CUNG CHÚC TÂN XUÂN

 
ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
XUÂN MẬU TÝ
--------O0O--------

PHẦN THỨ I:
1. Mùng 01 tháng Giêng năm Mậu Tý (Thứ Năm 07/02/2008).
Ngày Đinh Sửu tháng Giáp Dần - hànhThủy - Giờ Tý - Đón Giao Thừa.
‐ Nhằm Dịch tượng quy ước Hỏa Lôi Phệ Hạp (Trí Tri Ý Siêu Hiển) , thuộc
Bát Thuần Tốn, Âm Mộc.
Bạch Hổ
O

PHỆ HẠP

KIỂN

DI

CẮN HỢP

TRỞ NGẠI

DUNG DƯỠNG

 BIẾN THÔNG (để tiến về THIÊN Ý).
‐ Tiên đoán: Vấn đề Gây ách tắc, gây trở ngại lớn, mạnh (Bạch Hổ) như
Khủng bố, Bom nguyên tử …. (Kiển) cho lẽ Sống Còn (Di) của loài
người sẽ bị và được Điều Nghiên, Nghiên Cứu (Phệ Hạp), Truy Lý (Phệ
Hạp) hết sức rốt ráo từ vật chất cho đến tinh thần.
2. Cháu Tú cho tôi tấm lịch tháng, loại lịch 12 tờ, mỗi tờ 01 tháng, in bằng
máy vi tính, bìa mặt in hình Ông nội cháu (Ba tôi), nhơn dịp tôi từ
Arizona sang Cali …. chơi.
‐ Nhằm ngày Bính Tuất, mùng 09 tháng 11 năm Đinh Hợi 2007, ngày hành
Thổ, giờ Mùi, thuộc Bát Thuần Khôn ….. hào Huyền Vũ.
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‐ Được Dịch tượng loại Tương quan tương ứng:
Thái - Nhu. Thái là Báo Tin Tức, Nhu là Tương Hội, là Trụ lại, mà Vũ là
Không gian thì Trụ là Thời gian …. Báo Tin (Thái) Thời Gian (Nhu).
Vậy tấm lịch này Động quá chính xác tin cậy để tiên đoán rồi. Dịch tượng
Thái gọi là Trí Tri Ý Hiển Siêu ….
O

Huyền Vũ

THÁI

QUY MUỘI

NHU

ĐIỀU HÀNH

XÔN XAO

TƯƠNG HỘI

 BIẾN THÔNG (để tiến về THIÊN Ý).
‐ Thông Báo (Thái) Tin Tức (Thái) về Thời Gian (Nhu) Hư Vô (Huyền
Vũ), có biết bao tình tiết Uẩn Khúc (Quy Muội) trong năm 2008.
‐ Đến Thứ Bảy ngày Canh Dần, 13 tháng 11, giờ Thân, anh Vương Đình
Bách lại cho tôi tấm lịch block 2008, hiệu lịch Viet Calendar, giờ Hằng Giải nghĩa là Giải Tán (Giải) Năm Cũ (Hằng) 2007 …. Thời gian 2008
Động hết sức rõ nét ….
‐ Ta không còn sợ sai lầm kết hợp dịch tượng Siêu Hiển Phệ Hạp với dịch
tượng Hiển Siêu Thái …. Còn Hằng - Giải là Bỏ năm Cũ, ta cũng Bỏ qua
dịch tượng Hằng.
3. BIẾN THÔNG (còn gọi là Phép Lắng Nghe THIÊN Ý hay PHÉP
TRỤ THẦN):
‐ Sự CÔNG CHÍNH và CÔNG BÌNH (Thái) của loài người và bị LIÊN
HIỆP QUỐC (Nhu) giải quyết CẶN KẺ (Nhu) mọi UẨN KHÚC (Quy
Muội) sao cho loài người được AN HÒA DUYỆT LẠC (Thái) đây.
‐ Phải tận lực TRUY CỨU, TRUY NGUYÊN, TRUY LÝ (Phệ Hạp) mọi
TRĂN TRỞ, mọi LỰC CẢN TRỞ (Kiển) lẽ SỐNG CÒN (Di) của loài
người.
 Dịch báo tin: Dù con người đã làm hết sức mình, nhưng HÒA BÌNH
(Thái) GIẢ TẠO (Huyền Vũ) vẫn còn đó.
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‐ Đời Đạo như: Liên Hiệp quốc, liên hiệp Châu Âu, khối Đông Âu, khối
Đông Nam Á chưa thể THÔNG CẢM (Thái) nhau trọn vẹn.
‐ Năm 2008 nhiều cuộc hội thảo lớn đó sẽ diễn ra.
 Vì Dịch nói, thiên Ý nói:
‐ Con đường MA LỰC, MA QUÁI (Quy Muội) trong Đời đạo của các khối
Quyền Lực đương THỜI (Nhu), chính họ phải HỘI HỌP liên miên (Nhu)
để đi đến CẢM THÔNG THIÊN ĐỊA (Thái) là ngõ duy nhất tiến tới An
Hòa duyệt lạc.
‐ Như bom nguyên tử CÀ NÁT loài người (Phệ Hạp), xé nát con người, Nó
trực tiếp đe dọa Bản năng SINH TỒN (Di).
‐ Như hiện tượng phân rả khí hóa, XÉ NÁT bầu khí Ozon (Phệ Hạp) là
LỰC CẢN (Kiển) sự SINH TỒN (Di).
‐ Như Quyền Phủ Quyết là cái Gốc phát xuất ra mọi thứ Nhân quyền cũng
sẽ được bàn luận rốt ráo …. đó là thực tâm cải tổ Liên hiệp quốc.
4. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỜI (thuộc phạm vi các ngài Giáo lãnh):
‐

Chúa và duy chỉ Chúa là Chân lý.

‐ Phật và duy chỉ Phật là Chân lý.
‐ Duy chỉ có Đạo Hồi là Chân lý.
Vậy thì Chân lý tương đối? Chân lý tuyệt đối.
Chân lý một chiều? chân lý vùng? - Ngụy chân lý? Chân lý sai lầm?
Thái là Hiểu Biết, là Đức tánh Biết biết - Biết không biết, năm nay Động.
Vậy thì vấn đề này được và bị loài người Điều Nghiên, Truy Lý (Phệ Hạp)
cho đến tận cùng kỳ lý của Lý Trí Đức Tánh Biết.
‐ Biết người là khá, biết thật đúng về mình là giỏi. Biết cả cái không biết,
biết đúng muôn trùng, muôn nơi và mãi mãi …. là mầm mống của …. cái
biết của Phật Chúa …. là cái Biết An-hòa bền vững mãi.
‐ Tiên Đoán: Đó là vấn đề hóc búa của năm nay, mà các vị lãnh tụ Đạo Đời
phải ra công Hội Họp (Nhu) giải quyết. Nhưng vẫn chưa thể Thông Cảm
(Thái) với nhau được.
5. TRONG PHẠM VI KINH TẾ:
‐ Chỉ có những khối nhóm kinh tế Chuyên Nghiệp (Thái) mới mong vực
dậy sự trì trệ hiện nay.
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Thái là Cân Xứng, Cân Bằng. Các khối nhóm kinh tế quốc tế chuyên, cứ mãi
đẩy giá dầu, giá vàng, giá đất …. hàng tỷ tỷ người nghèo tự nhiên sẽ trở
thành Xung lực để kéo lại sự Quân Bình (Thái).
‐ Phệ Hạp-Di có nghĩa là: Cấu Xé - giành sự Sống Còn, là luật kinh tế (Di
là kinh bang tế thế).
‐ Tiên Đoán: dầu khí, đất đai, kim loại quý, đã Bảo Hòa (Thái), nên sự dao
động của chúng mất hấp dẫn.
6. TRONG PHẠM VI NHÂN VĂN:
‐ Sự sinh động của Văn học sẽ tiến tới ngưỡng cửa Văn lý học, mà nền tảng
của nó là Văn minh Lý số (vi tính, điện tử là Văn minh lý số) được và bị
rốt ráo Nghiên Cứu (Phệ Hạp) sâu rộng.
7. TRONG PHẠM VI XÃ HỘI:
‐ Xã hội liên lạc (Thái là Liên Lạc) ngày càng nhanh chóng, làm tan rã mọi
sự bưng bít mờ ám (Huyền Vũ), mọi sự hung bạo rừng rú man rợ (Bạch
Hổ) cũng sẽ mau chóng tan rã (Phệ Hạp).
‐ Có Manh nha về Dân Chủ, Nhân Quyền (Thái là Dân Chủ …. Chính
quyền là Kiền, phải tuân theo ý dân bàn bạc là Khôn).
‐ Quần Chúng (Khôn) Vây Hãm (Khảm), song chánh quyền vẫn mạnh
(Kiền).
‐ Tiên Đoán: Sự hận thù sẽ được và bị xoa dịu trong mọi thể chế xã hội dân
sinh.
8. TRONG PHẠM VI Y TẾ:
‐ Vì chưa thật rõ về Dịch Y Đạo, nên Tây phương vẫn tiếp tục nghiên cứu
trên nền tảng Vi trùng học (Phệ Hạp là Cà Nát thành ra vi ti) và Giải phẩu
học (Phệ Hạp là Mổ da Xẻ thịt), thành ra giảm thọ đổi lấy Sự Sống (Di)
và bịnh biến bịnh (Di) vì trị ngọn chứ không phải trị Gốc, và Đông y dù
rất tiến bộ về huyệt đạo, song vẫn rất chậm chạp vì chưa thấu triệt một
cách khoa học về nguồn gốc Luật Tạo Lập Vũ Trụ (tức do đâu mà có 08
tượng? Dù ai cũng biết 8 tượng, Bát chánh kiến ở trên lưng con rùa là
hỏng bét, phản khoa học).
‐ Cho nên giải quyết bịnh nan y còn quá khổ sở với các vị Y sĩ chân Chánh,
họ rất Khổ Tâm (Phệ Hạp là Dằn Vặt lương tâm).
‐ Tiền nhân nói: Vô Dịch bất thành y, tưởng nói chơi, ai dè đúng quá!
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9. TRONG PHẠM VI QUÂN SỰ:
‐ Như Pakistan, Iran, Bắc Hàn mà chế được bom nguyên tử, thì tầm cỡ
Nhật Bản là quá thừa thải …. nói rõ hơn Văn minh cơ khí nguyên tử giết
người hàng loạt đã phản bội con người, nó lăm le làm chủ nhân ông của
loài người …. đồng thời nó ra lịnh cho loài người phải tự kiềm chế để
hưởng thanh bình (Thái) nếu không muốn Cà Nát (Phệ Hạp) Sự Sống Tập
thể (Di).
‐

Tiên Đoán: Cà Nát (Phệ Hạp) Sự Sống Còn Tập thể (Di) bị và được Trở
Ngại (Kiển) …. nên chưa thể xảy ra thế chiến bom nguyên tử, bom hạch
tâm, bom sạch gì cả.
Rằng: các siêu cường quốc đang hy vọng sớm Nghiên Cứu (Phệ Hạp) ra
Bom nguyên tử của nguyên tử mới thỏa lòng dạ của hào khí Võ Văn
ngược lại với con người Văn Võ bám theo lẽ phải và chính nghĩa mà sống
còn.

10. VẤN ĐỀ VIỆT NAM:
Việt Nam xem như chánh phương Nam (tượng Ly) của Châu Á.
Năm nay có Ly hóa Cấn.
Tượng Ly là: Môn hộ bất ninh chi tượng.
Nhà cửa không yên
Chánh tượng là Phệ Hạp là Đay Nghiến, là Dằn Vặt.
Mọi người, mọi phe nhóm, đứng trong hay ngoài tình thế, đều RAY RỨC
(Phệ Hạp) cho thân phận dân tộc ….
‐ Ray rức mãnh liệt (Bạch Hổ) ….
Sự Ray Rức, Bức Xúc (Phệ Hạp) càng mạnh (Bạch Hổ) càng chứng tỏ
Bản năng sinh tồn (Đạo Di): Việt Nam vẫn sống hùng và sống mạnh theo
luật TRE TÀN MĂNG MỌC, chớ chẳng có gì lạ cả ….
Người cao niên thì ray rức công và tội của mình gây ra ở dĩ vãng ….
a) VẤN ĐỀ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA ….
Trong quá khứ dân tộc Việt đã tỏ rõ: Người Việt Nam không chủ Chiến
cũng không chủ Hòa, chỉ có vấn đề Đúng chỗ và Đúng lúc …. mạnh
không kiêu, nhược không sờn là Tinh thần thật sự của dân tộc Việt …. có
bao giờ người Việt quên bài học: Uy Vũ bất năng khuất đâu.
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‐

Tiên Đoán: Năm nay vì quẻ Thái động …. vậy việc Hoàng Sa vẫn còn
trong vòng Hòa Hoãn; dù đa số rất Bức Xúc, Bất Mãn (Phệ Hạp); nhưng
rồi mọi việc vẫn nằm chờ (Di) vì còn nhiều Trở Ngại (Kiển) của Thần
Chiến tranh dĩ vãng (Phệ Hạp là Thần Chiến tranh) để lại.
b) VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH:

‐ Tay làm Hàm Nhai (Phệ Hạp - Di) mà vẫn Trở Ngại (Kiển) cho Sự Sống
(Di) …. làm Quần Quật (Phệ Hạp) mà không hái ra Tiền (Di) ….
‐ Xà xẻo tài chính (Phệ Hạp là Xà Xẻo, Di là Tiền) là bọn tham nhũng ….
‐ Phệ Hạp là Ăn, là Nhai Nuốt. Di là Nằm …. vừa nằm vừa có ăn là bọn
tham nhũng động …. và chúng bị Xây Xát (Phệ Hạp).
‐ Miếng Ăn (Phệ Hạp) với Thực Phẩm (Di) động, thật gay go …. vậy năm
nay không có tình trạng chuột sa hủ nếp.
c) PHẠM VI THỜI MÙA:
‐ Thái là mưa thuận gió hòa …. có những trận mưa có nắng (Ly) mà nghe
trời Gầm (Phệ Hạp).
d) PHẠM VI VIỄN THÔNG:
‐ Ngành vi tính và điện thoại tiếp tục phát triển mạnh nhất …. (Thái - Nhu).
Văn hóa tiến triển rõ nét.
e) PHẠM VI LƯƠNG THỰC:
‐ Ngành ngũ cốc được mùa (Phệ Hạp là máy xay bột động mạnh), đủ gạo
để xuất khẩu.
Chuyện trời đất vũ trụ mầu nhiệm bao la.
Chúng tôi tài hèn sức mọn, thấy biết thiên ý ra sao nói lại vậy ….
chung vui với mọi người nhơn dịp xuân về.
Và chúng tôi trình bày phần thứ hai …. cho bạn hữu xa gần.
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PHẦN II:
PHỤ LỤC: Lịch xuất hành và khai trương
Từ 23-12-Đinh Hợi đến 10-01-Mậu Tý (âm lịch).

XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG
NĂM MẬU TÝ.
 
I. ĐƯA ÔNG TÁO:
 Ngày Kỷ Tị 23/12/Đinh Hợi (Thứ Tư 30/01/2008):
 05g đến 07g: Bí - Giải - Di - Huyền Vũ.
‐ Các ngành Trang trí, Trang điểm, các cửa hàng Điện, các cửa hàng Kính,
các cửa hàng Kiếng, các ngành nghề về Chụp ảnh, Điện ảnh, Rửa xe, Tân
trang, các cửa hàng Trang sức, các Nghệ sĩ sân khấu, các Diễn viên, các
ngành về Lương thực thực phẩm, các ngành Bưu chính viễn thông ……
nên cúng đưa Ông Táo.
 07g đến 09g: Di - Thuần Khôn - Phệ Hạp - Thanh Long.
‐ Các ngành về Nhà đất, Địa ốc, các Nhà hàng, Khách sạn, Cửa hàng ăn
uống, Ngành lương thực thực phẩm, Trương mục tiết kiệm, Nhà trẻ bán
trú, Trường Mẫu giáo, ngành Nha khoa, ……. nên cúng đưa Ông Táo.
 13g đến 15g: Thuần Cấn - Giải - Bí - Đằng Xà.
‐ Vậy Bếp lửa (Thuần Cấn ) - nên Di Dời (Giải) - nơi Sáng Sủa (Bí).
‐ Cúng đưa Ông Táo.
 21g đến 23g: Bí - Giải - Gia Nhân - Chu Tước.
‐ Những Bếp nhỏ Trong nhà (Gia Nhân) - phải Lau chùi (Giải) - cho
Sáng sủa Sạch sẽ (Bí).
‐ Cúng đưa Ông Táo.
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II. RƯỚC ÔNG BÀ VÀ ÔNG TÁO:
1. Ngày Ất Hợi 29/12/Đinh Hợi (Thứ Ba 05/02/2008):
a) 07g đến 09g: Trung Phu - Di - Lý - Đằng Xà.
‐ Đức Tin - Dung Dưỡng - Lễ Nghĩa.
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo về nhà.
b) 09g đến 11g: Gia Nhân - Vị Tế - Bí - Bạch Hổ.
‐ Trong Nhà - Chỗ Thờ - Sáng Sủa.
‐ Ông Táo - đã Đưa - nay Rước.
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo về nhà.
2. Ngày Bính Tý 30/12/Đinh Hợi (Thứ Tư 06/02/2008):
a) 17g đến 19g: Tỷ - Bác - Tụy - Bạch Hổ.
‐ Ông Bà - đã Mất - về Tụ
‐ Ông Táo - đi Xa - về Tụ.
‐ Người Thân - Lâu ngày - Họp Mặt.
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo. Họp Mặt những Người Thân.
b) 19g đến 21g: Nhu - Khuể - Thái - Huyền Vũ.
‐ Tương Hội - Hỗ Trợ - Giao Hòa.
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo. Họp Mặt những Người Thân.
III. XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG:
1) Mồng 01 Tết (ngày Đinh Sửu tháng Giáp Dần 01/01/Mậu Tý
nhằm ngày Thứ Năm 07/02/2008):
a) 01g đến 03g: Đỉnh - Quải - Cấu - Huyền Vũ
‐ Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình dòng họ, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, …..
b) 05g đến 07g: Lữ - Đại Quá - Thuần Ly - Chu Tước
‐ Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình dòng họ, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, …..
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‐ Những ngành có thể khai trương: Nhà hàng, Khách sạn, Nhà trọ, Du
lịch, Dịch vụ môi giới, Địa ốc, Bến phà bến xe, ……..
c) 07g đến 09g: Tấn - Kiển - Vị Tế - Câu Trần
‐ Xuất hành: Thăm bạn bè, người quen hàng xóm, Đi Chùa hoặc Nhà Thờ,
Họp mặt họ hàng, …..
‐ Những ngành có thể khai trương: Năng lượng mặt trời, Nhiệt năng,
Quảng cáo, Đèn chiếu sáng, Dịch vụ môi giới, Phục hồi chức năng,
Manequin (Ma-nơ-canh), Đúc tượng, Điêu khắc, các nghề làm Mắm, làm
Khô, Các dụng cụ điện có dùng điện trở, ……..
d) 09g đến 11g: Đại Hữu - Quải - Khuể - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Thăm bạn bè, người quen hàng xóm, Đến Chùa hoặc Nhà Thờ
xin lộc, Họp mặt họ hàng, …..
‐ Những ngành có thể khai trương: Vàng bạc đá quý, Luyện kim, Kế toán,
Kiểm toán, Ngân hàng tài chánh, Cửa hàng Bách hóa tổng hợp, Dịch vụ,
Thị trường chứng khoán, ……
e) 11g đến 13g: Khuể - Ký Tế - Tổn - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Thăm bạn bè, người quen hàng xóm, người lớn tuổi, người đỡ
đầu, người bệnh, …..
‐ Những ngành có thể khai trương: Cho Vay tín chấp, Cán ép cà nát, Mặt
nạ trang trí, Súng săn, các phụ trang y trang trong ngành Sân khấu điện
ảnh, Chế biến, Hóa chất, ……..
f) 13g đến 15g: Thuần Ly - Đại Quá - Đồng Nhân - Huyền Vũ
‐ Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình dòng họ, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm đồng nghiệp, …..
‐ Những ngành có thể khai trương: Văn Hóa, Báo chí, Giáo dục, Địa ốc,
Bất động sản, Nhiệt năng, Nhiệt luyện, Khuôn đúc, Chụp ảnh, Vẽ chân
dung, Sản xuất các loại Cân, Đèn, Điện lực, Chất đốt, In ấn, Máy
Photo,….
g) 15g đến 17g: Phệ Hạp - Kiển - Thuần Chấn - Thanh Long
‐ Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, tụ họp cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình dòng họ, đến Chùa hoặc Nhà Thờ cầu lộc, thăm bạn bè,...
‐ Những ngành có thể khai trương: Nhà hàng khách sạn, cửa hàng Ăn
uống, ngành Chế biến thực phẩm, Nha khoa, Chấn thương chỉnh hình,
Phục hồi chức năng, Nghiên cứu, quán Cà phê, ngành Xây dựng, khu Giải
trí, Dancing (Nhảy đầm), Karaoké, Các dụng cụ điện có dùng điện trở, ….
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h) 17g đến 19g: Đỉnh - Quải - Đại Hữu - Chu Tước
‐ Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Tụ họp cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình dòng họ, đến Chùa hoặc Nhà Thờ cầu lộc, Chúc Tết Thầy
Cô, Bạn bè, ……
‐ Những ngành có thể khai trương: Y Dược, Luyện kim, Vàng bạc đá
quý, Lò trui rèn, Tân trang, kinh doanh Bếp, Kiểm toán, Kế toán, Ngân
hàng tài chánh, Thị trường chứng khoán, Chất đốt, ……..
02 - Mồng 02 Tết (ngày Mậu Dần tháng Giáp Dần 02/01/Mậu Tý
nhằm ngày Thứ Sáu 08/02/2008):
 05g đến 07g: Dự - Kiển - Giải - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Thăm bạn bè, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, đi Du lịch, Về quê,…
‐ Những ngành có thể khai trương: Công ty huấn luyện và cung cấp bảo
vệ, Làm Cửa, Trương mục tiết kiệm, Kho hàng kho bãi, Kho Dự trữ, Dự
Đoán học, Thiết bị báo động, Tụ điểm Ca nhạc, Karaoké, Dancing (Nhảy
đầm), Bưu chính viễn thông, Điện thoại di động, Quảng cáo, Radio, Tivi,
Báo chí, Văn hóa, khu Giải trí, Siêu thị, Bảo hiểm, Dụng cụ thiết bị phục
hồi chức năng, Các dụng cụ điện có dùng điện trở, ……..
 07g đến 09g: Đại Tráng - Quải - Quy Muội - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Thăm người cao tuổi, Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm Thủ
trưởng, Thăm bạn bè, người hàng xóm, ……..
‐ Những ngành có thể khai trương: Hàng không, Thang máy, Bốc dở
nâng cẩu hàng hóa, sản xuất buôn bán Cần cẩu, xe Nâng hoặc con Đội,
Xây dựng, Thiết kế xây dựng, Bán hoặc cho thuê Áo cưới, Giường gối
nệm, công ty Người mẫu thời trang, ……..
 09g đến 11g: Qui Muội - Ký Tế - Lâm - Huyền Vũ
‐ Xuất hành: Thăm người cao tuổi, Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bạn bè,
người hàng xóm, ……..
‐ Những ngành có thể khai trương: Bán hoặc cho thuê Áo cưới, đồ cưới;
Giường gối nệm; Tiệm may áo vét-tôn, áo dài; May công nghiệp; sản xuất
theo Hệ thống dây chuyền; Thiết kế thời trang; công ty Trình diễn thời
trang; Công ty biểu diễn ca nhạc; công ty Bảo vệ; Bảo hiểm;……..
 11g đến 13g: Phong - Đại Quá - Cách - Thanh Long
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‐ Xuất hành: Về quê, Thăm bạn bè thân, Viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Du
lịch danh lam thắng cảnh, Thăm Thủ trưởng, Thăm đồng nghiệp, Chúc
Tết Thầy Cô cũ, ……
‐ Những ngành có thể khai trương: Mỹ thuật, Kiến trúc, Hội họa, Du lịch,
Chế biến Tổng hợp, Cửa hàng Bách hóa, Dự án, Thẩm mỹ, Thị trường
chứng khoán, ……….
 13g đến 15g: Thuần Chấn - Kiển - Phệ Hạp - Chu Tước
‐ Xuất hành: Đi thăm bà con, người quen hàng xóm, bạn bè, Xin Lộc, ....
‐ Những ngành có thể khai trương: Xây dựng, Ăn uống, Nghiên cứu, Nhà
hàng, Khách sạn, Du lịch, Giao thông, Cà-phê, Nha khoa, Tụ điểm Ca
nhạc, Karaoké, Dancing (Nhảy đầm), Các dụng cụ điện có dùng điện trở...
 15g đến 17g: Hằng - Quải - Đại Tráng - Câu Trần
‐ Xuất hành: Thăm bà con họ hàng, thăm người cao tuổi, thăm Thủ trưởng,
Chúc Tết Thầy Cô, bạn thâm giao, bà con hàng xóm, đến Chùa hoặc Nhà
Thờ cổ, ....
‐ Những ngành có thể khai trương: Xây dựng, Thiết kế xây dựng, Thang
máy, Cơ khí cao cấp, Giáo dục, Hàng không, Khu Thương mại cao tầng...
 17g đến 19g: Giải - Ký Tế - Dự - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Thăm Bà con họ hàng, thăm Bạn bè, Bà con hàng xóm, đi Du
lịch, ….
‐ Những ngành có thể khai trương: Bưu chính viễn thông, Điện thoai di
động, Quảng cáo, Siêu thị, Hệ thống thiết bị báo động, Công ty huấn
luyện và cung cấp bảo vệ, Du lịch, Giải trí, Ca hát, Ca nhạc, Kho hàng
kho bãi, Bảo hiểm, Báo chí, Dụng cụ thiết bị phục hồi chức năng,....
03 - Mồng 03 Tết (ngày Kỷ Mão tháng Giáp Dần 03/01/Mậu Tý
nhằm ngày Thứ Bảy 09/02/2008):
 07g đến 09g: Trung Phu - Di - Lý - Thanh Long
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Đi thăm Thủ Trưởng, Họp mặt họ
hàng, Chúc Tết Thầy Cô, Thăm bạn bè, Người hàng xóm, ………..
‐ Các ngành có thể khai trương: Các công trình Trùng tu Di tích, Các
công trình về Chùa hoặc Nhà Thờ, Các cơ quan Nhà Nước, các cơ quan
Pháp Lý, Các công trình Nhà ở, các công trình về Giao thông, công ty về
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Giày dép, Ôtô, Xe máy, Lương thực thực phẩm, Giường tủ bàn ghế, Siêu
thị, Bảo hiểm, Sản phẩm để Đo lường, ………
 09g đến 11g: Gia Nhân - Vị Tế - Bí - Chu Tước
‐ Xuất hành: Thăm bà con họ hàng, người hàng xóm, bạn bè, đồng
nghiệp,….
‐ Các ngành có thể khai trương: Xây dựng, Nhà bảo sanh, Mẫu giáo nhà
trẻ, Hoa quả, các loại Mắm, các loại Khô, Kính, Kiếng, đồ Trang sức,
Thẩm mỹ, Thời trang, Nội thất, Cắt uốn tóc, Vật phản quang, Chiếu sáng,
Đồ trẻ em, Địa ốc, Điện tử, …....
 11g đến 13g: Ích - Bác - Truân - Câu Trần
‐ Xuất hành: Thăm bà con họ hàng, người hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp,
người neo đơn, trẻ mồ côi, người nghèo khó, viếng mồ mã người thân, ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Nông nghiệp, Bưu chính viễn thông,
Hàng không, Điện thoại di động, Mua bán các loài chim, Ong Mật, Trại
hòm, Tàu đánh cá, Thủy điện, Đông lạnh, Chế biến Thủy hải sản, Khai
thác hầm mỏ, Khai thác đá, Bảo hiểm, …....
 13g đến 15g: Thuần Tốn - Khuể - Tiểu Súc - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Thăm bà con họ hàng, người hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp,
người neo đơn, trẻ mồ côi, viếng mồ mã người thân, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Lọc nước, Nệm, Quạt gió, Quần áo lót,
Máy bơm, Súng săn, Cán ép, Ngân hàng Tín dụng, Đạo cụ hóa trang,
Nhạc cụ dân tộc (Kèn, trống, sáo, đàn, …), Phân kim, Đãi vàng, …....
 15g đến 17g: Hoán - Di - Quan - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Đi tham quan du ngoạn, đi du lịch, vui chơi giải trí, Thăm
bạn bè, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Du lịch, Xuất nhập khẩu, Tàu bè, Lương
thực thực phẩm, Siêu thị, Giường tủ bàn ghế, Hòn non bộ, Đồng hồ, Mắt
kiếng, Điện thoại, Các loại đèn, Điện lực, Điện ảnh, Tiệm chụp hình, Rạp
hát, Sân khấu, Cơ quan Thanh tra, Hội họa, Nghiên cứu, …....
 17g đến 19g: Tiệm - Vị Tế - Quan - Huyền Vũ
‐ Xuất hành: Đi du lịch, vui chơi giải trí, Thăm người thân, Đi xin lộc,
Thăm bạn bè, Thăm hàng xóm, ……….
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‐ Các ngành có thể khai trương: Hòn non bộ, Đồng hồ, Mắt kiếng, Điện
thoại, Các loại đèn, Điện lực, Điện ảnh, Tiệm chụp hình, Rạp hát, Sân
khấu, Cơ quan Thanh tra, Hội họa, Nghiên cứu, Siêu thị, Cầu thang,
Thảm lăn, …....
04 - Mồng 04 Tết (ngày Canh Thìn tháng Giáp Dần 04/01/Mậu Tý
nhằm ngày Chủ Nhật 10/02/2008):
 07g đến 09g: Ký Tế - Vị Tế - Minh Sản - Câu Trần
‐ Xuất hành: Chúc tết người cao tuổi, viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ
cổ xưa, thăm bạn cũ, tổ chức hội họp vui mừng xuân cùng bạn bè hoặc
trong công ty, ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Các công ty lo dịch vụ giấy tờ hợp đồng,
Các công ty cơ quan chuyên ngành kết cấu, Các công ty thiết kế cơ bản
nền móng, các loại Mắm, các loại Khô, Đồng hồ, sản phẩm để Đo lường,
Trại hòm, Bệnh viện, Khai thác hầm mỏ, ……
 09g đến 11g: Truân - Bác - Ích - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Chúc tết người cao tuổi, viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ
cổ xưa, thăm bạn cũ, tổ chức hội họp vui mừng xuân cùng bạn bè hoặc
trong công ty, viếng mộ người thân, ………...
‐ Các ngành có thể khai trương: Các loại Mắm, các loại Khô, Trại hòm,
Bệnh viện, Khai thác hầm mỏ, Thủy hải sản, Nông nghiệp, nuôi Ong mật,
nuôi Chim, Đánh cá, ….
 11g đến 13g: Tỉnh - Khuể - Nhu - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ cổ xưa, chúc Tết người
cao tuổi, thăm bạn cũ, tổ chức hội họp vui mừng xuân cùng bạn bè hoặc
trong công ty, viếng mộ người thân, ……
‐ Các ngành có thể khai trương: Khoan giếng, Khoan cọc nhồi, Thợ lặn,
Cho vay tài chánh, Trại hòm, Vàng mã, Cố vấn, Thị trường chứng
khoán,….
 13g đến 15g: Thuần Khảm - Di - Tỷ - Huyền Vũ
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‐ Xuất hành: Về quê, Viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ cổ xưa, chúc Tết
người cao tuổi, thăm bạn cũ, tổ chức hội họp vui mừng xuân cùng bạn bè
hoặc trong công ty, Đi chơi ở công viên nước, ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Thủy hải sản, Tàu bè, Khoan giếng,
Khoan cọc nhồi, Thợ lặn, Lọc nước, Điện lạnh, Đông lạnh, Lương thực
thực phẩm, Giường bàn ghế tủ, Đãi vàng, Nước tinh khiết, …………..
05 - Mồng 05 Tết (ngày Tân Tị tháng Giáp Dần 05/01/Mậu Tý
nhằm ngày Thứ Hai 11/02/2008):
 05g đến 07g: Bí - Giải - Gia Nhân - Câu Trần
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, bạn bè, đồng
nghiệp, Người hàng xóm, ………
‐ Các ngành có thể khai trương: Sản xuất và bán các đồ chơi trẻ em, Các
loại Kính - Kiếng, Các loại phương tiện di chuyển, Điện thoại các loại,
Bưu chính viễn thông, Xây dựng, Địa ốc, Đèn chiếu sáng, Nội thất, Trang
sức, trang điểm, Thẩm mỹ, Cắt uốn tóc, Báo chí, Điện tử, Nhà bảo sanh,
Hoa quả, Nhà trẻ, ……..
 07g đến 09g: Di - Thuần Khôn - Phục - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, Bạn bè, Người đỡ
đầu, ………
‐ Các ngành có thể khai trương: Xây dựng, Địa ốc, Lương thực thực
phẩm, Nhà hàng, Khách sạn, Cửa hàng ăn uống, Giường tủ bàn ghế, Nón
bảo hiểm, ……..
06 - Mồng 06 Tết (ngày Nhâm Ngọ tháng Giáp Dần 06/01/Mậu Tý
nhằm ngày Thứ Ba 12/02/2008):
 07g đến 09g: Thăng - Qui Muội - Thái - Huyền Vũ
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, Thăm
viếng xã giao, Thăm Thủ trưởng, ………….
‐ Các ngành có thể khai trương: Hàng không, Thang máy, Vận thăng, Cần
cẩu, Máy nâng, Khu thương mại cao tầng, Văn phòng cao ốc, Đồ cưới,
Sản xuất kinh doanh các loại Cân, máy đo Thủy bình, Thông tin liên lạc,
Điện thoại, Báo chí, …….
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 09g đến 11g: Sư - Phục - Thuần Khôn - Thanh Long
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, Thăm
Thủ trưởng, Thăm Thầy Cô, Thăm bạn bè, ………….
‐ Các ngành có thể khai trương: Giáo dục, Sư Phạm, Văn hóa, Địa ốc,
Khoan giếng, Kính-Kiếng, Xây dựng, Công ty cổ phần, Dụng cụ thiết bị
phục hồi chức năng,…….
 13g đến 15g: Thuần Khôn - Thuần Khôn - Dự - Thanh Long
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, Thăm
Thầy Cô, Thăm bạn bè, ………….
‐ Các ngành có thể khai trương: Văn hóa, Địa ốc, Kính-Kiếng, Nón bảo
hiểm, Giải trí, Ca nhạc, Nhảy đầm, Dự đoán học, Dự báo học, Bảo vệ,
Bảo hiểm, Hệ thống thiết bị báo động, Kho hàng kho bãi, Dụng cụ thiết bị
phục hồi chức năng,…….
07 - Mồng 07 Tết (ngày Quý Mùi tháng Giáp Dần 07/01/Mậu Tý
nhằm ngày Thứ Tư 13/02/2008):
 07g đến 09g: Tụng - Gia Nhân - Bỉ - Thanh Long
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bạn bè, Thăm người
quen, Thăm hàng xóm, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Luật sư, Pháp lý, Tòa án, Xây dựng, Kinh
sách, Hoa quả, Nhà trẻ, Nhà bảo sanh, sản xuất Mõ, Khánh, Trống, Kèn,
Máy hát, Máy nghe nhạc, các loại Cửa, các loại Chuông báo, Điện thoại,
Đồ trẻ em …….
 13g đến 15g: Thuần Kiền - Thuần Kiền - Đại Hữu - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bậc trưởng thượng, Thăm Thủ
trưởng, Họp mặt người thân bạn bè, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Địa ốc, Thị trường chứng khoán, Ngân
hàng tài chánh, Kế toán, Kiểm toán, Vàng bạc đá quí, Xây dựng, Pháp lý,
Công ty Nhà nước, Cơ khí cao cấp, Công ty cổ phần, ……..
 15g đến 17g: Lý - Gia Nhân - Thuần Đoài - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bậc trưởng thượng, Thăm Thủ
trưởng, Họp mặt người thân bạn bè, Đi thăm xã giao, Lễ Hạ Nêu, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Luật sư, Pháp lý, Công ty Nhà nước, Tòa
án, Giao thông, công trình Chùa hoặc Nhà Thờ, công trình trùng tu Di
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tích, Xây dựng, Nội thất, Nhà bảo sanh, Nhà trẻ, Hoa quả, Đài thông tin,
Điện thoại, Văn hóa, Truyền thanh, Truyền hình, MC dẫn chương trình,
Hướng dẫn viên, Tiếp tân, Tiếp thị, Người mẫu thời trang, Đồ trẻ em, ….
08 - Mồng 08 Tết (ngày Giáp Thân tháng Giáp Dần 08/01/Mậu Tý
nhằm ngày Thứ Năm 14/02/2008):
 07g đến 09g: Hàm - Cấu - Tụy - Câu Trần
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bạn bè, Thăm người
quen, Thăm hàng xóm, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Thơ văn, Nhạc trữ tình, Đồ chơi trẻ em,
Đồ kỷ niệm, Đồ lưu niệm, Hội họa, Tranh ảnh, Các chất kết dính, Các
chất dẻo, Plastic, Siêu thị, Bến bãi, Nông nghiệp, …….
 09g đến 11g: Tụy - Tiệm - Tỷ - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người trưởng thượng,
Thăm Thầy Cô, Thăm Thủ trưởng, Thăm bạn bè, Thăm người quen,
Thăm hàng xóm, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Siêu thị, Bến bãi, Nông nghiệp, Các loại
thang, Thảm lăn, Lọc nước, Nước tinh khiết, Địa ốc, Xây dựng, Thị
trường chứng khoán, công trình Dự án, Công ty cổ phần, …….
09 - Mồng 09 Tết (ngày Ất Dậu tháng Giáp Dần 09/01/Mậu Tý
nhằm ngày Thứ Sáu 15/02/2008):
 09g đến 11g: Đại Hữu - Quải - Thuần Kiền - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ lớn, Thăm người cao tuổi,
Thăm bạn bè, Thăm người quen, Thăm hàng xóm, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Ngân hàng tài chánh, Vàng bạc đá quý,
Thị trường chứng khoán, Thị trường Địa ốc, Cơ khí cao cấp, Công ty cổ
phần, Cơ quan nhà nước, Pháp lý, …….
 13g đến 15g: Thuần Ly - Đại Quá - Lữ - Thanh Long
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ lớn, Thăm người cao tuổi,
Thăm bạn bè, Thăm người quen, Thăm hàng xóm, ……….
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‐ Các ngành có thể khai trương: Văn hóa, Giáo dục, Điện lực, Nhiệt năng,
Năng lượng mặt trời, Bếp các loại, Sách vở, Báo chí, Bến phà bến xe,
Nhà trọ, Khách sạn, Dịch vụ môi giới, …….
10 - Mồng 10 Tết (ngày Bính Tuất tháng Giáp Dần 10/01/Mậu Tý
nhằm ngày Thứ Bảy 16/02/2008):
 05g đến 07g: Dự - Kiển - Thuần Khôn - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bạn bè, Thăm người
quen, Thăm hàng xóm, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Vui chơi giải trí, Thiết bị báo động, Cửa
các loại, Công ty bảo vệ, Công ty bảo hiểm, Dụng cụ thiết bị phục hồi
chức năng, Các dụng cụ điện có dùng điện trở, Nông nghiệp, Địa ốc, ….
 07g đến 09g: Đại Tráng - Quải - Quải - Huyền Vũ
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bạn bè, Thăm người
quen, Thăm hàng xóm, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Hàng không, Thang máy, Thiết bị nâng
cẩu, Xây dựng, Hàng cao cấp, Công ty cổ phần, Thị trường chứng
khoán,….
 11g đến 13g: Phong - Đại Quá - Tiểu Quá - Chu Tước
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bạn bè, Thăm người
quen, Thăm hàng xóm, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: Hội họa, Chế biến tổng hợp, Khu du lịch,
Bến phà, Bến xe, Đồ trẻ em, Hóa chất cháy nổ, Vi trùng học, Siêu vi
khuẩn, Nghiên cứu về vi mô, Các chất kết dính, …….
Trân trọng,

Cao Thanh
Việt Hải
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