ĐẦU XUÂN KHAI BÚT.
------2010-----PHẦN I
* Tết Canh Dần 2010:
Giờ Tý - ngày Ất Mùi - tháng Mậu Dần - năm Canh Dần (Chủ Nhật - 14/02/2010).
Thiên diện đang THỜI Sống Động diễn ra với danh ý tượng Dịch:
Huyền
Vũ

O

Phong - Thủy

Sơn - Lôi

Thủy - Thủy

HOÁN

DI

THUẦN KHẢM

LY TÁN

DUNG DƯỠNG

HÃM HIỂM

01- Ý NGHĨA SƠ LƯỢC CỦA DỊCH TƯỢNG:
A- Ý NGHĨA SƠ LƯỢC CỦA TƯỢNG HOÁN:
- Thuỷ ngộ Phong tắc Hoán tán chi tượng
- Nước gặp gió, nước phải tan chạy.
 Biến thông danh Ý tượng Dịch Hoán:
a/ Phạm-vi vật thể: Tan rã, Tan ra, Rã ra ….
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ă/ Phạm-vi tình cảm: Biệt ly, chia ly, xa xứ, xa nhau, ly hương
....
Ôi! cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy.
Ôi! cái cảnh biệt ly sao mà vui vậy .
â/ Phạm-vi sinh hoạt: Bá Đạo, bá chủ , chia rẽ, chia để trị, chư
hầu, sứ quân, nới lỏng ….
Hoán động: có sách lược chia để trị.
Sách lược: Phân tán mỏng để khỏi chết chùm.
Ă- Ý NGHĨA SƠ LƯỢC CỦA TƯỢNG DI:
- Phi Long nhập uyên chi tượng.
- Hình tượng con Rồng vào vực nghỉ ngơi.
 Biến thông danh Ý tương Dịch Di:
a/ Phạm-vi nuôi dưỡng: Nuôi nấng, nuôi dưỡng, vú em, chủ
tiệm ăn, chủ vườn cây ăn trái,….
ă/ Phạm-vi thực phẩm: Nông sản, Hải sản .…
DI: là Đạo dưỡng sát sanh
DI: Nuôi cho Sống và Nuôi cho chết.
Â- Ý NGHĨA SƠ LƯỢC CỦA TƯỢNG THUẦN KHẢM:
- Khổ tận cam lai chi tượng.
- Chịu đựng sự cam khổ lâu dài.
- Khổ đến tận cùng.
a/ Phạm-vi vật thể: Cái chìa khoá, cái còng khoá tay, Khám
đường, cảnh tù tội, con dao, vật nhọn, cây có gai, bông hồng
gai ….
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ă/ Phạm-vi Thời khí: Mưa dầm, bão táp, sóng Thần, đại hồng
thủy, băng giá, tảng băng ….
â/ Phạm-vi không gian: Chánh phương Bắc.
b/ Phạm-vi Tánh tình: Người thầm lặng, người hoà nhập khéo
léo…. (Nước ở bầu thì tròn, ở ống thì dài) - người Nham nhở,
Nham hiểm, tánh khí lạnh, người cực ác ….

02- Dự Đoán:
a/ Phạm-vi Thời khí: Năm 2010, một năm chịu Ẩm ướt. Những
tảng băng tuyết (Di) ở Bắc cực (Thuần Khảm) bị và được Tan
Rã (Hoán). Nó có thể gây ra bão lụt, lụt lội, gây ra sóng thần và
có thể thành đại hồng thuỷ (hào lục và là hào huyền vũ)… Thời
tiết năm 2010 quả thật bất lợi cho loài người… Nhất là các miền
phương cực Bắc và cực Đông Nam. Năm của bà Thuỷ tác oai
tác quái.
ă/ Phạm-vi Kinh tế: Chúng ta hết sức cố gắng kềm hãm (Thuần
Khảm) sự suy thoái kinh-tế (Di), nhưng nó vẫn cứ Phân Rã
(Hoán)… Vẫn chưa thể cứu vãn kinh-tế trong năm 2010.
c/ Phạm-vi xã hội: Đời sống (Di) của những người trong Gông
Cùm (Khảm) bị và được Nới Lỏng (Hoán) để cùng nhau cùng
SINH TỒN (Đạo DI).
- Công ăn việc làm vẫn còn rải rác… người tìm việc (Di) rất khó
khăn (Khảm)….
d/ Phạm-vi thực phẩm: Hải sản, nông sản trở nên đắt đỏ hơn
mọi năm. Nhất là hải sản ngày càng khan hiếm….

03- Mẹo vặt hàng năm lúc đêm giao thừa phần dành riêng cho nội bộ…
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 00giờ Giao Thừa, sau khi cúng Trời đất, Ông Bà xong,
chúng ta THẢ (Hoán) CÁ (Thuần Khãm)…. Đi ra gần sông,
ao, rạch, Thả Cá.
 Và chúng ta cúng xong, chúng ta dùng hai cái ly đỗ đầy
nước Đá Cục, loại cục Nhỏ, luôn có sẵn trong tủ lạnh, cho
tới khi nước đá cục Tan Hết (Hoán) là xong.
 Đây là những Mẹo lúc cúng kiến theo Ý tượng Dịch mà
làm… chẳng phải bùa ngãi gì cả.
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PHẦN II:
PHỤ LỤC: Lịch xuất hành và khai trương năm 2010.
Từ 23-12-Kỷ Sửu đến 10-01-Canh Dần (âm lịch).

XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG
NĂM CANH DẦN.
2010 
I. ĐƯA ÔNG TÁO:
 Ngày Thứ Bảy - 06/02/2010 (ngày Đinh Hợi - tháng Kỷ
Sửu - 23/12/Kỷ Sửu):
a) 09g - 11g: Gia Nhân - Vị Tế - Tiệm - Chu Tước.
‐ Đưa Ông Táo.‐ Hoặc thăm viếng bà con
b) 11g - 13g: Ích - Bác - Trung Phu - Câu Trần.
‐ Đưa Ông Táo.
‐ Hoặc lo việc thương trường
c)19g - 21g: Quan - Bác - Tỷ - Thanh Long.
‐ Đưa Ông Táo.
‐ Hoặc thăm viếng bậc trưởng thượng
II. RƯỚC ÔNG BÀ & ÔNG TÁO:
 Ngày Thứ Bảy - 13/02/2010 (ngày Giáp Ngọ - tháng Kỷ Sửu
- 30/12/Kỷ Sửu):
a) 07g - 09g: Đại Tráng - Quải - Hằng - Thanh Long.
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo về nhà.
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b) 11g - 13g: Phong - Đại Quá - Thuần Chấn - Câu Trần.
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo về nhà.
c) 13g - 15g: Thuần Chấn - Kiển - Phục - Đằng Xà.
‐ Cúng rước Ông Bà và Ông Táo về nhà.
‐ Nên đi kiểm tra lại công việc quan trọng.
III. XUẤT HÀNH & KHAI TRƯƠNG:
01. Mồng 01 Tết (ngày Ất Mùi - tháng Mậu Dần 01/01/Canh Dần - nhằm ngày Chủ Nhật - 14/02/2010)
a) 01g - 03g: Tiệm - Vị Tế - Gia Nhân - Thanh Long.
‐ Xuất hành: Thăm bà con họ hàng, Người thân, Người hàng
xóm thân thiết, Bạn bè, Đồng nghiệp - - Vui chơi giải trí - đi
Cầu lộc - Viếng mồ mã người thân - ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Xây dựng - Nhà bảo sanh
Mẫu giáo nhà trẻ - Hoa quả - Sản xuất kinh doanh Mắm
Các loại thực phẩm Khô - Đồ hộp - Đồ trẻ em - Nhà hàng
Địa ốc - Điện tử - Đồ điện gia dụng - Kim khí điện máy
Cầu thang - Thảm lăn - Tiền vàng mã - ....

-

b) 07g - 09g: Trung Phu - Di - Lý - Đằng Xà.
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm Thủ Trưởng Họp mặt họ hàng - Chúc Tết Thầy Cô - Thăm bạn bè - Người
hàng xóm - Đi du lịch - Vui chơi giải trí - đi Cầu lộc - Về quê
thăm cha mẹ, họ hàng -….
‐ 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 Giao thông - Giầy dép - Ôtô - Xe máy - Lương thực thực
phẩm - Giường tủ bàn ghế - Siêu thị - Công ty Bảo hiểm Các sản phẩm để Đo lường, Đo đạc - Du lịch - Môi giới Nhà đất - Phát hành Kinh sách - ….
c) 09g - 11g: Gia Nhân - Vị Tế - Bí - Bạch Hổ.
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‐ Xuất hành: Thăm bà con họ hàng, Người thân, Người hàng
xóm, Bạn bè - Đồng nghiệp - Vui chơi giải trí - đi Cầu lộc Người neo đơn - Trẻ mồ côi - Người nghèo khó - Viếng mồ
mã người thân - ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Xây dựng - Nhà bảo sanh Mẫu giáo nhà trẻ - Hoa quả - Sản xuất kinh doanh Mắm, Các
loại thực phẩm Khô - Kính - Kiếng - Trang sức - Thẩm mỹ Thời trang - Nội thất - Cắt uốn tóc - sản xuất Vật phản quang
- đèn Chiếu sáng - Đồ trẻ em - Địa ốc - Điện tử - Đồ điện gia
dụng - Kim khí điện máy - …....
d) 11g - 13g: Ích - Bác - Truân - Huyền Vũ.
‐ 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 - Đi chơi ở công viên
nước - ….
‐ 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 - Tiền vàng mã - Thang máy - Vận
thăng - Cần cẩu - máy Nâng - khu thương mại Cao tầng - văn
phòng Cao ốc - ....
e) 13g - 15g: Thuần Tốn - Khuể - Tiểu Súc - Thanh
Long.
‐ Xuất hành: Thăm bà con họ hàng - Người hàng xóm - Bạn
bè - Đồng nghiệp - Người neo đơn - Trẻ mồ côi - Viếng mộ
người thân - Về quê thăm bà con họ hàng - ……
‐ 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 - Các chất kết dính - Các
chất dẻo - Plastic - Hóa trang - Hóa chất - Chế biến tổng hợp
- …..
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f) 15g - 17g: Hoán - Di - Quan - Chu Tước.
‐ Xuất hành: Đi tham quan du ngoạn - đi Du lịch - Vui chơi
giải trí - Thăm bạn bè - Thăm hỏi xã giao - đi Ăn uống bồi
dưỡng - Về quê thăm cha mẹ, họ hàng - Đi chơi ở công viên
nước - ….
‐ 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 - In ấn - Điện thoại Các loại đèn - Điện lực - Điện ảnh - Tiệm chụp hình - Rạp
hát - Sân khấu - Cơ quan Thanh tra - Hội họa - Khảo sát
nghiên cứu - Tàu bè - Du lịch - các Tụ điểm vui chơi - …...
g) 17g - 19g: Tiệm - Vị Tế - Quan - Câu Trần.
‐ Xuất hành: Đi du lịch - vui chơi giải trí - Tham quan thắng
cảnh - Thăm người thân - đi Cầu lộc - Thăm bạn bè - Thăm
hàng xóm - Người neo đơn - Trẻ mồ côi - Người bệnh thân
cận - Viếng mộ người thân ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Hòn non bộ - Đồng hồ - Mắt
kiếng- Sản xuất kinh doanh Mắm - Các loại thực phẩm khô Đồ hộp - In ấn - Điện thoại - Các loại đèn - Điện lực - Điện
ảnh - Tiệm chụp hình - Nhà hàng - Rạp hát - Sân khấu - Cơ
quan Thanh tra - Hội họa - Khảo sát nghiên cứu - Siêu thị Cầu thang - Thảm lăn - Du lịch - các Tụ điểm vui chơi - …...
2. Mồng 02 Tết (ngày Bính Thân - tháng Mậu Dần 02/01/Canh Dần - nhằm ngày Thứ Hai -15/02/2010):
a) 07g - 09g: Ký Tế - Vị Tế - Minh Sản - Huyền Vũ.
‐ 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 đồng nghiệp trong công ty Người neo đơn - Trẻ mồ côi - Viếng mộ người thân - Người
bệnh thân cận - ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Các công ty lo dịch vụ giấy
tờ hợp đồng - Trọng tài kinh tế - Các công ty cơ quan chuyên
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ngành Kết cấu - Các công ty Thiết kế cơ bản Nền móng - sản
xuất kinh doanh Mắm - các loại thực phẩm Khô - Đồng hồ sản phẩm để Đo lường - Trại Hòm - Bệnh viện - Khai thác
hầm mỏ - .…
b) 09g - 11g: Truân - Bác - Ích - Thanh Long.
‐ 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 bạn trong công ty - Đi chơi ở
công viên nước - Viếng mộ người thân - Người neo đơn - Trẻ
mồ côi - Người bệnh thân cận - ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Sản xuất kinh doanh Mắm các loại thực phẩm Khô - Đồ hộp - Trại Hòm - Bệnh viện Khai thác hầm mỏ - Thủy hải sản - Nông nghiệp - nuôi Ong
mật - nuôi Chim - Đánh cá - Tàu bè - Tiền vàng mã - Hàng
không - Thang máy - Vận thăng - Cần cẩu - máy Nâng - khu
thương mại Cao tầng - văn phòng Cao ốc - ….
c) 11g - 13g: Tỉnh - Khuể - Nhu - Chu Tước.
‐ Xuất hành: Viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ cổ xưa Chúc Tết người cao tuổi - Thăm bạn cũ - Hội họp vui mừng
Xuân cùng bạn bè hoặc bạn trong công ty - Viếng mộ người
thân - Người neo đơn - Trẻ mồ côi - ……
‐ Các ngành có thể khai trương: Khoan giếng - Khoan cọc
nhồi - Cho vay tài chánh - Trại Hòm - Tiền Vàng mã - Cố
vấn - Trợ lý - Thị trường chứng khoán - Hóa trang - Hóa chất
- Nhà hàng - Chế biến tổng hợp - dụng cụ đồ Lặn - dụng cụ
đi Câu - Quần áo tắm - Quần áo lót - ….
d) 13g - 15g: Thuần Khảm - Di - Tỷ - Câu Trần.
‐ Xuất hành: Về quê thăm cha mẹ, họ hàng - Viếng các cảnh
Chùa hoặc Nhà Thờ cổ xưa - Chúc Tết người cao tuổi - Thăm
Thủ trưởng - Thăm bạn cũ - Tổ chức hội họp vui mừng xuân
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cùng bạn bè hoặc bạn 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 - dụng cụ đồ Lặn - các loại
Lọc nước - Điện lạnh - Đông lạnh - Lương thực thực phẩm Giường bàn ghế tủ - Đãi vàng - Phân kim - Nước tinh khiết Các chất Kết Dính - dụng cụ đi Câu - .…
e) 17g - 19g: Tỷ - Bác - Tụy - Bạch Hổ.
‐ Xuất hành: Về quê thăm cha mẹ, họ hàng - 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
bạn trong công ty - Đi chơi ở công viên nước - Viếng mộ
người thân - Người neo đơn - Trẻ mồ côi - Họp mặt gia tộc Thăm Thủ trưởng - ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Nông nghiệp - Khoan giếng Khoan cọc nhồi - dụng cụ đồ Lặn - các loại Lọc nước - Nhu
yếu phẩm - Nhà hàng - Đãi vàng - Phân kim - Nước tinh
khiết - các chất Kết dính - trại Hòm - Tiền vàng mã - các Tụ
điểm vui chơi - Siêu thị - .…
f) 19g - 21g: Nhu - Khuể - Thái - Huyền Vũ.
‐ Xuất hành: Về quê thăm cha mẹ, họ hàng - Viếng các cảnh
Chùa hoặc Nhà Thờ cổ xưa - Chúc Tết người cao tuổi - Thăm
bạn thân - Tổ chức hội họp vui mừng xuân cùng bạn bè hoặc
bạn trong công ty - Họp mặt gia đình - ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Lương thực thực phẩm Nông nghiệp - Cố vấn - Trợ lý - Thị trường chứng khoán Hóa trang - Hóa chất - Chế biến tổng hợp - Cho vay tài
chánh - các dụng cụ Đo Lường - Pháp lý - Nhà hàng - Siêu
thị - .…
3. Mồng 03 Tết (ngày Đinh Dậu - tháng Mậu Dần 03/01/Canh Dần - nhằm ngày Thứ Ba - 16/02/2010):
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a) 05g - 07g: Bí - Giải - Gia Nhân - Huyền Vũ.
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm người thân - Bạn
bè - Đồng nghiệp - Người hàng xóm - Thăm xã giao - ….
‐ 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 - Kim khí điện máy - Đồ điện gia dụng - Nội
thất - Trang sức - Trang điểm - Thẩm mỹ - Cắt uốn tóc - Báo
chí - Điện tử - Nhà bảo sanh - Hoa quả - Nhà trẻ - Văn hóa các tụ điểm Giải trí - ….
b) 07g - 09g: Di - Thuần Khôn - Phục - Thanh Long.
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm người thân - Bạn
bè - Người đỡ đầu - Chúc Tết ông bà cha mẹ - ……
‐ 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 - Bảo hiểm - Nông nghiệp - Phục chế - Tu
bổ tu sửa - Trùng tu di tích - Đông lạnh - dụng cụ thiết bị
Phục hồi chức năng - ….
c) 09g - 11g: Cổ - Quy Muội - Đại Súc - Chu Tước.
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm người thân - Bạn
bè - Người đỡ đầu - Thăm xã giao -……
‐ Các ngành có thể khai trương: Khảo cổ Trùng tu văn hóa - liên quan đến Đồ Cưới - Hát
xiệc - Ảo Thuật - trại Hòm - các dụng cụ Âm
nhạc (kèn, trống, sáo, đàn,….) - Kho hàng - Bến
bãi - các công ty Cổ phần - đào tạo người Mẫu Giải phẫu thẩm mỹ - ….
d) 11g - 13g: Mông - Phục - Bác - Câu Trần..
‐ Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm người thân - Bạn
bè - Người đỡ đầu - Viếng mộ người thân - Người neo đơn Trẻ mồ côi - ….
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‐ Các ngành có thể khai trương: Nhà hàng - Khách sạn Giường Mùng - Đồ lót - Bảo hiểm - Áo khoác - Phục chế Tu bổ tu sửa - Trùng tu di tích - Trại Hòm - Nón - Dù - hàng
Sida - đồ Cũ - dụng cụ thiết bị Phục hồi chức năng - ……
4. Mồng 04 Tết (ngày Mậu Tuất - tháng Mậu Dần 04/01/Canh Dần - nhằm ngày Thứ Tư - 17/02/2010):
a) 07g - 09g: Thăng - Qui Muội - Thái - Câu Trần.
‐ 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 - Con đội - 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 - Bưu
Điện - Văn hóa - Điện thoại - Báo chí - đào tạo người Mẫu ….
b) 09g - 11g: Sư - Phục - Thuần Khôn - Đằng Xà.
‐ 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 Nông nghiệp - Phục chế - Trùng tu di tích - Siêu thị - ….
c) 13g - 15g: Thuần Khôn - Thuần Khôn - Dự - Huyền Vũ.
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm người
thân - Thăm Thầy Cô - Thăm bạn bè - đi Du lịch - ……
‐ Các ngành có thể khai trương: Văn hóa - Địa ốc - Kính Kiếng - Bảo hiểm - Giải trí - Ca nhạc - Nhảy đầm - Dự đoán
học - Dự báo học - thiết bị Bảo vệ - Hệ thống thiết bị báo
động - Kho hàng kho bãi - đào tạo Bảo Vệ - đào tạo Ca sĩ đào tạo người Mẫu - .…
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d) 15g - 17g: Thái - Quy Muội - Nhu - 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 - Giải trí - Ca nhạc Đồ Cưới - Hát xiệc - Ảo Thuật - Trại Hòm - các dụng cụ Âm
nhạc (kèn, trống, sáo, đàn, ….) - Sản xuất kinh doanh các
loại Cân - máy đo Thủy bình - Bưu Điện - Văn hóa - Điện
thoại - Báo chí - Văn hóa phẩm - Cố vấn - Trợ lý - Thị
trường chứng khoán - Siêu thị - ……
5. Mồng 05 Tết (ngày Kỷ Hợi - tháng Mậu Dần 05/01/Canh Dần - nhằm ngày Thứ Năm - 18/02/2010):
a) 07g - 09g: Tụng - Gia Nhân - Bỉ - Bạch Hổ.
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm bạn bè Người quen - Họ hàng - Hàng xóm - Viếng mộ người thân …
‐ Các ngành có thể khai trương: Luật sư - Pháp lý - Tòa án Xây dựng - In ấn - Hoa quả - Nhà trẻ - Nhà bảo sanh - Điện
thoại - Đồ trẻ em - sản xuất Mõ - Khánh - Trống - Kèn - Đàn
- Máy hát - Máy nghe nhạc - các loại Cửa - các loại Chuông
báo - trại Hòm - ….
b) 13g - 15g: Thuần Kiền - Thuần Kiền - Đại Hữu - Chu
Tước.
‐ 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 - Tổng công ty - Siêu thị - ….
c) 15g - 17g: Lý - Gia Nhân - Thuần Đoài - Câu Trần.
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‐ 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 tích - Xây dựng - Nội thất - Nhà
bảo sanh - Nhà trẻ - Hoa quả - Thông tin - Điện thoại - Văn
hóa - Truyền thanh - Truyền hình - đào tạo MC dẫn chương
trình - Hướng dẫn viên - Tiếp tân - Tiếp thị - Người mẫu thời
trang - Đồ trẻ em - Gia chánh nấu ăn - Nhà hàng - Khách sạn
- Môi giới - ….
6. Mồng 06 Tết (ngày Canh Tý - tháng Mậu Dần 06/01/Canh Dần - nhằm ngày Thứ Sáu - 19/02/2010):
a) 07g - 09g: Hàm - Cấu - Tụy - Thanh Long.
‐ 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: Thơ văn - Nhạc - 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 - Trọng tài kinh tế - Môi giới - ….
b) 09g - 11g: Tụy - Tiệm - Tỷ - Chu Tước.
‐ 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 - các loại Lọc nước Nước tinh khiết - Địa ốc - Xây dựng - Thị trường chứng
khoán - công trình Dự án - công ty Cổ phần - Đãi vàng Phân kim - .…
c) 11g - 13g: Quải - Thuần Kiền - Đại Tráng - Câu Trần.
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‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm người
Trưởng thượng - Thầy Cô - Thủ trưởng - Bạn bè - người
Quen - Hàng xóm - ……
‐ Các ngành có thể khai trương: Siêu thị - các loại Thang các công ty Trách nhiệm Hữu hạn - Địa ốc - Xây dựng - Thị
trường chứng khoán - công trình Dự án - Kế toán - Kiểm toán
- Xây dựng - Pháp lý - Công ty Nhà nước - Cơ khí cao cấp Hàng không - Thang máy - Vận thăng - Cần cẩu - máy Nâng
- khu thương mại Cao tầng - văn phòng Cao ốc - ….
d) 13g - 15g: Thuần Đoài - Gia Nhân - Lý - 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 - Thăm xã giao
- …..
‐ Các ngành có thể khai trương: Điện thoại - Văn hóa Truyền thanh - Truyền hình - đào tạo MC dẫn chương trình Hướng dẫn viên - Tiếp tân - Tiếp thị - Người mẫu thời trang Đồ trẻ em - Gia chánh nấu ăn - Nhà hàng - Khách sạn - Môi
giới - Nhà bảo sanh - Nhà trẻ - Hoa quả - Luật sư - Pháp lý Công ty Nhà nước - Tòa án - Giao thông - công trình Chùa
hoặc Nhà Thờ - công trình Trùng tu Di tích - Xây dựng - Nội
thất - ….
7. Mồng 07 Tết (ngày Tân Sửu - tháng Mậu Dần 07/01/Canh Dần - nhằm ngày Thứ Bảy - 20/02/2010):
a) 09g - 11g: Đại Hữu - Quải - Thuần Kiền - Câu Trần.
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ lớn - Thăm
người Cao tuổi - Bạn bè - người Quen - Hàng xóm - Thủ
trưởng - Họp mặt bạn bè, người thân - Lễ Hạ Nêu - ……
‐ 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 - Xây dựng - công trình Dự án - Địa ốc - công trình Dự án
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- Kế toán - Kiểm toán - Xây dựng - Pháp lý - Công ty Nhà
nước -….
b) 13g - 15g: Thuần Ly - Đại Quá - Lữ - Bạch Hổ.
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ lớn - Thăm
người Cao tuổi - Bạn bè - người Quen - Hàng xóm - Lễ Hạ
Nêu -….
‐ 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 - Dịch vụ Bến bãi - Nhà trọ - Nhà hàng - Khách
sạn - Dịch vụ môi giới - Xây dựng - Địa ốc - Du lịch - .…
c) 15g - 17g: Phệ Hạp - Kiển - Khuể - Huyền Vũ.
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ lớn - Thăm
người Cao tuổi - Bạn bè - người Quen - Hàng xóm - Lễ Hạ
Nêu -….
‐ Các ngành có thể khai trương: Văn hóa - Giáo dục - Lương
thực thực phẩm - Bếp các loại - Sách vở - Báo chí - Nhà trọ Khách sạn - Dịch vụ môi giới - Đèn điện - dụng cụ Hỗ trợ
người Tàn tật - Hóa trang - Hóa chất - Chế biến tổng hợp -.…
8. Mồng 8 Tết (ngày Nhâm Dần - tháng Mậu Dần
08/01/Canh Dần - nhằm ngày Chủ Nhật - 21/02/2010):
a) 05g - 07g: Dự - Kiển - Thuần Khôn - Câu Trần.
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm bạn bè Thăm người quen - Thăm hàng xóm - đến Khu vui chơi giải
trí - ……
‐ 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 - dụng cụ hỗ trợ người
Tàn tật - Các vật dụng và dụng cụ về điện - Nông nghiệp Địa ốc - Dự án xây dựng - ….
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b) 07g - 09g: Đại Tráng - Quải - Quải - Đằng Xà.
‐ 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 - sản xuất kinh doanh Hàng
Cao cấp - công ty Trách nhiệm Hữu hạn - Thị trường chứng
khoán - Văn phòng hoặc Thương mại Cao ốc - ….
c) 11g - 13g: Phong - Đại Quá - Tiểu Quá - Huyền Vũ.
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ nổi tiếng Thăm bạn bè - Thăm người quen - Thăm hàng xóm - Tham
quan danh lam thắng cảnh - ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Hội họa - Chế biến tổng hợp
- Khu du lịch - Bến bãi - Đồ trẻ em - Hóa chất cháy nổ - Vi
trùng học - Siêu vi khuẩn - Nghiên cứu về vi mô - các chất
Kết dính - các Công đoàn, Hiệp hội - ……
9. Mồng 9 Tết (ngày Quý Mão - tháng Mậu Dần 09/01/Canh Dần - nhằm ngày Thứ Hai - 22/02/2010):
a) 07g - 09g: Trung Phu - Di - Tiết - 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: các công trình Chùa, Nhà
Thờ - Các công trình Trùng tu Di tích - Các sản phẩm để Đo
lường, Đo đạc - Lương thực thực phẩm - Giường tủ bàn ghế Siêu thị - Nhà đất - dụng cụ đi Câu - các thiết bị Phòng vệ Phát hành Kinh sách - ….
b) 09g - 11g: Gia Nhân - Vị Tế - Tiệm - Huyền Vũ.
‐ Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm nguời
thân họ hàng - Thăm bạn bè - Thăm đồng nghiệp - Thăm
hàng xóm - ….
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‐ Các ngành có thể khai trương: Xây dựng - đồ Trẻ em - các
công trình Chùa, Nhà Thờ - Nhà bảo sanh - Mẫu giáo nhà trẻ
- Hoa quả - Sản xuất kinh doanh Mắm - Các loại thực phẩm
Khô - Đồ hộp - Địa ốc - Điện tử - Đồ điện gia dụng - Kim khí
điện máy - Cầu thang - Thảm lăn - Tiền vàng mã - ….
c) 11g - 13g: Ích - Bác - Trung Phu - Thanh Long.
‐ 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: Hàng không - dịch vụ Mai
táng - Môi giới - Nông nghiệp - Các công trình Trùng tu Di
tích - Các công trình về Chùa hoặc Nhà Thờ - Các sản phẩm
để Đo lường, Đo đạc - phát hành Kinh sách - Bưu chính viễn
thông - Điện thoại di động - kinh doanh các loài chim - Ong
Mật - trại Hòm - Khai thác hầm mỏ - Khai thác đá - Bảo
hiểm - Tiền vàng mã - ....…
10. Ngày 10 Tết (ngày Giáp Thìn - tháng Mậu Dần 10/01/Canh Dần - nhằm ngày Thứ Ba - 23/02/2010):
a) 07g - 09g: Ký Tế - Vị Tế - Kiển - Thanh Long.
‐ 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 bạn trong công ty - ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Dịch vụ giấy tờ Hợp đồng Chuyên về Kết cấu - Thiết kế Cơ bản nền móng - sản xuất
kinh doanh Mắm - các loại Khô - Đồng hồ - sản phẩm để Đo
lường - trại Hòm - Bệnh viện - khai thác hầm Mỏ - khai thác
Đá - Đèn điện - ……
b) 09g - 11g: Truân - Bác - Tiết - Chu Tước.
‐ Xuất hành: Chúc tết người cao tuổi - viếng các cảnh Chùa
hoặc Nhà Thờ cổ xưa - Thăm bạn cũ - Hội họp vui mừng
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Xuân cùng bạn bè hoặc bạn trong công ty - viếng Mộ người
thân - Người neo đơn - Trẻ mồ côi - Người bệnh thân cận -…
‐ Các ngành có thể khai trương: Sản xuất kinh doanh Mắm các loại Khô - trại Hòm - Bệnh viện - khai thác hầm Mỏ khai thác Đá - Thủy hải sản - Nông nghiệp - nuôi Ong mật nuôi Chim - Đánh cá - Tàu bè - dụng cụ Câu cá - dụng cụ hỗ
trợ người Tàn tật - ….
c) 11g - 13g: Tỉnh - Khuể - Thuần Khảm - Câu Trần.
‐ Xuất hành: Viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ cổ xưa chúc Tết người cao tuổi - Thăm bạn cũ - Hội họp vui mừng
Xuân cùng bạn bè hoặc bạn trong công ty - viếng Mộ người
thân - ……
‐ Các ngành có thể khai trương: Khoan giếng - Khoan cọc
nhồi - dụng cụ Lặn - dụng cụ Câu cá - Cho vay tài chánh trại Hòm - Tiền vàng mã - Hóa trang - Hóa chất - Chế biến
tổng hợp - Tàu bè - Thủy hải sản - Đông lạnh - ….
d) 13g - 15g: Thuần Khảm - Di - Khốn - Đằng Xà.
‐ Xuất hành: Về quê - Viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ cổ
xưa - chúc Tết người cao tuổi - Thăm bạn cũ - Hội họp vui
mừng Xuân cùng bạn bè hoặc bạn 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 - dụng cụ lặn - dụng cụ Câu
cá - các loại Lọc nước - Điện lạnh - Đông lạnh - Lương thực
thực phẩm - Giường bàn ghế tủ - Đãi vàng - Nước tinh khiết Các chất kết dính - khai thác Mỏ - .…
e) 17g - 19g: Tỷ - Bác - Quan - Huyền Vũ.
‐ Xuất hành: Về quê - Viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ cổ
xưa - chúc Tết người cao tuổi - Thăm bạn cũ - Hội họp vui
mừng Xuân cùng bạn bè hoặc bạn trong công ty - đi chơi ở
Công viên nước - đi Tham quan danh lam thắng cảnh - Viếng
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mộ người thân - Người neo đơn - Trẻ mồ côi - Người bệnh
thân cận - ….
‐ Các ngành có thể khai trương: Khoan giếng - Khoan cọc
nhồi - các loại Lọc nước - Nước tinh khiết - Cơ quan Thanh
tra - Hội họa - Khảo sát nghiên cứu - Tàu bè - Du lịch - các
Tụ điểm vui chơi - trại Hòm - Tiền vàng mã - Tiệm chụp
hình - Rạp hát - Sân khấu - Đãi vàng - Phân kim - .…
f) 19g - 21g: Nhu - Khuể - Tỉnh - Thanh Long.
‐ Xuất hành: Về quê - Viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ cổ
xưa - chúc Tết người cao tuổi - Thăm bạn cũ - Hội họp vui
mừng Xuân cùng bạn bè hoặc bạn 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 - dụng cụ Lặn - Giường bàn
ghế tủ - Các chất kết dính - Cố vấn - Trợ lý - dụng cụ Câu cá
- Hóa trang - Hóa chất - chế biến Tổng hợp - Đông lạnh quần áo Tắm - quần áo Lót - .…
Sài Gòn, ngày 15 tháng 01 năm 2010.
Trên đây chỉ là biến thông danh Được Lý mà có Danh Lý với xã
hội hiện nay mà thôi. Người học Dịch nào cũng phải trải qua
những bài thực tập tương tự - trên bước đường Tu Học DLVN
của mình vậy.
Theo quan điểm của DLVN thì: Khi Đoán Định phải có Phạm
Vi Tình Lý. Không có Phạm Vi Tình Lý thì Đoán Định không
thể chính xác được.
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