ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
2009
PHẦN I
* Tết Kỷ Sửu 2009:
Giờ Tý, ngày Tân Mùi, mùng 01 tháng Giêng (Thứ hai ngày 26/01/2009)
* Tết Âm lịch nhằm dịch tượng quy uớc:
HẰNG - QUẢI - ĐẠI QUÁ.

Lôi - Phong
HẰNG
TRƯỜNG CỬU

Trạch – Thiên
QUẢI
DỨT KHOÁT

Trạch - Phong
ĐẠI QUÁ
CẢ QUÁ

Việc cũ, xưa bị và được cắt bỏ (nếu trái với Chân - Thiện - Mỹ)
Giải thích sơ lược:
- HẰNG: Trường cửu đạo nghĩa chi tượng - Đạo vợ chồng lâu bền.
Biến thông: bền lâu, lâu dài, tình nghĩa keo sơn, cổ xua, cổ tích, cổ lỗ sĩ,
thường hằng, vĩnh hằng, vĩnh cửu, hằng số, xưa như trái đất….
- QUẢI: Ích chi cực tắt quyết chi tuợng - Lợi đã cùng ắt thôi.
Biến thông: Đầu mũi dao nhọn, cắt đứt, dứt khoát, tích cực, cương quyết….
- ĐẠI QUÁ: Nộn thảo kinh sương chi tượng - Tượng cỏ non bị và đuợc
sương tuyết dập vùi.
Biến thông: Quá độ, quá lố, lố bịch, tràn ra, cương ở bên trong, bực dọc, đầy
quá ắt tràn, tức nuớc vỡ bờ….
* Chuyện xưa, chuyện cũ, nếu mà nó rất tốt, rất hay, nghĩa là nó đại diện
cho Chân, Thiện, Mỹ.... (Đạo Hằng).
Như thế, chúng ta nên “ôn cố tri tân”, nên bảo vệ nó, (Hằng)
* Chuyện xưa, chuyện cũ (Hằng) mà nó rất xấu xa, trái với Chân, Thiện,
Mỹ…. ta cương quyết dứt khoát (Quải) từ bỏ xa rời nó (Đại quá)…. ta từ bỏ
mọi hủ tục xấu xa
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* Trong Phạm-vi Thiên Nhiên:
Vũ trụ Thiên Nhiên là Đạo Hằng. Vì vậy Hằng động thì nên lo Bảo vệ Môi
Sinh, bảo vệ một cách tích cực (Quải) để tránh đại họa về hiệu ứng nhà kính
(Đại Quá).
Núi lửa thuộc dạng núi cổ (Hằng) phun lửa trào ra (Đại quá) nham thạch
quá nhiều gây ra Đại họa (Đại quá).
Có sóng Thần to, mạnh (Chấn động hào ngũ) dâng cao, tràn vào đất liền gây
ra lũ lụt lớn (Đại quá).
Nông nghiệp (Chấn dương mộc và Tốn âm mộc) bị và đuợc hạn hán, gây
đại họa về lương thực!
* Trong Phạm vi Chính trị:
- Liên hiệp quốc sẽ tự xét lại hoạt động của mình trong 60 năm đã trải qua,
vì tự thấy chưa làm tròn trách vụ với công dân hoàn vũ. Liên hiệp quốc
muốn tìm cho ra huớng đi chân chính cho Kỷ-nguyên Liên hành tinh.
Trong tương lai, cũng vì muốn trường tồn (Hằng) cho toàn thể loài nguời…
mà khoa học không gian hiện nay đã Manh Nha rồi.
- Cộng sản/Tư sản = hằng số Nô lệ sản…. cả hai khối đó đã quá Cổ lỗ sĩ
truớc sự tiến bộ của loài nguời, bởi vì ai cũng đã từng sống trong sự Nô lệ
sản miên truờng (Hằng) của Tư Bản và Cộng sản. Ai cũng biết Mỹ quốc là
Cộng Sản tổ, còn cộng sản chỉ là tư bản đàn em (tư sản đỏ).
* Trong Phạm vi Xã hội và Kinh tế (Đời Đạo)
- Những liên minh ma quỷ quá lâu dài (Hằng, Câu Trần) trong thị trường
chứng khoán, trong thị truờng nhà đất, đã lộ rõ nguyên hình…. chúng phá
hoại tan nát thị truờng tài chánh.… gây ra thảm họa tài chánh (Đại Quá),
gây ra cuộc suy thoái kinh tế hiện nay.
- Các công ty lâu đời.... như các hãng xe hơi không tiến bộ, không canh tân
(Hằng: hủ lậu lâu dài) chúng nó sẽ tự động bị và đuợc phá sản, đào thải (Đại
Quá).
- Người già, người cao tuổi (Hằng) chết quá nhiều (Đại Quá) hơn mọi năm.
- Vợ chồng (Hằng) dứt tình nghĩa (Quải) quá nhiều (Đại Quá) hơn mọi năm.
- Kinh tế sáo mòn lối cũ (Hằng), đang tan tác (Đại Quá).
* Trong Phạm vi Đạo đời:
Đạo Hằng là Tình yêu vĩnh cửu…. Tình yêu bao la vô tận của Tạo Hoá, của
các Thánh Thần, Chúa, Phật dành cho loài nguời là Tình yêu Hằng cửu
(Hằng).… Đạo Hằng động có nghĩa là: Danh vọng, tiền tài, quyền lực sẻ
chia.
Được và bị hiểu: Chúng nó chỉ là thứ yếu, chỉ là công cụ giúp cho thăng hoa
Tình yêu cao thượng.... trong đã qua, nguời ta say mê đến nỗi xem chúng
như phép mầu.… Nay, Đạo Hằng động, có nghĩa là nguời ta Tỉnh ngộ, hiểu
thật rõ: chỉ có tình người, tình yêu chân chính, tình yêu cao thuợng mới thật
sự là điều tối thượng trong lẽ sinh tồn.… nguời ta phải sống chân tình với
2

nhau mới trường tồn (Hằng), nó tương tự như câu: Thành tín tồn tồn - Đạo
nghĩa chi môn.
TÓM LẠI: Tình đời đen bạc, liên minh ma quỷ, hủ lậu, lạc hậu, phản động
với Chân Thiện Mỹ thì bị và được đào thải (Đại Quá là đào thải) Tình
nghĩa, tình yêu, TÌNH NGUỜI và CHÂN THIỆN MỸ là Đạo HẰNG
ĐỘNG CỰC MẠNH trong NHÂN THẾ.
Cánh cửa Vũ Trụ Đạo Liên Hành Tinh đã thật sự Động…. đã hé mở cho
loài nguời tiến buớc vào đó vậy .

PHẦN II
Dành riêng cho nội bộ của Việt Nam Dịch lý hội.
- Theo phép Linh Vật Ứng nghiệm, chúng ta có Hằng động, hào Câu
Trần.
- Hằng là Tằng Tổ…vậy phải cúng kiến Thiên địa quỷ thần và các
Thánh Thần
- Hằng là Tổ tiên.… phải cúng kiến ông bà, cha mẹ đã khuất.
- Cúng Trời đất, các Thánh thần: bàn thờ để ngoài Trời.
- Hình tuợng các vị Thánh Thần phải lau chùi bóng láng, các lư hương
phải đánh bóng, chà bóng.
- Nhà có nước sơn cũ, tróc sơn nhiều, nên sơn lại.
Lịch ngày và giờ xuất hành theo ý dịch:
PHẦN II:
PHỤ LỤC: Lịch xuất hành và khai trương
Từ 23-12-Mậu Tý đến 10-01-Kỷ Sửu (âm lịch).

XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG
NĂM KỶ SỬU.
 
I. ĐƯA ÔNG TÁO:
 Ngày Chủ Nhật, 18/1/2009 (ngày Quý Hợi 23/12/Mậu Tý):
a) 05g đến 07g: Dự - Kiển - Thuần Khôn - Câu Trần
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‐ Đưa Ông Táo.
b) 07g đến 9g: Đại Tráng - Quải - Quải - Đằng Xà
‐ Đưa Ông Táo.
c) 17g đến 19g: Giải - Ký Tế - Sư - Câu Trần
‐ Đưa Ông Táo.
d) 21g đến 23g: Dự - Kiển - Tấn - Bạch Hổ
‐ Đưa Ông Táo.
II. RƯỚC ÔNG BÀ VÀ ÔNG TÁO:
1. Ngày Chủ Nhật 25/01/2009 (ngày Canh Ngọ 30/12/Mậu Tý):
a) 07g đến 09g: Tấn - Kiển - Dự - Đằng Xà
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo về nhà.
b) 09g đến 11g: Đại Hữu - Quải - Đỉnh - Bạch Hổ
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo về nhà.
c) 13g đến 15g: Thuần Ly - Đại Quá - Phệ Hạp - Thanh Long
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo về nhà.
d) 15g đến 17g: Phệ Hạp - Kiển - Di - Chu Tước
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo về nhà.
e) 17g đến 19g: Đỉnh - Quải - Cấu - Câu Trần
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo về nhà.
III. XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG:
1) Mồng 01 Tết (ngày Tân Mùi 01/01/Kỷ Sửu
nhằm ngày Thứ Hai 26/01/2009)
a) 23g đến 01g: Hằng - Quải - Đại Quá - Câu Trần
‐ Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình họ tộc, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người cao tuổi, …..
b) 05g đến 07g: Dự - Kiển - Giải - Huyền Vũ
‐ Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình họ tộc, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người cao tuổi, …..
‐ Những ngành có thể khai trương: Nhà hàng, Khách sạn, Nhà trọ, Du
lịch, Dịch vụ môi giới, dịch vụ Bến bãi, ngành nghề bảo vệ, các hệ thống
máy báo động, các ngành nghề thông tin, báo chí, viễn thông, các ngành
lương thực chế biến, Kho hàng kho bãi, Kho Dự trữ, Dự Đoán học, Tụ
điểm Ca nhạc, Karaoké, Dancing (Nhảy đầm), …..
c) 07g đến 09g: Đại Tráng - Quải - Qui Muội - Thanh Long
‐ Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình họ tộc, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người cao tuổi, …..
‐ Những ngành có thể khai trương: các ngành nghề hàng không, ngành
thang máy, các dịch vụ cao tầng, các ngành nghề dịch vụ cưới hỏi, các
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ngành nghề xiếc, ảo thuật, các văn phòng cao ốc, Bốc dở nâng cẩu hàng
hóa, sản xuất buôn bán Cần cẩu, xe Nâng hoặc con Đội, ……..
d) 09g đến 11g: Qui Muội - Ký Tế - Lâm - Thanh Long
‐ Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình họ tộc, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người cao tuổi, …..
‐ Những ngành có thể khai trương: các ngành nghề dịch vụ cưới hỏi,
ngành nghề bảo vệ, các hệ thống máy báo động, các ngành nghề xiếc, ảo
thuật, các ngành nghề biểu diễn trên sân khấu, ……..
e) 11g đến 13g: Phong - Đại Quá - Cách - Câu Trần
‐ Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình họ tộc, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm Trưởng Tộc, Thăm
bạn đồng nghiệp, Đi vui chơi giải trí, …..
‐ Những ngành có thể khai trương: các dịch vụ du lịch, các dịch vụ tuyến
đường dài, các ngành mỹ thuật, các ngành pha chế tổng hợp, …
‐

‐

‐

‐
‐
‐

f) 13g đến 15g: Thuần Chấn - Kiển - Phệ Hạp - Đằng Xà.
Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình họ tộc, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm Trưởng Tộc, Thăm
bạn đồng nghiệp, Đi vui chơi giải trí, Tụ điểm Ca nhạc, Karaoké,
Dancing (Nhảy đầm), …..
Những ngành có thể khai trương: các dịch vụ du lịch, các dịch vụ tuyến
đường dài, các ngành vận chuyển vận tải, các ngành ăn uống, các ngành
tư vấn pháp luật, Tụ điểm Ca nhạc, Karaoké, Dancing (Nhảy đầm), …
g) 15g đến 17g: Hằng - Quải - Đại Tráng - Bạch Hổ
Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình họ tộc, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người cao tuổi,
Thăm Trưởng họ, Chúc Tết Thầy Cô, Thăm Thủ Trưởng, Thăm bạn thâm
giao, …..
Những ngành có thể khai trương: Ngành hàng không, các văn phòng
cao ốc, ngành thang máy, các dịch vụ hôn nhân, ……..
h) 17g đến 19g: Giải - Ký Tế - Dự - Huyền Vũ
Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ hàng thân tộc,
cúng Tổ Đình họ tộc, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người cao tuổi, …..
Những ngành có thể khai trương: Nhà hàng, Khách sạn, Nhà trọ, Du
lịch, Dịch vụ môi giới, dịch vụ Bến bãi, ngành nghề bảo vệ, các hệ thống
máy báo động, các ngành nghề thông tin, báo chí, viễn thông, các lương
thực chế biến, Kho hàng kho bãi, Kho Dự trữ, Dự Đoán học,……..
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2. Mồng 02 Tết (ngày Nhâm Thân 02/01/Kỷ Sửu
nhằm ngày Thứ Ba 27/01/2009):
a) 07g đến 09g: Trung Phu - Di - Lý - Câu Trần
‐ 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, Thăm Trưởng họ, Thăm Thủ Trưởng, Thăm bạn đồng nghiệp, Thăm
bạn bè thân, ……
‐ Những ngành có thể khai trương: Các dịch vụ phục vụ đường dài, các
ngành ăn uống, các ngành nghề trung gian, môi giới, các dịch vụ về pháp
lý, ……..
b) 09g đến 11g: Gia Nhân - Vị Tế - Bí - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm họ hàng, Thăm Thủ trưởng,
Thăm bạn bè, Thăm hàng xóm láng giềng, Đi vui chơi giải trí, ……..
‐ Những ngành có thể khai trương: các shop hoa tươi, các cửa hàng bán
đồ thiếu nhi, các dịch vụ về nhà cửa, các ngành trang trí, trang điểm, các
ngành về kiếng, chụp hình, ngành điện lực, ngành gia công chế biến, Nhà
bảo sanh, Nhà trẻ, ……..
c) 11g đến 13g: Ích - Bác - Truân - Bạch Hổ
‐ 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: ngành hàng không, dịch vụ tốc hành,
trại hòm, ngành phục vụ mai táng, ngành đánh bắt thủy hải sản, ngành
chế biến thủy hải sản, ……….
d) 17g đến 19g: Tiệm - Vị Tế - Quan - Chu Tước
‐ Xuất hành: Thăm Bà con họ hàng, thăm Bạn bè, Thăm bà con hàng
xóm, Đi cầu lộc, ….
‐ Những ngành có thể khai trương: các ngành nghề về cầu thang, ngành
lập trình, ngành du lịch, ngành điện ảnh, các ngành nghề diễn viên, ....
3. Mồng 03 Tết (ngày Quý Dậu 03/01/Kỷ Sửu
nhằm ngày Thứ Tư 28/01/2009):
a) 07g đến 09g: Ký Tế - Vị Tế - Minh Sản - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, 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 dịch vụ mai táng, các dịch vụ về
pháp lý, ………
b) 09g đến 11g: Truân - Bác - Ích - Bạch Hổ.
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‐ Xuất hành: Thăm bà con họ hàng, người hàng xóm, bạn bè, đồng
nghiệp,….
‐ Các ngành có thể khai trương: trại hòm, ngành phục vụ mai táng, ngành
đánh bắt thủy hải sản, ngành chế biến thủy hải sản, ngành hàng không,
dịch vụ tốc hành,………
c) 17g đến 19g: Tỷ - Bác - Tụy - Câu Trần
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm ông bà cha mẹ, Thăm Trưởng
họ, Thăm bậc trưởng thượng, Chúc Tết Thầy Cô, Thăm Thủ trưởng, Đi
du lịch, vui chơi giải trí, Thăm người thân, Thăm bạn bè, Thăm hàng
xóm, Họp mặt họ hàng hoặc bạn bè, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành sản xuất nước tinh khiết; ngành
phân kim; các loại nước đóng chai, đóng hộp; các máy lọc, máy sàn xẩy,
ngành nông nghiệp, máy phục vụ nông nghiệp, cửa hàng bách hóa tổng
hợp, …....
d) 19g đến 21g: Nhu - Khuể - Thái - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm ông bà cha mẹ, Thăm Trưởng
họ, Thăm người lớn tuổi, Chúc Tết Thầy Cô, Thăm Thủ trưởng, Đi du
lịch, vui chơi giải trí, Thăm người thân, Thăm bạn bè, Thăm hàng xóm,
Họp mặt họ hàng hoặc bạn bè, ……
‐ Các ngành có thể khai trương: các nhà hàng, các khu vui chơi giải trí,
các ngành viễn thông, ngành pháp lý, ngành sản xuất các thiết bị đo
lường, …....
4. Mồng 04 Tết (ngày Giáp Tuất 04/01/Kỷ Sửu
nhằm ngày Thứ Năm 29/01/2009):
a) 05g đến 07g: Bí - Giải - Gia Nhân - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Chúc tết họ hàng, Thăm người hàng xóm, viếng các cảnh
Chùa hoặc Nhà Thờ cổ xưa, thăm bạn bè, tổ chức hội họp vui mừng xuân
cùng bạn bè hoặc trong công ty, ….
‐ Các ngành có thể khai trương: các ngành trang trí, trang điểm, các
ngành về kiếng, chụp hình, ngành điện, các shop hoa tươi, các cửa hàng
bán đồ thiếu nhi, các dịch vụ về nhà cửa, Nhà bảo sanh, Nhà trẻ, ……
b) 07g đến 09g: Di - Thuần Khôn - Phục - Huyền Vũ
‐ Xuất hành: Chúc tết người cao tuổi, viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ
cổ xưa, Chúc Tết Thầy Cô, thăm bạn cũ, tổ chức hội họp vui mừng xuân
cùng bạn bè hoặc trong công ty, ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Các ngành ăn uống, ngành lương thực,
thực phẩm, các nhà trọ nhà nghỉ, các khách sạn, các ngành du lịch tour,
các dịch vụ phục vụ cưới hỏi, dịch vụ phục vụ cho phụ nữ...
c) 13g đến 15g: Thuần Cấn - Giải - Bác - Câu Trần
‐ Cúng đưa Ông Bà.
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‐ Các ngành có thể khai trương: Giường bàn ghế tủ, ngành thông tin văn
hóa, ngành viễn thông, ngành du lịch giải trí, dịch vụ mai táng,…
d) 15g đến 17g: Bác - Thuần Khôn - Tấn - Câu Trần
‐ Cúng đưa Ông Bà.
‐ Các ngành có thể khai trương: dịch vụ mai táng, các ngành về năng
lượng, ngành giao thông, ngành trang điểm, ngành điện lực, dịch vụ phục
vụ cho phụ nữ, .…
5. Mồng 05 Tết (ngày Ất Hợi 05/01/Kỷ Sửu
nhằm ngày Thứ Sáu 30/01/2009):
a) 05g đến 07g: Phục - Thuần Khôn - Di - Huyền Vũ
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, Người đỡ đầu,
bạn bè, đồng nghiệp, Người hàng xóm, Đi du lịch, Vui chơi giải trí,
………
‐ Các ngành có thể khai trương: các ngành nghề phục hồi tái chế, ngành
chế biến thực phẩm, ngành lương thực, dịch vụ phục vụ cho phụ nữ ….
b) 07g đến 09g: Thăng - Quy Muội - Thái - Thanh Long
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người lớn tuổi, Chúc Tết
Thầy Cô, Thăm người thân, Bạn bè, Đi du lịch, vui chơi giải trí, ………
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành thang máy, các dự án cao ốc,
ngành hàng không, các dịch vụ phục vụ cưới hỏi, các dịch vụ pháp lý,
các ngành sản xuất máy cân đo, ……..
c) 09g đến 11g: Sư - Phục - Thuần Khôn - Chu Tước
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, Chúc Tết Thầy
Cô, Bạn bè, Đi du lịch, vui chơi giải trí, Họp mặt bạn bè, ….
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành sư phạm, ngành luật sư, ngành
nghề phục hồi tái chế, dịch vụ phục vụ cho phụ nữ, ……..
d) 15g đến 17g: Thái - Quy Muội - Nhu - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, Chúc Tết Thầy
Cô, Bạn bè, Thăm hàng xóm láng giềng, Đi du lịch, vui chơi giải trí, …
‐ Các ngành có thể khai trương: các dịch vụ pháp lý, các ngành sản xuất
máy cân đo, các dịch vụ phục vụ cưới hỏi, nhà hàng, khu du lịch giải trí..
6. Mồng 06 Tết (ngày Bính Tý 06/01/Kỷ Sửu
nhằm ngày Thứ Bảy 31/01/2009):
a) 05g đến 07g: Cấu - Thuần Kiền - Thuần Kiền - Chu Tước
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, Thăm
viếng xã giao, Thăm Thủ trưởng, Thăm bạn bè, Thăm đồng nghiệp…
‐ Các ngành có thể khai trương: các dịch vụ môi giới, dịch vụ pháp lý,
các công ty cơ quan nhà nước, …….
b) 13g đến 15g: Thuần Kiền - Thuần Kiền - Đại Hữu - Huyền Vũ
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‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, Thăm
người lớn tuổi, Chúc Tết Thầy Cô, Thăm Thủ trưởng, Thăm bạn bè,
Thăm đồng nghiệp, ………….
‐ Các ngành có thể khai trương: các công ty cơ quan nhà nước, các
ngành về ngân hàng, tài chánh, vàng bạc, đá quý, cửa hàng bách hóa
tổng hợp, …….
c) 15g đến 17g: Lý - Gia Nhân - Thuần Đoài - Thanh Long
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người thân, Thăm
người lớn tuổi, Chúc Tết Thầy Cô, Thăm Thủ trưởng, Thăm bạn bè,
Thăm đồng nghiệp, xã giao, Đi du lịch viếng cảnh, Vui chơi giải trí …
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành pháp lý, luật sư, cửa hàng thiếu
nhi, ngành mỹ thuật, ngành gia công chế biến, shop quần áo, Nhà bảo
sanh, Nhà trẻ, …
7. Mồng 07 Tết (ngày Đinh Sửu 07/01/Kỷ Sửu
nhằm ngày Chủ Nhật 01/02/2009):
a) 07g đến 09g: Hàm - Cấu - Tụy - Đằng Xà
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Họp mặt bạn bè, Thăm
người quen, Thăm hàng xóm, Đi du lịch, vui chơi giải trí, Thăm xã giao,
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành môi giới hôn nhân, các tụ điểm
vui chơi giải trí, các dịch vụ về hợp đồng, ngành nông nghiệp, cửa hàng
bách hóa tổng hợp, …
b) 09g đến 11g: Tụy - Tiệm - Tỷ - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bạn bè, Thăm người
quen, Thăm hàng xóm, Đi du lịch, vui chơi giải trí, Họp mặt họ hàng
hoặc bạn bè, Thăm Thủ trưởng, Thăm bậc trưởng thượng, …
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành nông nghiệp, máy phục vụ nông
nghiệp, ngành sản xuất nước tinh khiết; ngành phân kim; các loại nước
đóng chai, đóng hộp; các máy lọc, máy sàn xẩy, ngành cầu thang, cửa
hàng bách hóa tổng hợp, ….
c) 13g đến 15g: Thuần Đoài - Gia Nhân - Lý - Thanh Long
‐ Xuất hành: Cúng đưa Ông Bà, Lễ Hạ Nêu, Đi Chùa hoặc Nhà Thờ,
Thăm bậc trưởng thượng, Thăm Thủ trưởng, Thăm xã giao, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành mỹ thuật, đồ trẻ em, ngành pháp
lý, shop quần áo, Nhà bảo sanh, Nhà trẻ, ……..
d) 15g đến 17g: Cách - Cấu - Hàm - Chu Tước
‐ Cúng đưa ông bà, Lễ Hạ Nêu, Đi du lịch viếng cảnh, Thăm bạn mới, ….
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành du lịch, ngành vận tải, vận
chuyển, dịch vụ hợp đồng, ngành môi giới hôn nhân, ngành giải trí, ….
e) 17g đến 19g: Tùy - Tiệm - Thuần Đoài - Câu Trần
‐ Đi du lịch viếng cảnh, Thăm bạn mới, Đi ngoại giao, ….
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‐ Các ngành có thể khai trương: Luật sư, Pháp lý, Tòa án, Giao thông,
công trình Chùa hoặc Nhà Thờ, Đài thông tin, Điện thoại, Văn hóa,
Truyền thanh, Truyền hình, MC dẫn chương trình, ….
8. Mồng 08 Tết (ngày Mậu Dần 8/1/Kỷ Sửu
nhằm ngày Thứ Hai 2/2/2009):
a) 05g đến 07g: Lữ - Đại Quá - Tấn - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bạn bè, Thăm người
quen, Thăm hàng xóm, Đi du lịch, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: nhà hàng khách sạn, nhà trọ, các ngành
vận tải, các loại xe khách, các ngành năng lượng, ngành du lịch, …….
b) 09g đến 11g: Đại Hữu - Quải - Thuần Kiền - Thanh Long
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người trưởng
thượng, Chúc Tết Thầy Cô, Thăm Thủ trưởng, Thăm bạn bè, Thăm
người quen, Thăm hàng xóm, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: các ngành ngân hàng, tài chánh, vàng
bạc đá quý, các cơ quan nhà nước, các cửa hàng bách hóa tổng hợp, ….
c) 13g đến 15g: Thuần Ly - Đại Quá - Lữ - Câu Trần
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Chúc Tết Thầy Cô, Thăm
Thủ trưởng, Thăm bạn bè, Thăm người quen, Thăm hàng xóm, ……
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành năng lượng, ngành chiếu sáng,
nhà đất, ngành du lịch, nhà hàng khách sạn, …….
9. Mồng 10 Tết (ngày Canh Thìn 10/01/Kỷ Mão
nhằm ngày Thứ Tư 04/02/2009):
a) 09g đến 11g: Gia Nhân - Vị Tế - Tiệm - Bạch Hổ
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm nguời thân họ hàng,
Thăm bạn bè, Thăm đồng nghiệp, Thăm hàng xóm, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành xây dựng, đồ trẻ em, ngành cầu
thàng, các công trình chùa nhà thờ, , ….
b) 11g đến 13g: Ích - Bác - Trung Phu - Huyền Vũ
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm bạn bè, Thăm người
quen, Thăm hàng xóm, Thăm xã giao, ……….
‐ Các ngành có thể khai trương: ngành hàng không, dịch vụ mai táng,
ngành trung gian môi giới, ngành nông nghiệp, …….

Cao Thanh
Việt Hải
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