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Vũ Khúc 

Lộc 

                  Kỷ 

 

Cung Tài Bạch tại can Kỷ Vũ 

Khúc tự hóa lộc 

                 

Lộc Tồn là sao có tính chất bảo thủ, Lộc Tồn nếu tọa lạc ở 

cung vị bản thân, thì đặc tính của cung vị khác là hiện ra dễ dàng, 

nếu có trợ giúp thì có thể biết được nguy cơ và nguy hiểm, cho 

nên nói, nó cũng tượng trưng cát tính. 

Hóa khoa là tùy thuận thế sự, thuận thế mà làm, không vui 

vẻ và tranh giành, nếu là đủ có tinh tọa của khai phát năng lượng 

trí tuệ, tứ hóa tinh tại bản cung hoặc đối cung tác dụng hỗ trợ 

nhau, chỉ cần có chỗ tọa hóa khoa tinh, có thể phát huy chuyển 

hóa năng lượng “lộc, quyền, kỵ”.  Hai trường hợp này, là một 

cung vị nếu có kết cấu của tự hóa khoa, cũng 1 dạng đối cung ảnh 

hưởng, hóa gian nan mà hiện ra cát tường. 

Giải mã tin tức của tứ hóa giao hội: 

- Lộc, khoa giao hội: lộc tùy khoa đi – có thể giúp đỡ, nghĩ 

đến cuộc sống nhàn hạ 

- Quyền khoa giao hội: lao động vất vả làm ảnh hưởng đến 

sức khỏe, thì mới bắt đầu điều chỉnh lại sức khỏe. 

- Kỵ, khoa giao hội: khi gặp hoàn cảnh trở ngại, thường dùng 

năng lực trí tuệ thực sự của mình mà vẫn không thành công. 

Thiên Lương hóa khí là “âm”, Thiên Lương có nghĩ là “lương 

thiện”, nên sao này tượng trưng điềm cát tường, ở tất cả cung vị 

có sao Thiên Lương, không kỵ các cát, bởi có năng lượng hóa 

nguy nan thành cát tường, nếu như Thiên Lương tọa 2 cung vị “Tị, 
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Hợi” sẽ ở vào trạng thái lạc hãm, nhưng vẫn có năng lượng giải 

trừ nguy nan. Thiên Lương hóa khoa ở trong 12 cung vị, đều rất 

tốt, tất cả sinh năm Kỷ, hoặc là gặp “Lưu niên Kỷ”, Thiên Lương 

hóa khoa là tiến nhập cung vị tương ứng, ở chỗ cung vị Thiên 

Lương hóa khoa tọa nhập, chí ý cũng ưu thế: 

- Không kỵ các sát xâm lấn. 

- Năng lượng giải trừ nhiều nguy nan. 

- Thường gặp quý nhân trợ giúp giải hạn. 

- Trong chỗ mênh mang đó, không thể không nghĩ đến trợ 

duyên. 

- Trí tuệ tùy thuận thế gian. 

Hỏa tinh hóa khí là “sát”, nên khi nó tọa lạc ở cung vị đắc địa, 

thì chính diện có thể phát huy năng lượng, ở trong truyện Phong 

Thần Bảng có nói đến nhân vật đại biểu Hỏa Tinh, tất cả Hỏa Tinh 

nhập tọa cung vị, có khả năng giải trừ các sát, đặc biệt là “Hóa 

Khoa, lạc hãm sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Âm Sát” và Hỏa 

Tinh giao hội hoặc đồng cung. Vì năng lượng giải nạn không 

giảm. 

Địa Không tuy là một sao thuộc Lục sát, chủ yếu là ý nghĩ 

“Không xuất”, tất cả Địa Không nhập vào cung vị đều có tầng ý 

nghĩa, không thích nhập cung Tật Ách, có thể đem đến tật bệnh 

không xuất, cho nên cũng là sao hóa giải nạn xuất chuyển cát 

tường. Thậm chí, tại cung Lục thân (Mệnh Huynh Phu Tử Nô 

Phụ) có xâm phạm quấy nhiễu cảm tình, bực bội, tiến đến hiển 

biết lĩnh ngộ ra đạo lý thế sự nhân tình. Cho nên nói, dù có gặp 

hung tinh cũng có thể chuyển hóa thành tốt, cho nên cần nỗ lực để 

có được thành công. Bàn diện có cách cục Địa Không, Địa Kiếp 

đồng cung, nếu mà Dần Thân Không Kiếp đối cung bỉ lục xung 

chế tương đối nhỏ 
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Địa Không, Địa Kiếp cần chú ý:  

- Địa Kiếp (chủ sự vật): lao lực vất vả, làm việc nghỉ ngơi 

thất thường, tài vật tổn hao, thậm chí thoát tục. 

- Địa Không (chủ tinh thần): gặp việc không quyết đoán, cát 

hung khó lường. Biết buông bỏ, lĩnh ngộ được lý. 

Hỏa Tinh và Địa Không – ví dụ minh họa 

Cự Môn +3 

Hỏa Tinh +2 

Đinh 

   

 

 

Cự Môn tọa can Đinh Cự 

Môn tự hóa kỵ hỏa tinh giải 

kỵ cách 

Ví dụ 1 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 Hỏa Dương đồng cung 

đột phá vạn nan cách 

 

Ví dụ 2 

Kình Dương -2 

Hỏa Tinh +2 

Dậu 
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Địa Không 

Địa Kiếp 

Tị 

   

 

 

Không Kiếp đồng cung 

Sinh giờ Tý Ngọ 

ngộ tọa lĩnh ngộ cách 

Ví dụ 3 

 

 

 

 

   Địa Không 

Địa Kiếp 

Hợi 

 

   Địa Không  

Thân 

 

 

Không Kiếp đối xung 

Sinh giờ Mão 

Lãng lý hành chu cách 

Ví dụ 4 

 

 

 

 

Địa Kiếp  

Dần 

   

Năng lượng lạc hãm sát tinh xung kích 

6. Năng lượng của Lạc hãm sát tinh sung chế 

Trên mặt bàn có 4 loại sát tinh lạc hãm, nếu thêm cả 3 loại  

Địa Không, Địa Kiếp và Âm Sát thì có 7 sát tinh, gồm Kình 

Dương, Đà La, Hỏa Tinh và Linh Tinh khi tọa ở cung vị lạc hãm, 

đều có tác dụng hiệu ứng phụ diện, để kết hợp với bộ phận còn lại 

trên cung vị để cho ra kết quả. Năng lượng của bốn loại sát tinh 

này không chỉ dùng lại như thế, mà còn có năng lượng xung nhập 

đối cung, hình thành nên cách cục bị khắc chế, ảnh hưởng đến Cơ 

sở bàn, Đại hạn bàn, Lưu niên nhật nguyệt thời để làm định hướng 
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vận thế, năng lượng xung chế của Địa Không, Địa Kiếp cũng là 

như thế. 

Đà La -2 

Quan Lộc Tị 

   

Thân 

 

 

Đà La tọa Tị vị 

Chiếc túc mã cách 

 

Ví dụ 1 

 

 

 

 

 

Dần 

  Xung nhập 

Phu Thê Hợi 

Đà La hóa khí làm ám kỵ, năng lượng ám kỵ này xung chế 

cung Phu Thê, Đà La lại tạo Tứ mã địa, Đà La của lạc hãm hình 

thành “Chiếc túc mã cách”, ảnh hưởng của loại cách cục này tiến 

hóa đến tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên cần bao dung lẫn nhau, 

nhường nhịn lẫn nhau, như thế có thể giải trừ Đà La lạc hãm xung 

nhập các loại khuyết thiếu của cung Phu Thê. 

   Hảo Tinh -2 

Đà La -2 

Tài Bạch Thân 

 

 

Hỏa Đà đều lạc hãm  

Động tâm nhẫn tính cách 

 

Ví dụ 2 

 

 

 

 

Hỏa Đà 

 (xung nhập) 

Phúc Đức Dần 

   

Hỏa Tinh hóa khí làm “sát”, Đà La hóa khí làm “ám kỵ”, hai 

sao lạc hãm tọa tại cung Tài Bạch, Dần Thân Tị Hợi vị lại là địa 

của tứ mã, tất cả các loại cách cục như vậy, về mặt vận khí tiền tài 

không tốt lại vất vả, lại cách cục như thế cũng là năng lực kiếm 

tiền có hạn chế, lo lắng việc tiền tài đến rồi tiền tài lại đi, bởi vì 
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kiếm tiền nên bị áp lực tinh thần. Nếu như loại cách cục này, cần 

bình tĩnh ổn định mọi việc là tốt, trên ứng dụng về ứng dụng quản 

lý, cần phải cẩn trọng trong quản lý điều hành, nếu như ngày 

thường tích đức hành thiện, thì có thể bổ sung khuyết thiếu trong 

cung Phúc Đức, nếu như điều chỉnh tâm tính, có thể giảm thiểu 

được nguy nan. Nếu khiến Lưu niên có loại cách cục (không nhất 

định là ở cung Tài Bạch, cung Phúc Đức), chỉ cần dựa vào trường 

hợp này để loại suy. 

 Kình Dương -

2 

Thiên Di 

  

 

 

Kình Dương tọa Ngọ vị  

Tài hoa nan triển cách 

Ví dụ 3 

 

 

 

 

 

  Dương (xung) 

Cung Mệnh 

 

Ví dụ 3: cung Thiên Di lạc hãm Kình Dương của Đà La hóa 

khí là “hình”, hình khí đó xung chế cung Mệnh, Bàn cơ bản hoặc 

Lưu liên bàn, chủ có tài hoa nhưng không được trọng dụng, nên 

nội tâm ẩn dấu nỗi niềm khó nói. Nếu như mà được khích lệ động 

viên, có thể làm tăng tinh thần nhiệt huyết với công việc, nhất 

định có thành tựu. 
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 Linh Tinh 

Ngọ 

 Linh Tinh -2 

Thân 

Linh Tinh -2 

mỗ cung  

Thìn 

Linh Tinh xung đối cung 

 

 

Ví dụ 4 

 

 

 Linh 

 Xung 

Linh xung 

Dần 

 Linh Tinh -2 

Tý 

 

Linh Tinh tọa lạc tại cung vị Thân Tý Thìn, Linh Tinh hóa 

khí là “sát – dương hỏa”, bất luận là tọa ở công vị nào, đều có sát 

khí dương hỏa xung nhập đối cung, cho nên nói, khi gặp loại cung 

vị này, cần yên ổn tâm tính, cẩn thận lời nói và hành động, nếu khi 

có thể nói, ắt có thể chuyển hóa túc mệnh của xung chế đến Linh 

Tinh. 

7. Tứ hóa – năng lượng lộc quyền khoa kỵ 

Tinh hoa tứ hóa tinh trong Tử Vi đẩu số, lưu chuyển trong 

không gian thời gian trong mỗi năm, theo chu kỳ tuần hoàn 10 

năm là một đại vận, từ Giáp …Quý gồm 10 thiên can, Cứ mỗi một 

Thiên Can có 1 tổ tứ hóa tinh trực thử, bởi vì, có giờ sinh trong 

một năm chỉ cần đối chiếu dưới đây, cần biết tứ hóa tinh gồm 

“lộc, quyền, khoa, kỵ” đều có năng lượng với đối cung (lộc quyền 

khoa), hoặc xung đối cung (hóa kỵ), tiến mà trợ giúp hoặc làm ảnh 

ảnh đến vận thế của đối cung. Trong lĩnh vực dự đoán của Tử Vi, 

cần phải hiểu tác dụng của tứ hóa và tương quan ứng dụng lý luận 

(tác dụng phi tinh), thì khó có thể hiểu biết được Tử Vi, bởi vì 

người học Tử Vi ngoài lĩnh hội phần lý thuyết phải ứng dụng 

được vào trong thực tế. 

Tìm hiểu các sao tứ hóa và bản chất hóa khí của chúng: 
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(7) Các loại khác… 

Vấn đề nhân sự của Văn Khúc hóa kỵ 

Văn Khúc hóa kỵ tại nhân sự - ăn nói thẳng thắng, dễ mất 

lòng người. 

(1) Trong vấn đề nhân sự, quan trọng nhất là giao tiếp, biểu 

đạt, tiếp xúc qua lại, nhưng lại thiếu sự hiểu biết và quan lại. 

(2) Quan hệ với hai bên khác giới, thiếu dịu dàng và quan tâm, 

thậm chí chỉ vì lợi ích. 

(3) Ăn nói bộc trực thẳng thắn, nên dễ mất lòng người khác mà 

bản thân lại không biết. 

(4) Thích nói chuyện tán phét với mọi người. 

(5) Vận dụng truyền đạt của cấp trên và được giảng giải, dễ 

hiểu nhầm hoặc hiểu sai ý, dẫn đến khi thực thi không đạt được 

kết quả như mong muốn. 

(6) Nội dung biểu đạt và lời nói, cùng với sự thực với sự không 

đồng nhất, đương sự luôn ẩn tâm sự khó nói ra. 

(7) Lãnh đạo, kinh doanh quản lý, trong quá trình làm việc dễ 

sảy tranh luận tranh chấp. 

(8) Các loại khác… 

7. Xu thế kinh tế tài chính năm Canh 

Năm 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040… 

a, Phương diện kinh tế tài chính 

Thái Dương hóa lộc tại cung Tài Bạch – được người được phúc 

ấm, vui vẻ luôn làm việc thiện 

Năm Canh – xu thế kinh tế tài chính Thái Dương hóa 

lộc 
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(1) Bách nghiệp phát triển hưng vượng, nền kinh tế trên đà 

tăng trưởng. 

(2) Các ngành các nghề, hiện ra xu thế phát triển chỉnh thể 

kinh tế. 

(3) Tương quan giữa ngành nghề và sản phẩm, xu thế phát 

triển: 

- Điện tử. 

- Hệ thống tự động hóa. 

- Điện khí hóa, cơ khí hóa. 

- Khai thác khoáng sản, tài nguyên, khan thác than, dầu 

khí, tinh dầu…. 

- Giao thông vận tải. 

- Thu hút cách vốn đầu tư nước ngoài. 

- Chứng khoán, ngoại hối, ngân hàng, bảo hiểm. 

- Du lịch, khách sạn, ẩm thực. 

- Công nghiệp nặng: sản xuất phân bón, năng lượng, sắt, 

thép. 

- Sản phẩm hàng tiêu dùng. 

- Làm đẹp, thẩm mỹ. 

- Ngành thống kê, dựa báo. 

- Y tế, giáo dục, dưỡng sinh, chăn sức khỏe… 

- Các loại khác… 

Năm Canh: vấn đề kinh tế tài chính của Thiên Đồng 

hóa kỵ 

Thiên đồng hóa kỵ tại Tài Bạch, buôn bán, làm ăn khó khăn, 

chỗ được có hạn chế. 

(1) Công việc có biến động, phải bôn ba ở bên ngoài làm việc, 

kiếm sống, cần điều tiết lại công việc và thu chi. 
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(2) Các nhân và gia đình vất vả với lo toan bộn bề cuộc sống, 

không được hưởng nhàn hạ. 

(3) Trên bề mặt nền kinh tế, luôn hiện ra viễn cảnh tốt, thuận 

lợi, nhưng quản lý và lãng đạo cần xây dựng sách lược để ứng phó 

với những biến động của nền kinh tế. 

(4) Doanh thu tăng, mức lương bình quân cũng có xu hướng 

tăng, tại ra tính cực hơn về mọi mặt. 

(5) Dòng tiền, ngoại hối, vàng, bảo hiểm v.v… với xu thế tăng 

trưởng, nên luôn bận rộn. 

(6) Cổ phiếu chứng khoán tăng trưởng, nhưng do Thiên Đồng 

hóa kỵ, dẫn đến biến động về dòng tiền, và giảm doanh thu. 

(7) Năm này bối cảnh kinh tế thịnh vượng, nhưng do Thiên 

Đồng hóa kỵ nên chú ý đến quay vòng vốn, nỗ lực hơn nữa, 

(8) Các loại khác… 

b, Phương diện biến động nhân sự 

Năm Canh: ưu thế nhân sự Thái Âm hóa lộc 

Thái Âm hóa lộc tại nhân sự - đam mê công việc, hành thiện 

làm vui. 

(1) Muốn quan hệ nhân sự tốt, thường tổ chức sự kiện ăn nhậu, 

ẩm thực. 

(2) Chúng ta thường thường tâm đến học vấn, sự nghiệp, nên 

luôn cố gắng để phù hợp với sự phát triển của xã hội. 

(3) Thường vì công việc mà phải bôn ba ở bên ngoài, năm đó 

lại có Thiên Đồng hóa kỵ làm phát động “dịch mã”, nên càng phải 

di chuyển đi lại nhiều hơn. 

(4) Năm này nếu là kết lại một vận trong đại vận 10 năm, nên 

có ảnh hưởng lớn, 10 thiên can hóa kỵ đơn giản được hiểu như 

sau: 
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 Thái Dương hóa kỵ của năm Giáp: chủ năm đó ưu sầu độc 

đoán, năm này chính cục khởi trạng. 

 Thái Âm hóa kỵ của năm Ất: Vấn vả trong công việc. Bất 

động sản bị hạn chế. 

 Liêm Trinh hóa kỵ của năm Bính: rắc rối với nhân tình, 

khó khăn trong công việc. 

 Cự Môn hóa kỵ của năm Đinh: nhiều chuyện thị phi, kinh 

tế biến động. 

  Thiên Cơ hóa kỵ của năm Mậu: đa sầu đa cảm, kinh tế 

khủng hoảng. 

 Văn Khúc hóa kỵ của năm Kỷ: khai thông trở ngại, đại cục 

không ảnh hưởng. 

 Thiên Đồng hóa kỵ của năm Canh: chủ thân tâm vất vả 

hưởng lộc, tài vụ luân chuyển điều độ. 

 Văn Xương hóa kỵ của năm Tân: học nghiệp, văn thư và sự 

nghiệp gặp trở ngại, kế toán thiếu trách nhiệm. 

 Văn Khúc hóa kỵ của năm Nhâm: uất ức buồn bã, tài vụ có 

vấn đề. 

 Tham Lang hóa kỵ của Quý: lẻ loi, gánh hậu quả vì tham 

lam. 

8. Xu thế kinh tế tài chính năm Tân 

Năm 1991, 2001, 2011, 2021, 2031, 2041… 

a, Phương diện xu thế tài chính 

Ưu thế kinh tế tài chính của Cự Môn hóa lộc 

(1) Tượng chỉnh thể kinh tế phát triển tốt, chỉ có Cự Môn hóa 

khí là ám, tại “năm Tân” kinh tế tài chính có “Cự Môn hóa lộc  
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theo hướng Văn Xương hóa kỵ, nên có hiện tượng trước thịnh 

sau suy, trước được sau mất, đi từ cao xuất thấp. 

(2) Lãnh đạo kinh doanh quản lý, do xuất nhập thu chi nhiều, 

tạo điều kiện động lực làm việc, nhưng lại chủ trước thịnh sau suy. 

(3) Theo hoạt động kinh tế tài chính, trước dễ thu được lợi ích, 

nhưng sau dễ gặp tổn thất. 

(4) Thị trường những ngành đầu tư cơ bản có bước phát triển, 

thu được một phần lợi ích. 

(5) Người đầu tư phải biết tiết chế điều tiết, sẽ giảm thiểu được 

rủi ro. 

(6) Thị trường đầu tư phổ biến, năm đó chủ: 

- Trước mất sau được. 

- Trước thắng sau thua. 

- Được mà thật tế là thua. 

- Trước thịnh sau suy. 

- Làm cho đối phương gặp tổn thất. 

(7) Kinh tế đầu tư phát triển chỉnh thể, sản phẩm được người 

tiêu dùng ưa thích, làm kích thích xu thế đầu tư, nếu biết chuẩn bị, 

sẽ giảm thiểu rủi ro. 

(8) Dòng tiền tệ được lưu thông linh hoạt trong xã hội, cần 

phải biết vận dụng lợi thế này, nhưng cũng phải biết tiết chế, vì 

Cự Môn hóa lộc ẩn tàng nguồn hóa khí ám động nguy hiểm, cho 

nên, xu thế là trước thuận lợi sau tổn thất. 

(9) Mọi ngành mọi nghề đều phát triển, xu thế năm đó hưng 

vượng. 

(10)  Vốn và nguồn vay điều độ lưu thông, nhưng cần phải xem 

xét kỹ càng để tránh thiệt hại, bởi vì năm đó có Văn Xương hóa 

kỵ. 

(11)  Ngành du lịch khách sạn nhà nghỉ phát triển, thu được 
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doanh thu lớn. 

(12)  Cách ngành nghề phát triển gồm: 

- Thẩm mỹ, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, đồ trang sức. 

- Các sản phẩn tiêu dùng cơ bản. 

- Du lịch, nghỉ dưỡng. 

- Tài chính, bảo hiểm, ngân hàng. 

- Ẩm thực, kinh doanh liên quan đến sông nước, đường thủy. 

- Giải trí, biểu diễn. 

- Diễn thuyết, tư vấn, cố vấn, gia sư, giáo dục đào tạo. 

- Quảng cáo truyền thông. 

- Hiệp thương, luật sư, sự vụ thay thế. 

- Dược liệu, có liên quan đến tai mũi họng, hệ tiêu hóa, phụ 

khoa, sản khoa v.v… 

Năm Tân: vấn đề kinh tế tài chính của Văn Xương hóa 

kỵ. 

Văn Xương hóa kỵ tại Tài Bạch, làm ăn bất lương, tổn thất 

khó tránh. 

(1) Quản lý tài vụ tuy có tượng giảm bớt, khi tiến hành hoạt 

động đầu tư, cần lưu ý cẩn thận để tránh tổn thất. 

(2) Mua nhà hoặc sắm thêm đồ đạc, vận khí đang tốt. 

(3) Lãnh đạo, kinh doanh quản lý, ở phương diện tài vụ cần 

lưu ý để tránh thất thoát. 

(4) Phương diện chi dùng tín dụng, có xu thế tăng trưởng. 

(5) Phương diện kế toán, tăng nguồn thu, nhưng vấn đề thu chi 

còn chậm. 

(6) Phương diện pháp chế: giấy tờ, hợp đồng, hợp tác… cần 

phải thận trọng, để tránh tổn thất. 

(7) Thị trường chứng khoán có xu hướng từ tăng đến giảm, 
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trước thịnh sau suy, không giống như dự định lý tưởng, nhưng 

được lợi nhỏ, hoặc làm được một phần theo kế hoạch. 

(8) Năm mà có Cự Môn hóa lộc, chủ thuận lợi cho đầu tư và 

kinh doanh, nhưng cần lưu ý đến tình hình thực tế và tính chất 

công việc, vấn đề “khế ước”, mới có thể tránh được nguy hiểm. 

(9) Trong số các kiểu đầu tư, dễ đưa con người vào mộng ảo, 

lại không đủ năng lực phán đoán quyết định đúng đắn, bởi vì nhân 

duyên Cự Môn hóa lộc nên cần chú ý hiệu ứng ảnh hưởng Văn 

Xương hóa kỵ, cũng cần chú ý lộc tùy kỵ đi – tránh bị phản hiệu 

ứng tốt.   

(10)  Cách xí nghiệp, cửa hàng, hiệu buôn lớn nhỏ đều có phát 

triển tốt, chỉ có vấn đề hợp đồng, giấy tờ, hiệp ước còn cần phải 

kiểm tra điều chỉnh lại cho phù hợp. Ví dụ: Các văn bản hợp tác 

sơ lược. Khác đặt hàng rồi lại hủy đơn. Ngành du lịch khách sạn 

phát triển chưa tốt. Vấn đề thanh toán chi trả còn chậm. 

(11)  Ở phương diện kế toán, cần phải cẩn thận tránh sai sót. 

(12)  Năm nay nếu gặp “năm Tân Văn Xương hóa kỵ”, dễ gặp 

thất thoát về thu chi. 

(13)  Cách loại khác… 

b, Phương diện biến động nhân sự 

Cự Môn hóa lộc tại nhân sự - phúc của ẩm thực, thích nói 

chuyện với mọi người. 

Năm Tân: ưu thế nhân sự của Cự Môn hóa lộc 

(1) Cự Môn hóa lộc chủ hưởng lộc, phúc hưởng ẩm thực, ý đó 

có nghĩa là “trong vấn đề nhân sự năm đó, thường hay tụ họp ăn 

uống vui vẻ, do vì giao tiếp, công việc, hội nghị, thảo luận sự vụ. 

(2) Vấn đề liên quan đế lễ, mọi người rất chú trọng, lễ vật cốt ở 

thành ý. 
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(3) Vấn đề trò chuyện và truyền đạt, thường là theo tự bạch, 

khéo nói, diễn thuyết tự nhiên, nhưng cũng khó tránh vấn đề thị 

phi ở trong đó. 

(4) Vấn đề giáo dục, đào tạo, học tập được quan tâm đúng 

mức, mang lại nhiều ích lợi. 

(5) Lãnh đạo kinh doanh quản lý, theo xu hướng phát triển của 

hoàn cảnh, có xu hướng quan tâm đến tâm linh mê tín, mong 

muốn ổn định kinh tế và xã hội. 

(6) Ủng hộ hỗ trợ người có tài năng đặt thù, năm đó họ tạo ra 

nhiều sản phẩm, lĩnh vực mới. 

(7) Lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, phát triển rực rỡ, phát triển 

nhanh. 

(8) Cự Môn ngũ hành thuộc thủy (hóa khí là ám), nhưng lại là 

sao tốt, Cự Môn hóa lộc tuy chủ về hiện tượng mối quan hệ nhân 

sự, cần tránh scandal và chuyện thị phi, cần chú ý quan sát mọi 

người và xã hội. 

(9)  Cự Môn hóa lộc có “ám khí”, nên tượng trưng: 

- Thẳng thắn bộc trực gây thù ghét. 

- Chuyện thị phi. 

- Trước thân sau sơ. 

- Nhân đức sinh ác báo. 

Năm Tân: vấn đề nhân sự Văn Xương hóa kỵ 

Văn Xương hóa kỵ tại nhân sự - tài hoa yểu mệnh, không 

được công nhận. 

(1) Hiện tượng trước nhiệt tình sau lạnh nhạt. 

(2) Đối với kinh doanh quản lý, vấn đề thực thi các phương án, 

dễ gặp sai sót và thiệt hại, đó là ý nghĩa “năm có Văn Xương hóa 

kỵ”, khi thực thi các sách lược quan trọng, cần phải kiểm tra thảo 
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luận điều chỉnh cho phù hợp, để tránh tổn thất. 

(3) Văn Xương tinh hóa khí là “khoa danh, tài hoa”, cũng có 

vận thế về “ứng thi, thi cử, khảo hạch, tuyển dụng, ứng tuyển. 

Chú: vận thế ứng thí phổ biến là thấp, vận thế chỉnh thể là suy 

thoái. 

(4) Sự nghiệp năm đó cần chú ý: 

- Tranh chấp khế ước và hợp đồng. 

- Có vấn đề liên quan văn thư, văn kiện. 

- Sách lược và kế hoạch bị ngưng trệ. 

- Tranh luận về báo cáo, tranh luận. 

- Tuyển cử và hoạt động tuyên truyền có tranh chấp. 

- Có vấn đề liên quan đến thi cử, tuyển dụng. 

(5) Hình tượng nhân vận công chúng, chỉ có hư danh, thực chất 

không được như mọi người mong đợi. 

(6) Tác dụng phụ diện Văn Xương hóa kỵ: 

- Gặp tranh chấp về việc kiện cáo vì văn thư, văn kiện, quy 

ước. 

- Nhân lúc đầu vui vẻ hài hòa, sau lại đối lập, dễ tạo không 

khí căng thẳng, tổn thương. 

- Sách được đang thực thi bị ngưng chệ, do có thiếu sót và 

phát sinh việc ngoài ý muốn. 

(7) Năm đó Văn Xương hóa kỵ, gặp chở ngại về công danh thi 

cử. 

(8) Văn Xương hóa kỵ trực thủ, đường hướng giáo dục chính 

sách, đào tạo, giảng dạy, tuyên truyền, tin tức truyền đạt, đó là 

khuynh hướng trào lưu của năm đó 

(9) Các loại khác… 
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9. Xu thế kinh tế tài chính năm Nhâm 

Năm 1992, 2002, 2012, 2022, 2032, 2042… 

Tứ hóa tinh năm Nhâm 

Thiên Lương hóa lộc, Tử Vi hóa quyền, Tả 

Phụ hóa khoa, Vũ Khúc hóa kỵ. 

a, Phương diện xu thế kinh tế tài chính 

Thiên Lương hóa lộc tại Tài Bạch – tài của thụ ấm, hưởng 

thụ cuộc sống. 

Năm Nhâm: Ưu thế kinh tế tài chính Thiên Lương hóa 

lộc 

(1) Cách loại đương lối, chính sách phúc lợi, có lợi cho người 

dân được thực thi, nhưng do người lực chưa đủ, nên kết quả chưa 

được như mong muốn. 

(2) Cán bộ, kinh doanh quản lý đã thực thi những chính sách 

thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. 

(3) Các xí nghiệp, hiệu buôn, thương gia có xu hướng tăng. 

(4) Người thực thi công việc hành chính tài vụ được sự chiếu 

có của cấp trên, cha mẹ, quý nhân… 

(5) Năm người trúng sổ xổ, trò chơi chúng thưởng tăng lên, 

cũng là năm được tài thần gia chiếu cố - bởi vì năm đó có “phúc 

khí” của Thiên Lương hóa lộc. 

(6) Năm đó người được kế thừa sản nghiệp, công việc, vẫn tiếp 

giữ vững và có phát triển. 

(7) Là năm của sự chiếu có “tặng lễ”, bởi vì nhân duyên có 

Thiên Lương hóa lộc. 

(8) Năm đó xu thế phát triển hướng đến: 

- Các nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ. 
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- Vàng bạc đá quý. 

- Lĩnh vực buôn bán bất động sản. 

- Du lịch nghỉ dưỡng. 

- Quà tặng, lễ vật. 

- Tôn giáo và đồ dùng trang thiết bị có liên quan. 

- Chăn sóc sức khỏe. 

- Ngành nghề cố vấn, luật sư, văn thư, dược sĩ… 

- Các hoạt động giành cho người cao tuổi: viện dưỡng lão, sự 

kiện, các câu lạc bộ. 

- Nghiên cứu y học. 

- Phát triển giao thông vận tải, điện đường trường trạm. 

- Ngành xây dựng. 

- Thẩm mỹ. 

- Nông lâm ngư nghiệp. 

- Các ngành nghề khác… 

Năm Nhâm: vấn đề kinh tế tài chính của Văn Khúc hóa 

kỵ. 

Vũ Khúc hóa kỵ tài bạch – tài vận trở ngại, liên lụy tránh 

nhiệm. 

(1) Lãnh đạo, kinh doanh quản lý thực thi các kế hoạch chính 

sách, lo lắng về dự toán kinh phí chưa đủ, bởi vì, phương diện 

thành quả và lợi ích có hạn chế và tổn thất. 

(2) Các nguồn chi cho xây dựng, nhà cửa, điện, đường giao 

thông, phát triển vùng sâu vùng xa… chi phí quá lớn, mức độ giải 

ngân cần chậm, lợi ích mang lại cho nhân dân còn hạn chế. 

(3) Chúng ta đối với kinh tế, tài chính, tâm lý chung là thích 

những đầu tư thu hồi vốn nhanh, làm theo xu thế đám đông, còn 

chạy theo những cơn sốt, tin đồn, dẫn đến dễ bị tổn thất. 
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(4) Cổ phiếu chứng khoán tăng trưởng chậm, có xu thế ở mức 

ổn định, Vũ Khúc hóa kỵ của năm Nhâm là kim khí khó tụ, thu 

nhập và chi dùng của năm đó giảm sút. 

(5) “Năm đó kim khí khó tụ”, các ngành các nghề có xu hướng 

phát triển không cao. 

(6) Vấn đề tình cảm năm đó cũng sâu đậm. 

(7) Lại phát tăng, giá cả leo thang. 

(8) Thị trường cổ phiếu chứng khoán, không ổn định, lực làm 

cân bằng ổn định không đủ, đó là phúc tinh của Thiên Lương hóa 

kỵ, nhưng ở trong đó lại ẩn tàng Lộc tùy kỵ đi làm ảnh hưởng đến 

cục thế. 

(9) Tuy kim khí khó tụ, nên năm đó thu lợi không cao, nhưng 

những nguy cơ được giảm thiểu. 

(10)  Phúc tinh của Thiên Lương hóa lộc ở phương diện đầu tư, 

dễ thấy hoạt động giao dịch tốt. 

(11)  Giá trị trao đổi hàng hóa toàn cầu, thường là bất ổn định, 

ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch đầu tư. 

(12)  Căn cứ năm Nhâm tháng Nhâm thì xu hướng tài chính chủ 

giảm. 

(13)  Các loại khác… 

b, Ở phương diện biến động nhân sự 

Thiên Lương hóa lộc tại nhân sự - thụ ấm nhân, giúp người làm 

vui. 

Ưu thế nhân sự của Thiên Lương hóa lộc 

(1) Trong mối quan hệ nhân sự, giúp đỡ hợp tác, hỗ trợ lẫn 

nhau, bất luận là cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, đều nỗ lực tận 

dụng các mối quan hệ giúp đỡ hỗ trợ. 

(2) Năm có Thiên Lương hóa lộc hóa khí là “ấm” là quý nhân 
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hiển hiện, mười thiên can luân chuyển, đến năm này ứng được quý 

nhân hỗ trợ. 

(3) Có thể thấy thiện nghiệp của mọi người: 

- Mối quan hệ từ trên xuống: gia đình, họ hàng, nhân viên, 

khách khứa hoặc là duyên phận của bản thân v.v… 

- Lãnh đạo, kinh doanh quản lý thường thi hành những 

chính sách có lợi cho người lao động, tăng lương 

thưởng, phúc lợi xã hội, 

- Năng đó có thể gặp quý nhân trợ giúp, dẫn đến chuyển 

đổi vận thế bản thân. 

(4) Thiên hành là năm của “ấm khí”, mọi người dễ nhận được 

phúc báo tốt: 

- Tăng tài sản hoặc công việc thuận lợi, trôi chảy. 

- Được mọi người hỗ trợ giúp đỡ, hoặc là có phúc báo 

thiện duyên. 

- Lao động có thể thu được kết quả. 

- Cách ngành các nghề, kinh doanh quản lý, mọi người tạo 

cho bản nỗ lực, năm đó coi khách là quý nhân, có thể mở 

rộng phát triển sự nghiệp. 

- Trong mối liên hệ ứng sử lễ nghĩa, thương gia và xí 

nghiệp tăng cường tính phục vụ, chăm sóc khách hàng, 

làm tăng giá trị lợi nhuận. 

- Mọi người thương đề cao “lễ là trí tôn”, nên lời ăn tiếng 

nói có thể đánh gia một người là quân tử hay tiểu nhân, 

quý hay là tiện, dùng lễ cũng có thể thu phục lòng người, 

là ưu thế trong việc trong cuộc sống. 

(5) Lãnh đạo, kinh doanh quản lý, có nhiều thời cơ thuận lợi, 

nhưng cần chú trọng đến dòng tiền, trong khi tiến hành dễ 

có tổn thất, do tài tinh hóa kỵ là duyên cơ. Cho nên, năm đó 
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cần thận trọng trong mọi việc. 

(6) Các loại khác. 

Năm Nhâm: vấn đề nhân sự Vũ Khúc hóa kỵ 

Vũ Khúc hóa kỵ tại nhân sự - Nhân sự chia ly, thiếu tiền là 

khổ. 

(1) Năm đó có Thiên Lương hóa lộc tuy là “năm của phúc 

ấm”, duy chỉ Vũ Khúc hóa kỵ - hóa khí là “quả tú”, quả tú ý là 

tượng trưng trước thân sau sơ. Bởi vì, năm đó có “lễ thường vãng 

lai”, trong giao tiếp ứng sự luôn thể thiện trí tuệ thiện chí. Thiên 

Lương hóa lộc tuy có phúc phận thừa ấm, có thể là phía sau Vũ 

Khúc hóa kỵ có nguồn lực, đem đến các nguồn lực: 

- Phúc của thụ ấm, tiến thoái tùy nghi. 

Khí của thiên hành đi đến năm Vũ Khúc hóa kỵ, bởi vì, tuy là 

có quý nhân chiếu cố của Thiên Lương hóa lộc, nhưng vì Vũ 

Khúc hóa kỵ là duyên có của quả tú, sở dĩ, cùng với được sự hỗ 

trợ của cha mẹ, gia đình, trưởng bối, sư trưởng, ông chủ, chủ 

quản, nên dễ làm giảm năng động trong công việc, đó chính là ý 

nghĩa của “quả tú” trước thân gần sau lại xa cách. Cho nên ở đâu 

muốn nói đến luận điểm “phúc của thụ ấm, tiến toái tùy nghi”. 

- Mối quan hệ giữa người với người, có hiện tượng trước 

thân thiết sau lại lạnh nhạt xa cách. 

- Duyên phận hai người: là do tình cảm, muốn quan hệ càng 

ngày càng gần gũi, hiển biết ở tình ý và tâm linh, nhưng chưa đủ 

để làm đối phương rung động, nên dần xa cách. 

(2)  Vũ Khúc hóa khí của năm đó là “quả tú” – năm đó nhân 

duyên không nhất định có”, bởi vì, có thể suy ra năm đó “cô 

loan”, khả năng về nhân duyên ở năm đó không cao, hoặc là có 

khuynh hướng ly hôn. 
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(3) Tượng trưng vấn đề nhân sự được quy nạp như sau: 

- Trước thân sau sơ. 

- Trước nhiệt tình sau lạnh nhạt. 

- Trước được sau mất. 

- Trước hòa hợp sau ly tan. 

- Làm ơn mắc oán. 

- Trước thiện lương sau ác độc. 

- Trước lợi lạc sau tổn hại. 

(4) Vấn đề ý thức và tránh nhiệm chưa đủ, còn hiểu sai vấn đề, 

khiến cho bị dễ xa cách. 

(5)  Duyên có của Vũ Khúc hóa kỵ hóa khí là “quả tú”, có thể 

suy ra người này có các tính nhận thức chủ quan, duy ý chí vào 

công việc, làm cho khả năng xử lý những khó khăn và nguy cơ 

không tốt. Với tính cách quả tú, thì dẫn đến nhiều biến động lớn, 

mà bản thân lại một mình trên con thuyền lẻ trôi. 

(6) Trong mối quan hệ nhân sự nếu thiếu tu sự quan sát, quan 

tâm, chia sẻ, hỗ trợ dễ đem đến tổn thất: 

- Vấn đề cảm tình bị khống chế và chi tay. 

- Tổn hao tài vật. 

- Bị người yêu bỏ rơi. 

- Hiểu nhầm, dễ gặp tai họa vô phương cứu chữa. 

- Dễ khiến đối phương bị tổn thương. 

(7) Khí lưu hành “quả tú” của năm Nhâm, tác động không tốt 

đến tình cảm hôn nhân, dẫn đến hiện tượng đoàn tụ thì ít mà ly tan 

thì nhiều, thậm chí có xu thế ly hôn, 

(8) Năm Nhâm Vũ Khúc hóa kỵ - hóa khí làm hao tài, năm đó 

việc tình cảm không tốt, tổn thất, buồn đau. Tóm lại, độ tài tinh 

hóa kỵ năm đó, phải thận trọng trong mọi việc. 

(9) Các loại khác... 
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10. Xu thế kinh tế tài chính năm Quý 

Năm 1993, 2003, 2013, 2023, 2033… 

Tứ hóa tinh năm Quý: Phá Quân hóa lộc. Cự Môn hóa 

quyền. Thái Âm hóa khoa. Tham Lang hóa kỵ. 

a, Tại phương diện kinh tế tài chính 

Phá Quân hóa lộc tại Tài Bạch – tích cực cố gắng, tiềm lực 

hùng hậu. 

Năm Quý: ưu thế kinh tế tài chính 

(1) Lãnh đạo kinh doanh quản lý, vận dụng các chiến lược kinh 

doanh, để thu hút nguồn lực, tăng doanh thu, thi hành cách chính 

sách phúc lợi xã hội. 

(2) Năm Quý, hoặc tháng Quý, chủ thi hành cách sách có lợi 

cho nhân viên. 

(3) Tốc độ và ứng dụng trong nền kinh tế tăng nhanh, dự đoán 

kinh tế tiến hành nghiệp vụ đều thuận lợi. 

(4) Các công ty xí nghiệp do hoạt động kinh doanh tốt, doanh 

thu cao, nên quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên hơn. 

(5) Thị trường chứng khoán, ngoại hối biểu hiện tốt. 

(6) Những ngành phát triển tốt như: 

- Nghỉ dưỡng, vui chơi, đồ uống. 

- Ẩm thực. 

- Sản phẩn phục vụ hàng tiêu dùng, Soho Tộc10. 

- Vận chuyển, lưu thông hàng hóa. 

- Cách ngành nghề liên quan đến nghệ thuật. 

- Thực phẩm chức năng, dược. 

                                              
10 Soho Tộc: làm việc tự do, năng động, thu nhập cao, tự phát triển năng lực của bản 

thân. 
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- Y tế: phụ khoa, răng hàm mặt, xương khớp. 

- Các loại khác… 

Năm Quý: vấn đề kinh tế tài chính Tham Lang hóa lộc. 

Tham Lang hóa kỵ tại Tài Bạch, muốn làm đại sự, tham 

thì thâm. 

(1) Năm đó triển khai các kế hoạch về kinh tế, hiệu suất chấp 

hành cao, nhưng cách hiểu có sai sót. 

(2) Lãnh đạo, kinh doanh quản lý, dựa vào nguồn lực và thời 

cơ để thực thi đường lối chính sách, nhưng trên lĩnh vực thi hành 

dễ gây thất thoát. 

(3) Sự nghiệp của thương gia có bước phát triển, nhưng cần 

khống chế và điều tiết để giảm rủi ro. 

(4) Dựa vào nguồn tài nguyên sẵn có để phát triển kinh tế, 

nhưng cũng ẩn tàng nhiều nguy cơ cần có biện pháp phòng tránh. 

Cũng bởi vì trước được sau mất, trước thịnh vượng sau suy thoái. 

Tham Lang là sao chủ dục vọng, nên bảo thủ trong thái độ thiện 

trí suy thoái (chú). 

(5) Biểu hiện chỉnh thể của thị người chứng khoán, ngoại hối, 

có hiện tượng tụ hội, làm tác động đến tâm lý của nhà đầu tư, 

người chơi, nên cần tiết chế để tránh tổn thất. 

Thiện trí tiến thoái: dẫn dụng đạo của âm dương trong Kinh 

Dịch kiên lập cơ sở lý luận, tiến thoái là 1 thể hai mặt, bởi vì có sự 

biến hóa thịnh suy và tiêu trưởng trong khoảng âm dương lưỡng 

cực. 

- Dương thịnh – vận thế tốt đến cực điểm, chuyển thành một 

mặt trong sự vật phát triển là âm, thái cực chuyển bĩ. 

- Âm thịnh – vận thế ở mức thất nhất, dần dần chuyển sang 

dương gọi là Cực thái lai. 
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(6) Tham Lang hóa kỵ chủ năm đó bảo thủ trong vấn đề tiền 

của, chủ yếu do tâm thái đầu tư, không muốn làm gì vượt quá khả 

năng. 

Một số kiến nghị: 

(1) Quẻ Thủy trạch tiết trong 64 quẻ của Kinh Dịch, dễ hình 

thành họa do nước. Đồng nghĩa với nó, nếu đem quái tượng ứng 

dựng thì cần tiết chế một cách phù hợp trong từng công việc, biết 

phán đoán tình hình, không được tham lam, phàm những việc gì 

chưa đến làm vẫn làm dễ gặp tổn thất, cần phải ghi nhớ 4 chữ “tiết 

chế có đạo”. 

(2) Trong vận dụng quản lý tài vụ, cần phải kiềm chế cảm xúc 

khi tiến hành công việc, sẽ tránh được nguy hiểm. 

(3) Hàm ý của Tham Lang hóa kỵ dù có phúc báo cũng không 

đủ, nếu khi gặp công việc phải ra quyết sách, lại làm theo ý kiến 

chủ quan và sở thích của bản thân, dễ chuyển từ có ích sang có 

hại. 

Tổng kết quy nạp: 

Năm đó tài nguyên hội tụ, thủ thành ứng với tượng đó. 

Thuận thế bảo thủ ứng cát, biết tiến thoái có đạo. 

Thiện trí biết tiết chế tránh sai lầm, giữ tâm bình thản mới có 

lợi. 

Mạo hiểm tiến bước cần giúp đỡ, Tham Lang hóa kỵ có tổn 

thất. 

Biết định biết ta biết tiến biết lui, khi đó chắc chắn sẽ có lợi. 

c, Ở phương diện biến động nhân sự 

Phá Quân hóa kỵ tại nhân sự - nhân duyên có hạn, hôn nhân 

trắc trở 

(1) Năm đó có Tham Lang hóa kỵ, trên lĩnh vực tình 

cảm thể hiện: 
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