc chứng ung thư hay có mụn nhọt phải mổ xẻ, châm chích
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thất sát tọa thủ và các sao Tiểu hao hội hợp

Đau ốm nặng, có tang
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thiên hình

Chủ về có tang sự hoặc liên quan tới kiện tụng
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thiên hư

Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thiên hư

Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thiên hư

Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thiên khốc

Chủ về trong nhà có tang sự hoặc chịu tổn thương, nhiều việc thành công thì ít mà thất bại thì nhiều
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thiên khốc

Đau yếu, buồn phiền, mưu sự trước khó sau dễ dàng
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thiên thương

Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật,
hoặc bị bệnh nặng
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thiên tướng

Chủ về cần đề phòng tiểu nhân và nữ giới gây cản trở
Nguyệt vận tháng 9 ở cung ĐIỀN TRẠCH an tại Ngọ của Quý Cháu có sao Thiên tướng

Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, thường có hoạnh tài, không chủ ý làm mà được hưởng

Vận Hạn Tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại cung Mùi
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
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Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tuổi Canh Tý là Kim khắc Hành Can tháng nguyệt vận Ất Hợi là Mộc

Tương đối tốt
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Thiên Mã, Đà La, Thai hội hợp

- Hạn có Thiên Mã, Đà La, Thai, là hạn bôn ba, có nhiều sự thay đổi.
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Kình dương

Chủ về năm có tiểu hạn cần đề phòng bị tổn thương
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Đà la

Chủ về mọi sự trong tháng này đều không thuận lợi
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Đà la

Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan
cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có các sao Bạch hổ,Thiên khốc

Bị chó cắn
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

Không nên gần ác thú
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

Phát tài
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có các sao Phục binh,Thiên cơ hội hợp

Hiển hách, chỉ huy quân đội
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Bạch hổ

Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Đà la

Chủ về mọi sự trong tháng này đều không thuận lợi
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Đà la

Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Đà la

Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Đà la

Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Hóa kỵ tọa thủ và các sao Bạch hổ,Đà la hội hợp

Mắc tai nạn khủng khiếp về xe cộ hay đao thương
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Hóa kỵ tọa thủ và các sao Đà la,Kình dương hội
hợp

Đau yếu, mắc thị phi, kiện cáo, có tang
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Hóa kỵ tọa thủ và các sao Đà la,Thất sát hội hợp

Đau yếu nặng, nếu không cũng bị nhục nhã, đi xa thường mắc nạn ở dọc đường
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Kình dương tọa thủ và các sao Thiên riêu hội hợp
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Ghẻ lở, có mụn nhọt
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Kình dương

Chủ về tháng cần đề phòng bị tổn thương
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Kình dương

Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như
ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận
đận.
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Kình dương

Khó tránh được tai họa
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Kình dương

Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Kình dương

Trong 3 tháng cuối mọi việc nên cẩn thận
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Mộc dục

1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Mộc dục

Phương pháp bổ mệnh
1. Tránh xa nữa sắc, không nên ngoại tình.
2. Không nên đa tình, tránh trêu hoa ghẹo nguyệt.
3. Không nên đứng núi này trông núi nọ
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Thiên khốc

Chủ về trong nhà có tang sự hoặc chịu tổn thương, nhiều việc thành công thì ít mà thất bại thì nhiều
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Thiên khốc

Đau yếu, buồn phiền, mưu sự trước khó sau dễ dàng
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Thiên lương

Chắc chắn là phải đi xa hay thay đổi công việc
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Thiên lương

Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân
đến giải cứu.
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Thiên lương

Giải trừ tai họa
Nguyệt vận tháng 10 ở cung QUAN LỘC an tại Mùi của Quý Cháu có sao Thiên lương

Tiền tài hao tán, sức khỏe bị suy kém

Vận Hạn Tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại cung Thân
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tháng nguyệt vận Bính Tý là Hỏa khắc Hành Can tuổi Canh Tý là Kim

Xấu, suy bại.
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Lộc Tồn

- Hạn có sao Lộc Tồn thì mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng.
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Đẩu quân

Có biến cố trọng đại trong tháng
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Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

Có tình duyên
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ,Thiên riêu hội hợp

Trai gái đều nghĩ đến sự cuồng dâm
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Đẩu quân,Kình dương,Thiên hình hội hợp

Bị đâm, bị cắt hay mổ xẻ
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Hóa kỵ,Phục binh,Thái tuế hội hợp

Sinh ra kiện tụng, thù hằn
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

Bị nạn nhà cháy
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

Phát tài
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Quả tú,Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

Có tang
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội
hợp

Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có các sao Thiên khôi,Thiên phủ,Thiên việt,Tử vi hội hợp

Bị lừa
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Bạch hổ

Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Lộc tồn

Có nhiều cơ hội chuyển đổi tốt
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Lộc tồn

Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì
gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Phục binh tọa thủ và các sao Đào hoa,Hồng
loan,Thai hội hợp

Tơ duyên rắc rối, đàn bà gặp Hạn này thường hay bị mắc lừa vì tình, có thể chửa hoang
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Phục binh tọa thủ và các sao Đào hoa,Hồng
loan,Thiên riêu hội hợp

Có nhân tình
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Phục binh tọa thủ và các sao Hóa kỵ,Thái tuế hội
hợp

Lo buồn vì sự tranh chấp, kiện cáo
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Phục binh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

Có tang lớn
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Thất sát

Hay gặp những chuyện buồn bực, đau ốm, thường có tang, làm việc thất bại
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Thất sát

Tài quan song mỹ, mưu sự tất thành một cách nhanh chóng
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Thất sát

Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng
Nguyệt vận tháng 11 ở cung NÔ BỘC an tại Thân của Quý Cháu có sao Trường sinh
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Cố gắng phát triển, lập nghiệp sẽ thành công. Đại hạn ưa gặp Trường Sinh, chủ về có vận tốt trong 10 năm. Nếu
như để cho thời gian trôi qua tất sau này có hối hận cũng đã muộn.

Vận Hạn Tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại cung Dậu
Lưu ý: Vì có dùng chung một số lời giải của năm cho tháng nên một số câu không phù hợp cho vận tháng, Quý
Cháu hãy suy luận theo tình huống tương tự.
Hành Can tháng nguyệt vận Đinh Sửu là Hỏa khắc Hành Can tuổi Canh Tý là Kim

Xấu, suy bại.
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Thiên Mã, Đà La, Thai hội hợp

- Hạn có Thiên Mã, Đà La, Thai, là hạn bôn ba, có nhiều sự thay đổi.
Tam hợp tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản
Tam hợp tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

Vận sinh con
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Kình dương

Chủ về năm có tiểu hạn cần đề phòng bị tổn thương
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Đẩu quân

Có biến cố trọng đại trong tháng
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

Không nên gần ác thú
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có các sao Hóa kỵ,Thiên đồng

Đau bụng
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có các sao Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp

Tháng ấy trâu bò bị dịch
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có các sao Long trì,Phượng các

Trong nhà có việc vui mừng
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Kình dương

Chủ về tháng cần đề phòng bị tổn thương
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Kình dương

Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như
ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận
đận.
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Kình dương

Khó tránh được tai họa
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Kình dương

Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Kình dương

Trong 3 tháng cuối mọi việc nên cẩn thận
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Thiên đồng

Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Thiên đồng
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Mọi sự trước hanh thông, sau bế tắc, hao tán tiền tài hay mắc kiện tụng, nếu có quan chức tất bị bãi truất
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Thiên đồng

Thay đổi chỗ ở hay công việc
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Thiên đồng

Thay đổi việc làm
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Thiên đồng

Vận thay đổi
Nguyệt vận tháng 12 ở cung THIÊN DI an tại Dậu của Quý Cháu có sao Thiên quý

Sự nghiệp thăng tiến, được đề bạt cất nhắc

Hỏi Đáp
Thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe những thắc mắc, đại khái là: trong cùng một giờ, một ngày, một tháng, một năm có
hàng vạn vạn người sinh ra, không lẽ cuộc đời họ cũng giống nhau ư?
Điều ấy đã chép ngay phần đầu của “Tử Vi Kinh”, trong bài phú “Tử Vi cốt tủy” như sau :
“Phú, thọ, quý, vinh, yểu, bần, ai, khổ,
Do ư phúc trạch cát hung.
Thương, tang, hình, khổn, hạnh, lạc, hỉ, hoan,
Thị tại vận hành hung cát.”
Chìa khóa của khoa Tử Vi là do câu trên. Khi xem số Tử Vi, thông thường tín nam, tín nữ chỉ chú ý đến những
cung Mệnh, Tài, Quan cùng vận hạn. Ít người chú ý đến cung Phúc cũng như cung Tật Ách.
Thật ra, cung Phúc rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến ba cung Phu Thê, Tài Bạch, Thiên Di là lẽ đương nhiên. Nó
gần như khống chế toàn cuộc đời về : giàu nghèo, thọ yểu, sang hèn, vinh nhục, sầu thảm và khổ cực. Tùy theo
cung Phúc tốt hay xấu mà biết đương số giàu hay nghèo, sống thọ hay chết yểu, sang hay hèn, cuộc đời bi ai hay
toại chí, đắc thế…
Cung Phúc bao gồm nhiều yếu tố cuộc đời. Mà cung Phúc chủ yếu ứng vào ngôi mộ mà đương số được hưởng
phúc. Ngoài ra cung Phúc còn chịu ảnh hưởng của âm đức tích được hồi tiền kiếp của đương số, âm đức của phụ
mẫu, huynh đệ, thê tài… Và nếu tại đương kiếp tích được nhiều âm đức thì cung Phúc giải được những khắc phá
(nếu có) để trở nên tốt hơn.
Như vậy, những người cùng số, có cuộc đời hao hao giống nhau, nhưng tùy theo cung Phúc mà phú, thọ, quý, vinh,
yểu, bần, ai, khổ khác nhau.
Như số những người chết cùng một lúc như chiến tranh, thiên tai, đắm thuyền… Không lẽ số những người đó đều
đến ngày ly thế cả hay sao?
Hoặc câu hỏi khác. Vận số của một người vốn là trường thọ, sống đến ngoài bảy mươi. Tại sao chỉ mới ngoài hai
mươi là đã gặp tai nạn mà chết ?
Thật ra mấy vấn đề trên, trong bài phú “Tử Vi cốt tủy” cũng có đề cập, tạm dịch như sau:
“Vận con phải thua vận cha,
Vận người không bằng vận nhà,
Vận nhà không bằng vận làng,
Vận làng không bằng vận châu,
Vận châu không bằng vận nước,
Vận nước không bằng vận thiên hạ.”
Do đó, ví như hai đứa trẻ cùng số, nhưng thời ấu thơ sống với phụ mẫu, vận số phải chịu ảnh hưởng bởi vận số
của phụ mẫu. Nếu phụ mẫu giàu sang, thì dù số đứa trẻ xấu vẫn được ấm no. Còn như phụ mẫu cô bần, thì dù số
đứa trẻ tốt vẫn phải chịu cảnh cơ hàn. Đó là “vận con phải thua vận cha”.
Rộng hơn chút nữa, một người ở trong làng, dù số tốt hay xấu cũng phải chịu chung số phận của cả làng. Tỷ như
hai người cùng có số giàu. Một người sống trong làng giàu, thì của cải súc tích. Còn người sống trong làng khó,
thì chỉ giàu so với người trong làng, nghĩa là kha khá vậy thôi.
Rộng hơn nữa, một châu không có người chết, nhưng vận nước có binh ách, châu cũng chịu chung số phận, ắt có
nhiều người chết.
Một ví dụ khác, khi người ta đi cùng thuyền, cũng giống như ở cùng làng, nếu hơn phân nửa người trong thuyền
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tận số thì thuyền đắm. Số còn lại bị chết oan theo. Trường hợp này gọi là “uổng tử”. Những người chết oan theo
dạng này rất tội, hồn oan vất vưởng nơi cõi thế, trở thành “uổng tử quỷ”, không được đi đầu thai ngay mà phải
chờ đến khi đúng số mới được nhập âm tào.
Tuy vậy, nếu như đương số có nhiều âm đức, hoặc được phúc tinh chiếu mệnh, quý nhân phò trợ thì không đến
nỗi chết oan, bất quá hao tài tán của vậy thôi.

Lời Kết:
Qua phần luận đoán vừa nói trên, chúng tôi hy vọng Quý Cháu Gái đã có lời giải đáp cho những vấn đề mà Quý
Cháu Gái đang quan tâm. Nếu Quý Cháu Gái muốn cải vận thay đổi mệnh thì Quý Cháu Gái có thể xem thêm Tứ
Trụ - Bát Tự để biết cách tự thay đổi vận mệnh của chính mình.
Xem Tướng chấm net chân thành chúc Quý Cháu Gái Nguyễn Hồng Phúc thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý.
Trân Trọng.
XemTuong.net

Thông Tin Lời Giải
Phần mềm An Sao Tử Vi của XemTuong.net có sử dụng các lời giải được trích xuất từ các sách Tử Vi của nhiều
tác giả khác nhau, đúng lý ra sau mỗi câu bình giải thì chúng tôi phải ghi nguồn được trích từ đâu, nhưng vì phần
bình giải có rất nhiều dữ liệu và tính lập lại của "nguồn trích xuất" rất cao, cả vài trăm line giống nhau, rất bất tiện
cho người đọc nên chúng tôi xin phép tác giả, nếu có vô tình đi qua thì cho phép chúng tôi được sử dụng và ghi
nguồn ở cuối trang.
Đ anh sách nguồn T ử Vi :
- Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang
- Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo
- Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu
- Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư
- Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư
- Tử vi giảng minh
- Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương
- Tử vi nghiệm lý mệnh học
- Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư
- Tự điển tử vi - Đắc Lộc
- Muốn luận đoán đúng số Tử Vi
- Tử Vi đẩu số lý học - Nguyễn Mạnh Bảo
- Tử Vi đẩu số toàn thư - Vũ Tài Lục
- Tử Vi hàm số - Nguyễn Phát Lộc
- Tử Vi khảo luận - Hoàng Thường - Hàm Chương
- Tử Vi lập thành và đự đoán - Nguyễn Phúc Ấm
- Tử Vi tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc
- Và một số Tác Giả, Tác phẩm khác...
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