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Quý vị có biết gì về các quẻ (quái) Càn, Đoài, Li, Chấn, Tốn, Khảm 

hoặc Khôn không?  Và quý vị đã biết về mệnh quái cá nhân của quý 

vị hay chưa? 

Vâng, quý vị có thể biết ngay bây giờ bằng cách đọc hướng dẫn này: 

Mệnh quái cá nhân của quý vị được xác định bởi hai yếu tố là năm 

sinh và giới tính của quý vị. 

Có Tám quái tương ứng với tám con số và tám hướng. Chúng được 

chia thành hai nhóm Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh: 

• Đông Tứ Mệnh gồm: Chấn (Hướng Đông; số # 3), Tốn (Đông 

Nam; số # 4), Khảm (Hướng Bắc; số # 1), Li (Hướng Nam; số # 9) 

• Tây Tứ Mệnh gồm: Càn (Hướng Tây Bắc; số # 6), Khôn (Hướng 

Tây Nam; số # 2), Cấn (Hướng Đông Bắc; số # 8), Đoài (Hướng Tây; 

số # 7) 

Hãy làm theo 2 bước sau để tìm ra mệnh quái cá nhân của quý vị: 

1. Cộng các chữ số trong năm sinh của quý vị cho đến khi quý vị có 

được một số duy nhất chữ số. 

Ví dụ, nếu quý vị được sinh ra vào năm 1978. Chúng ta hãy cộng: 

1 + 9 + 7 + 8 = 25 Sau đó, 2 + 5 = 7; 



 

1.1. Nếu quý vị là nam, lấy số 11 trừ đi số vừa tìm được để có kết quả 

là số mệnh quái cá nhân của quý vị. 

11-7 = 4;  

Trong ví dụ này, nếu là nam giới sinh năm 1978 mệnh quái của quý vị 

sẽ là số 4 ứng với quái Tốn. 

1.2. Nếu quý vị là nữ, cộng thêm 4 vào số vừa tìm được để có kết quả 

là số mệnh quái cá nhân của quý vị. 

7 + 4 = 11 

Bởi vì số kết quả là một số có hai chữ số, do đó quý vị phải cộng các 

chữ số để được một số duy nhất chữ số. 

1 + 1 = 2. 

Trong ví dụ này, nếu là nữ giới sinh năm 1978 mệnh quái của quý vị 

sẽ là số 2 ứng với quái Khôn. 

2. Lưu ý: 

• Nếu số kết quả của nam là 5, sử dụng số 2 là mệnh quái cá nhân của 

anh ấy. 

• Nếu số kết quả của nữ là 5, sử dụng số 8 như mệnh quái cá nhân của 

cô ấy. 

3. Bây giờ quý vị biết mệnh quái cá nhân của quý vị. Đây là một mã 

số bí mật rất quan trọng và hữu ích! Tại thời điểm này, điều thú vị 

nhất mà quý vị nên làm là khám phá bí mật của quý vị trong năm 

2016 bằng cách ghi nhớ mệnh quái cá nhân của quý vị và nhấp vào 

liên kết sau đây: http://bit.ly/1Tdvyzw 

Tất cả những bí mật cần sớm được khám phám đã được ghi chép đầy 

đủ trong cuốn ebook “Phong Thủy 2016”. Với cuốn ebook này, quý vị 

có thể tự  khám phá những bí ẩn xảy ra trong ngôi nhà của quý vị khi 

năm 2016 bắt đầu. Điều thú vị là quý vị có thể tự kích hoạt các khu 

http://bit.ly/1Tdvyzw


 

vực may mắn của ngôi nhà của quý vị và chuyển đổi năng lượng tiêu 

cực mà không cần có thầy phong thủy giúp đỡ. 

Hãy nhấp vào liên kết này: http://bit.ly/1Tdvyzw 

Tuy nhiên, nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đang thực sự thành công trong 

mọi lĩnh vực của cuộc sống và quý vị sẽ không phải đối mặt với bất 

kỳ lo lắng nào về những thảm họa có thể xảy ra vô tình với quý vị 

hoặc gia đình quý vị trong năm 2016, quý vị không cần phải làm bất 

cứ điều gì. 

Sẽ không có bất kỳ điều gì thay đổi cho đến khi quý vị nhấp vào liên 

kết này: http://bit.ly/1Tdvyzw 

Nếu quý vị có câu hỏi, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại 

dangvandzung@fengshuiframework.com 

Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ quý vị 24 giờ / 24 giờ. 

Cảm ơn quý vị đã đọc bài viết này! 

Dzung Dang Van 
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