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Suy đoán của (Định điểm tháng) 

(Định điểm ngày)(Định điểm giờ) 

(Điểm kết thúc thất tinh định điểm) 

 

 

Lấy (cung Mệnh) làm điểm khởi đầu. 

Nghịch đếm tháng sinh, xác định (Định điểm tháng) (thiên), 

lại từ đây thuận đếm ngày sinh, xác định (Định điểm ngày)(địa) 

Lại từ đây nghịch đếm giờ sinh, xác định (Định điểm giờ) 

Tiết thứ nhất: 
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(nhân) cũng là (Điểm kết thúc thất tinh điểm) 

1. (Định điểm tháng) (thiên) xem sơ lược xu thế một đời 

người. 

Nếu tại cung Phu thê thì cả đời cùng phối ngẫu có liên quan 

trọng đại. 

Nếu như cung Phu thê mà cát, có thể được vợ giúp đỡ mà 

thành công, cung Phu thê mà hung thì cả đời bởi vì người khác giới 

mà thất bại. 

Nếu như tại cung Quan lộc thì người này lấy sự nghiệp làm 

trọng tâm, vì công việc mà làm việc. 

2. (Định điểm ngày)(địa) cái này là trung tâm, nhận chuyển 

Thiên, Nhân (hành vi trung gian) 

3. (Định điểm giờ) (nhân) điểm kết thúc thất tinh điểm, điểm 

quan hệ trọng yếu nhất cuộc đời (có thể xem như là cung Mệnh 

mượn danh nghĩa) 

Chủ sinh hoạt hàng ngày mệnh chủ bên trên, nơi sự vật tiếp 

xúc (hoặc nơi phát sinh) 

Bất luận là cát hoặc hung đều không thể tách rơi cung này, vị 

trí là nơi chủ sự vật của sự tình. 

(Điểm kết thúc thất tinh điểm)/(Định điểm giờ) xem như 

(cung Mệnh) 

Can cung của nó tứ hóa, tìm kiếm Hóa khoa rơi vào cung, nơi 

quái vị, tinh tượng để làm "Xu tị". 

Kiểm tra. 

(Điểm kết thúc thất tinh điểm)/(Định điểm giờ) 

1. Nếu tại cung Mệnh gốc, bày tỏ bản thân mệnh chủ quyết 
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định quá trình tốt xấu của sinh mệnh mình, phúc họa tự chịu. 

Người có loại hình này khá là tự đề cao mình. 

2. Nếu tại cung Huynh đệ, bày tỏ sinh hoạt hàng ngày trong 

cuộc đời mệnh chủ, là nơi phát sinh cát hung. 

Cùng anh em (bạn bè hoặc mẫu thân) liên quan chặt chẽ. 

3. Nếu tại cung Phu thê, chủ mệnh chủ coi trọng tình cảm 

cùng nữ sắc. 

4. Nếu tại cung Tử nữ, mệnh này trưởng thành sớm. 

Bày tỏ sinh hoạt hàng ngày trong cuộc đời mệnh chủ là nơi 

phát sinh cát hung. 

Cùng con cái, đầu tư, giao tiếp, tiếp khách, đào hoa liên quan 

chặt chẽ. 

5. Nếu như tại cung Tài bạch, mệnh này coi trọng tiền bạc, 

đối với tiền bạc thì nhạy cảm. 

Bày tỏ, tiền bạc trong cuộc đời mệnh chủ, phương thức tiến 

tài đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn. 

Bày tỏ, mệnh chủ một đời theo đuổi tiền bạc, đặt nặng tâm 

vào tài lợi, thường vì tiền bạc mà vất vả, vì tiền bạc mà bận bịu. 

Tiền bạc quyết định giá trị sinh hoạt với cảm nhận hằng ngày 

của nó. 

Hoặc nói, truy cầu có tiền còn muốn hơn nữa, lại luôn vì theo 

đuổi đầu tư mà phiền não. 

Cả đời lấy theo đuổi tiền bạc làm bản vị, sinh hoạt hàng ngày 

của nó bên trên, nơi phẩm chất sinh hoạt được cảm nhận, 

Đều cùng tiền bạc liên quan chặt chẽ. 
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Tiền bạc nắm trong tay, sinh hoạt hàng ngày của nó đúng là ý 

nghĩa cùng thích và không thích. 

6. Nếu tại cung Tật ách, bày tỏ sinh hoạt hàng ngày cả đời 

mệnh chủ thì cát hung đều cùng tính tình, nơi chủ quản tâm thái, 

cùng vấn đề sức khỏe liên quan chặt chẽ. 

7. Nếu tại cung Thiên di, bày tỏ hoạt động ở bên ngoài trong 

cuộc đời mệnh chủ và đánh giá của bên ngoài đối với cuộc đời của 

nó ảnh hưởng rất lớn. 

8. Nếu tại cung Nô bộc, bày tỏ cấp trên hoặc cộng sự (chúng 

sinh) trong cuộc đời mệnh chủ đối với cuộc đời của hắn ảnh hưởng 

rất lớn. 

9. Nếu như tại cung Quan lộc, chủ mệnh chủ coi trọng sự 

nghiệp cùng công việc. 

Thất tinh định điểm nếu như rơi vào cung Quan lộc, bày tỏ 

sinh hoạt hàng ngày trong cuộc đời mệnh chủ là nơi phát sinh cát 

hung. 

Cùng sự nghiệp, công việc của bản thân liên quan chặt chẽ. 

10. Nếu tại cung Điền trạch, mệnh này coi trọng gia đình (gia 

đình nhỏ) mà xem nhẹ lợi ích bản thân. 

Thất tinh định điểm rơi vào cung Điền trạch (cung Điền trạch 

chủ bản thân (giống như cung Mệnh),  gia đình, gia sản các loại) 

Biểu thị, vị trí trọng điểm của cát hung sinh hoạt hàng ngày 

trong cuộc đời mệnh chủ. 

11. Nếu tại cung Phúc đức, bày tỏ sinh hoạt hàng ngày trong 

cuộc đời mệnh chủ làm cho phát sinh cát hung. 

Cùng tư tưởng hưởng hạnh phúc, phúc phận, thọ nguyên của 

bản thân liên quan chặt chẽ. 
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12. Nếu tại cung Phụ mẫu, trong cuộc đời mệnh chủ, nơi phát 

sinh sự tình có liên quan đến cát hung. 

Nhất định cùng cha mẹ, cấp trên, đồng bọn, công vụ bên trên, 

vân... vân, có liên quan đến. 

Mà <Phụ mẫu là Tài của Nô> cho nên cũng nhất định cùng 

chúng sinh tới kết giao tiền bạc có liên quan chặt chẽ. 

<Thăm dò (Phu đại hạn) phi Kỵ nhập (Quan gốc) tìm kiếm 

phương hướng giải trừ Kỵ> 

Lấy (Quan gốc) làm (Điểm khởi đầu mới) sử dụng ngày sinh 

thay vào tìm kiếm (Thất tinh định điểm mới) giả thuyết rơi vào 

(Phu gốc)(Ất Dậu) 

Tìm kiếm can Ất làm Tử vi Hóa khoa nhập (Quan gốc), vô 

cùng đáng tiếc bên trong cung (Quan gốc) có Tử vi Khoa năm sinh, 

quý nhân bị làm cho mất tác dụng. 

Càng nghiêm trọng, có Văn khúc tự hóa Kỵ, kiếp số nan giải. 

 

 

 

 

 

 

 



Thất tinh định điểm (bí truyền) Dương Trinh Tường 

 

 

Khosachquy.com 7 dịch: Hư Không 

 

 

 

 

Phương pháp suy đoán của  

Thất tinh định điểm mượn danh nghĩa 

 

 

Sử dụng (mệnh bàn gốc) của mệnh chủ A tìm kiếm liên quan 

người B tại (thất tinh định điểm mượn danh nghĩa) của [mệnh bàn 

A] 

Lấy (can chi năm sinh của B)(ví như Mậu Tí), áp dụng chi 

năm sinh (Tí) của B. 

Tại cung vị (Tí) đối ứng của [mệnh bàn A] là (Điểm khởi đầu 

mới) 

Dùng cái này (Điểm khởi đầu mới)(cung vị Tí) đem ngày sinh 

âm lịch của B (tháng, ngày, giờ) 

Một lần nữa tìm kiếm (thất tinh định điểm mới) của B. 

Tức là từ (Điểm khởi đầu mới) nghịch đếm tháng sinh, xác 

định (Định điểm tháng) (thiên), lại từ đây thuận đếm ngày sinh, 

xác định (Định điểm ngày)(địa) 

Lại từ đây nghịch đếm giờ sinh, xác định (Định điểm giờ) 

(nhân) cũng là (Điểm kết thúc thất tinh điểm) (Thất tinh định 

điểm mượn danh nghĩa) 

 

 

Tiết thứ hai: 
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Ứng dụng của 

(Thất tinh định điểm hòa hợp pháp) 

 

 

A. Tằng nam, Dương nam, nông, Mậu Tí 48/12/01, sinh giờ 

Mão, Thủy nhị cục, thất tinh tại Phu thê (Canh Thân) <Công phu 

330> 

Định tượng tại Tài (Mậu Ngọ) 

B. Liêu nữ, Dương nữ, nông, Mậu Tí 48/07/15, sinh giờ Mùi, 

Kim tứ cục, thất tinh tại Phụ mẫu (Giáp Dần) 

Định tượng tại Nô (Mậu Ngọ) 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết thứ ba: 
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1) Nếu lấy phối ngẫu (người khác giới)(Liêu nữ) mượn danh 

nghĩa mệnh bàn của mệnh chủ (Tằng nam) 

Đem ngày sinh của người khác giới xen nhập vào mệnh bàn 

mệnh chủ, tìm kiếm <(thất tinh định điểm) mượn danh nghĩa của 

người khác giới> 

Lấy (Tí) là (Điểm khởi đầu mới) sử dụng mệnh bàn của (Tằng 

nam) một lần nữa tìm (thất tinh định điểm giả mạo của (Liêu nữ)) 

Giả thuyết rơi vào cung Điền trạch (Ất Sửu) của mệnh bàn 

(Tằng nam)((Thất tinh định điểm mượn danh nghĩa) của Liêu nữ) 

Thất tinh định điểm mượn danh nghĩa, Điền can Ất, Hóa lộc, 

Hóa kỵ của nó dường như giống như tự thuật ở trên.  

Bạn cũ, người khác giới cùng mệnh chủ tới kết giao, chú trọng 

ở tình trạng tiền bạc của mệnh chủ đều không phải là thật lòng 

thật dạ vui vẻ. 

Mà chủ kiến của mệnh chủ cũng rất mạnh mẽ, muốn sửa đổi 

quả là khó! 

2) Nếu lấy tư liệu ngày sinh của mệnh chủ (Tằng nam) xen 

nhập vào (mệnh bàn của phối ngẫu (người khác giới)) 

Tìm kiếm mệnh chủ (Tằng nam) tại (thất tinh định điểm 

mượn danh nghĩa) của mệnh bàn người khác giới (Liêu nữ) 

Lấy (Tí) làm (Điểm khởi đầu mới) sử dụng mệnh bàn của 

(Liêu nữ) một lần nữa tìm (thất tinh định điểm giả mạo) của (Tằng 

nam)) 

Giả thuyết rơi vào cung Tử nữ (Nhâm Tuất) của mệnh bàn 

(Liêu nữ) 

Nếu trùng điệp (cung Mệnh đại hạn) của người khác giới, 

tượng này biểu thị, bên trong hạn này mệnh chủ cùng người khác 
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giới ở hạn này có duyên phận nhận biết. 

(Khả năng tại cơ duyên giao tiếp tiếp khách hoặc công tác) 

Trở lại (mệnh bàn của người khác giới (Liêu nữ)), (thất tinh 

định điểm mượn danh nghĩa) của mệnh chủ (Tằng nam)(Nhâm 

Tuất) 

(Lúc này thất tinh định điểm mượn danh nghĩa có thể xem 

như là (cung Mệnh mượn danh nghĩa của Tằng nam) 

(Cung Mệnh mượn danh nghĩa của Tằng nam) can Nhâm làm 

Thiên lương Hóa lộc nhập Quan (Đinh Tỵ) mệnh chủ có thể quan 

tâm, trợ giúp công tác sự nghiệp người khác giới. 

(Cung Mệnh mượn danh nghĩa của Tằng nam) can Nhâm làm 

Vũ khúc Hóa kỵ nhập Huynh (Giáp Tí) xung Nô bộc <Nô bộc là Tật 

của Phu> 

<Nô bộc là Tật của Phu> cho nên biểu thị, mệnh chủ cùng 

người khác giới, hai người rất khó trở thành vợ chồng. 

 

 

 

 

 

 

 


