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BÀI KHAI GIẢNG

GIỚI  THIỆU MÔN HỌC & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

CHU ĐỊNH SƠN (SƠN CHU)

• Sinh năm : 1980

• Quê quán: Nam Định

• Kỹ Sư Xây Dựng – ĐH Xây 
dựng Hà Nội

• Founder Học viện lý số Nguyên 
Cát

Điện thoại/zalo: 0838594444thaysonchu@gmail.com

mailto:thaysonchu@gmail.com
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KHÓA HỌC NÀY LÀ GÌ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

紫微=Tử Vi

斗數=Đẩu số

Thực hành
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MỤC TIÊU KHÓA HỌC NÀY LÀ GÌ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Hiểu
• Bản chất

• Phương pháp

Dụng

• Lập LÁ SỐ

• Đoán tổng 
quan và vận 
hạn
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TRÌNH TỰ KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Nền tảng

• Nguồn gốc + Lịch sử phát triển, Trường phái

• Học thuyết Âm dương- Ngũ hành- Can Chi – Lịch 
pháp

Ý nghĩa Cung 
Sao

• Lập lá số

• Ý nghĩa Cung - Sao

• Phương pháp phân tích và suy luận

Ứng dụng

• Luận tổng quan

• Luận chuyên đề

• Luận vạn hạn
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KÊNH THÔNG TIN LIÊN LẠC- GIAO TIẾP

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

https://www.facebook.com/groups/lophoctuvi.sonchu/

https://www.facebook.com/sonchu1980

https://www.facebook.com/groups/lophoctuvi.sonchu/
https://www.facebook.com/sonchu1980
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KHU VỰC CHIA SẺ TÀI LIỆU CỦA LỚP

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Thư mục này được chia sẻ tới GMAIL Của bạn
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THƠI GIAN HỌC CHÍNH THỨC

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

• Xem bài cũ

• Xem trước bài
mới

Trước

• Lắng nghe

• Hỏi đáp tự do

• Tôn trọng Thầy & 
bạn học

Trong
• Trao đổi

• Làm bài tập

• Thực hành và
chia sẻ

Sau

19h30-
21h00

Thứ Năm 
hàng Tuần
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NỘI QUY KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444
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TÀI LIỆU HỌC TỬ VI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Cách tiếp cậ

1. Slide bài giảng

2. Tử vi đẩu số toàn thư

3. Tử vi đẩu số toàn tập

4. Tử vi đẩu số Tân biên (Vân Đằng Thái Thứ Lang)

5. Trung châu Tử vi đẩu số Tam hợp phái – Nguyễn Anh Vũ

6. TỬ VI GIẢNG MINH, tác giả Vũ Tiến Phúc 

7. Tử vi chỉ nam - Song an Đỗ Văn Lưu

8. Tử Vi hàm số - Nguyễn Phát Lộc

9. Phú Tử vi của -Lê Quý Đôn:

10. Tử vi bổ túc – Nguyễn Mạnh Bảo

11. Tử vi Áo bí (Hà lạc dã phu Việt Viêm tử)

12. Tử vi tinh điển -Vũ Tài Lục

13. Tử vi hoàn toàn khoa học- Tiến Sĩ Đằng Sơn

14. Tử Vi khảo luận - Hoàng Thường, Hàm Chương

15. Tử vi nghiệm lý toàn thư quyển thượng -Thiên Lương

16. Tử Vi nghiệm lý toàn thư quyển hạ, -Thiên Lương
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ĐẠO CỦA NGƯỜI HỌC VÀ ĐOÁN SỐ TỬ VI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Cách tiếp cậ

Chân 
Thiện 

Mỹ

Ngôn ngữ 
Diễn đạt

Thái độ 
Khách 
quan

Học hỏi
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BẠN CÓ TIN VÀO SỐ MỆNH KHÔNG?

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444



14GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

BẠN CÓ TIN VÀO SỐ MỆNH KHÔNG?
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CON NGƯỜI CÓ SỐ MỆNH KHÔNG?

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

“Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên”

“Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét

nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn

lòng".

“Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, 

Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự nhiên”
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“GIEO THÓI QUEN GẶT TÍNH CÁCH, GIEO TÍNH CÁCH GẶT SỐ PHẬN”

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444
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QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC ĐỐI TƯỢNG CỦA CON NGƯỜI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Đối tượng Chưa biết
Tổng hợp 
sơ lược

Phân tích Giả thiết
Tổng hợp 

chung

Nhận dạng
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QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC ĐỐI TƯỢNG CỦA CON NGƯỜI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Thiên

NhânĐịa

Người Phương Đông quan niệm rằng con người vốn chịu ảnh hưởng của Thiên - Địa, cuộc 
đời con người vốn dĩ là Tiền định. Nếu thông hiểu lẽ Trời đất thì có thể soi sáng được số 
mệnh con người.
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KHÁI NIỆM VỀ SỐ MỆNH

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

DỰ ĐOÁN SỐ MỆNH CẢI TẠO SỐ MỆNH

THUẬT SỐ-THUẬT SĨ
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CÁC HỌC THUYẾT NỀN TẢNG CỦA THUẬT SỐ PHƯƠNG ĐÔNG

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444
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MỘT SỐ BỘ MÔN DỰ ĐOÁN SỐ MỆNH

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Bói Tarot
Chiêm tinh

12 cung Hoàng đạo

Tướng pháp

Tử vi đẩu số 

Tứ trụ
Bát tự hà lạc

Bói lục hào

Mai hoa dịch số

Trạch cát

Phong thủy

Bói lá trầu

Soi căn Áp vong, gọi hồn

Bói bài tây

Địa lý

Kỳ môn độn giáp

Lục nhâm

Bùa ngải, thần chú

Bói mai rùa

Đông y
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PHÂN NHÁNH CÁC MÔN THUẬT SỐ PHƯƠNG ĐÔNG

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444
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Tử Vi Đẩu Số cùng với Tứ Trụ là hai đại môn phái của mệnh lí học

truyền thống Trung Quốc. Tử Vi Đẩu Số được xếp vào vị trí thứ nhất

trong “Ngũ đại thần số”(năm môn thuật số lớn), gọi là “Thiên hạ đệ nhất

thần số”.

Tử Vi Đẩu Số mang sắc thái thần bí của vũ trụ quan Đạo gia, đồng thời

cũng rất chú trọng hoàn cảnh xã hội và ý nghĩa sâu xa của mối quan hệ

xã hội của con người. Nó xuất phát từ quan niệm “Thiên Nhân hợp nhất”

(thiên nhiên và con người hợp nhất) và thuyết âm dương ngũ hành, kết

hợp với môn tinh tượng cổ đại, căn cứ vào hoàn cảnh không – thời gian

tại thời điểm nào đó sinh ra để diễn thành mệnh bàn, liên hệ với các hào

quẻ trong sách Chu Dịch, để dự đoán về khuynh hướng mệnh vận cũng

như cát hung họa phúc của một đời người.

TỬ VI ĐẨU SỐ LÀ GÌ?
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TỬ VI ĐẨU SỐ LÀ GÌ?

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Tử vi đẩu số là một môn Chiêm tinh học, nghiên cứu sự 
ứng hợp giữa các tinh tú trong vũ trụ với con người.

Tử vi 紫微 = chòm sao Tử vi

Đẩu 斗= Sao (tinh đẩu)

Số 數= Số mệnh
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TỔ SƯ SÁNG LẬP TỬ VI ĐẨU SỐ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

❖Đại đa số công nhận là do Trần Đoàn (871 – 989), tên tự là Đồ 
Nam, hiệu là Phù Dao Tử sáng lập. Tống Thái Tông ban tên hiệu 
cho ông là Hy Di Tiên Sinh. Người đời sau cũng gọi ông là Hy Di tổ 
sư, Trần Hy Di

(“Hy Di” có nguồn gốc từ sách “Lão Tử”: “Nhìn mà không thấy 
gọi là Hy, nghe mà không thấy gọi là Di”). 

❖Riêng phái Nhất Diệp Tri Thu không coi Hi Di Trần Đoàn làm ông 
tổ, mà ngược lại coi một người trước Trần Đoàn là Tôn Tư Mạc. 
Ông là một thầy thuốc nổi danh thời đường, được người đời tôn 
xưng là Dược Vương và Tôn Thiên Y, là một thầy thuốc nổi danh 
thời cổ đại của Trung Hoa. Ông cũng là người áp dụng khí công 
trong thuật dưỡng sinh.
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Ý NGHĨA ỨNG DỤNG CỦA TỬ VI ĐẨU SỐ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Có thể luận đoán về tình trạng cát hung, sang hèn lành dữ trong

mệnh vận của mỗi con người một cách cụ thể, chứ không phải

trừu tượng, chung chung.

Có có thể dự đoán một cách hệ thống và toàn diện về những

quan hệ từ cá nhân tới gia đình và xã hội với một hệ thống logic

chặt chẽ nhưng lại khá giản dị được trình tự hóa, lại hé mở đầu

mối của sự biến hóa mang tính lí luận toán học và triết lý nhân

sinh quan sâu sắc.

Chính vì lẽ đó, Tử Vi Đẩu Số không phải là thứ mà những thầy

nói mù hay những thầy bói không biết chữ nghĩa có thể dùng để

hành nghề. Tử Vi Đẩu Số không thịnh hành trong dân gian bằng

khoa mệnh lí Tứ trụ cũng bởi lí do này mà Tử Vi Đẩu Số ít

mang màu sắc thông tục, thần bí, mê tín. Trong những năm gần

đây, cùng với những cơn sốt nghiên cứu mang tính thế giới như:

“Dịch học”, “Mệnh lí ”, “Dự đoán học”, vv… Tử Vi Đẩu Số

cũng phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan,

Hồng Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á.
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Ý NGHĨA VĂN HÓA CỦA TỬ VI ĐẨU SỐ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Là lí luận quan trọng của mệnh lí học truyền thống Trung Quốc, Tử

Vi Đẩu Số không phải tồn tại độc lập, mà là một hệ thống mệnh lí

hoàn chính dung nạp rất nhiều khái niệm hạt nhân của nền văn hóa

và triết học Trung Quốc. Học thuyết Âm dương, học thuyết Nũ

hành, lí luận Thiên can Địa chi của thời cổ đại, thậm chí cả thuật

chiêm tinh có nguồn gốc từ Ấn Độ, đều được tổng hợp hài hòa

trong Tử Vi Đẩu Số, làm cho Tử Vi Đẩu Số có một nội hàm văn hóa

vô cùng phong phú.

Tử Vi Đẩu Số vận dụng học thuyết Ngũ hành ngay từ lúc bắt đầu

lập mệnh bàn, thiết lập cục số ngũ hành và cục số ngũ hành nạp âm,

đồng thời trong quá trình giải đoán mệnh bàn và luận đoán mệnh lí

luôn kết hợp mật thiết với quy luật sinh khắc của ngũ hành, vận

dung một cách linh hoạt học thuyết ngũ hành thời cổ đại.

Trong thuật Tử Vi Đẩu Số, lí luận Can chi của một mặt thông qua

năm, tháng, ngày, giờ sinh để xác lập vị trí của 12 cung, mặt khác

còn quyết định bố cục của các sao, nên có thể nói rằng, lí luận can

chi có ảnh hưởng mang tính quyết định trên toàn bộ mệnh bàn.
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CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA TỬ VI ĐẨU SỐ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

- Học thuyết Âm Dương

- Hệ Bát Quái

- Học thuyết Ngũ Hành

- Thiên Văn &Lịch pháp
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PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA TỬ VI ĐẨU SỐ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Phương pháp luận của Tử vi đẩu số là dựa vào sự kết hợp các 
yếu tố CUNG & SAO  lại với nhau để xây dựng lên một mô 
hình Con người tương quan với Xã Hội và Hoàn cảnh thông 
qua khái niệm CÁCH CỤC & THỜI VẬN
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CÁC TRƯỜNG PHÁI TỬ VI ĐẨU SỐ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Tử vi đẩu 
số

Nam phái

Việt Nam

- Phúc tông

- Thiên Lương

- Đông A

- …
Tam hợp

Bắc phái

Phi tinh

Tứ hóa

Trung châu phái
Vương 

Đình Chi

Nhất diệp tri thu
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CẤU TRÚC MỘT LÁ SỐ TỬ VI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

1. Thiên bàn, Địa 
bàn, Nhân bàn

2. Cung số

3. Tinh diệu

4. Thời vận

Cung
宮

Thiên

Nhân

Địa
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CẤU TRÚC 1 LÁ SỐ TỬ VI

12 cung 

Cung chức

Vị trí 

Cung

Các sao chính Các sao phụ

Gốc đại vận Năm xem (theo tuổi) Tháng xem

Cung chức

Cung vốn là thuật ngữ của thiên văn học,

dùng để chỉ vị trí mười hai lần tụ hội của mặt

trăng và mặt trời trong quỹ đạo vận hành của

mặt trăng và mặt trời trong một năm. Tử Vi

đã dùng thuật ngữ này để chỉ những nội dung

chủ yếu mà đời người phải trải qua, cùng với

những nhân tố chủ yếu liên quan đến vận

mệnh của con người. Mỗi một yếu tố trong

mệnh bàn đều có một vị trí khác nhau tùy

theo từng người.

Phần trung tâm lá số

Trung tâm lá số là các thông tin về Bạn, bao

gồm ngày tháng năm sinh âm lịch và dương

lịch, bản mệnh của Bạn, ngũ hành của bản

mệnh, tương quan về âm dương và mệnh cục

của Bạn.



Ý NGHĨA CUNG MỆNH TRÊN LÁ SỐ TỬ VI

Mệnh

Thân

Phụ

Bào

Phối

Từ

Tài

TậtDi

Nô

Quan

Điền

Phúc

Cung Mệnh là cung vị then chốt quan trọng nhất

trong 13 cung trên lá số, cung này có mối quan

hệ qua lại mật thiết với tất cả các cung còn lại,

giống như đầu não của con người.

Cung Mệnh là cái bản thể của Bạn từ lúc sinh ra

cho đến lúc về với cát bụi, ấy chính là mệnh Trời

(thiên mệnh) quy định mọi điều hay dở trong đó.

Cung Mệnh chi phối đến mọi cung, mọi vấn đề,

và ngược lại, tất cả các cung, tất cả mọi vấn đề

đều tác động ngược về Mệnh.

Xem cung Mệnh có thể có thể luận đoán vận

mệnh giới hạn của một người. Các sao trong

cung Mệnh thể hiện hình dáng, cá tính, xu

hướng hành vi, tài năng và thành tựu một đời

người.
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Cung Thân là một cung đặc biệt trên lá số. Cung này luôn nằm

chung với 1 trong 6 cung là: Mệnh ,Phu thê ,Tài bạch,Quan lộc,Thiên

Di, Phúc đức. Cung Thân là cái hữu dụng của Bạn, tức là nó phản

ảnh cái điều kiện, môi trường, khả năng thực thi của Mệnh. Cung

Thân cũng tác động đến tất cả các cung, các vấn đề, và ngược lại.

Cung Thân dùng đề luận đoán vận thế thực tế của một người. Sức

ảnh hưởng của cung Thân tuy thua cung Mệnh nhưng lớn hơn 11

cung còn lại.

Để có thể ví dụ rõ hơn về ý nghĩa của cung Mệnh và cung Thân và sự

tương quan giữa hai cung, ta có thể đưa ra hình ảnh cung Mệnh chính

là chiếc xe hơi. Có nhiều loại xe hơi do các hãng khác nhau thiết kế

với hình dạng, màu sắc, chất liệu, cấu hình phần cứng và phần mềm

không giống nhau. Nhưng xét riêng trong một phiên bản xe, với cùng

một thiết kế thì việc sản xuất ra dù đến hàng triệu cái trong một quy

tình được kiểm soát chặt chẽ thì vẫn tạo ra các xe thực hoàn toàn

không giống nhau. Cung Thân chính là chiếc người lái xe thật đã

được sản xuất ra và đem vào sử dụng. Nó và cung Mệnh là một thể

thông nhất không tách rời.
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Toàn bộ các cung nhân bàn còn lại gồm Huynh đệ, Phu thê, Tử tức, Tài bạch, Tật

ách, Thiên di, Nô bộc, Quan lộc, Điền trạch, Phúc đức, Phụ mẫu được hiểu là hình

ảnh phản chiếu, là kết quả, là hệ quả của sự cư xử và thể hiện của Cung Mệnh và

cung Thân trong lĩnh vực mà nó quản lý

Cung Phụ Mẫu : Có thể chỉ ra bối cảnh gia đình, địa vị của cha mẹ, tình thân giữa

bản thân và cha mẹ.

Cung Phúc Đức : Phản ánh phản ánh mối quan hệ với họ hàng dòng tộc, phúc khí,

sư may mắn, danh tiếng của tổ tiên để lại. Cung này cũng phán ảnh tình trạng cát

hung có liên quan đến đời sống tinh thần như trạng thái tâm lí, nhân sinh quan, sở

thích, hay thị hiếu.

Cung Điền Trạch : Dùng để luận đoán xem có được thừa kế cơ nghiệp tổ tiên hay

không, cho đến tình trạng tạo dựng bất động sản và hoàn cảnh cư trú.

Cung Quan Lộc : Còn gọi là cung sự nghiệp, hoặc cung học vấn, cung ấp những

thông tin liên quan đến sự nghiệp, học tập thành hay bại.



Cung Nô Bộc : Còn gọi là cung giao hữu, dùng để luận đoán về các mối quan hệ giao tế

như với đồng nghiệp, người hợp tác làm ăn, bạn bè, cấp dưới.

Cung Thiên Di : Dùng để luận đoán về vận ở bên ngoài, mức độ phát huy tài năng và

biểu hiện nắng động của một người.

Cung Tật Ách : Có thể cung cấp những thông tin về thể chất và tình hình sức khỏe của

một con người, có ốm đau, bệnh tật gì đặc biệt không.

Cung Tài Bạch : Là cung sinh tài, dùng để luận đoán về tài vận, năng lực và Phương

thức quản lý tài chính, tình hình kinh tế của một người.

Cung Tử Tức : Dùng để luận đoán khả năng có thể sinh con cái nhiều hay ít, giới tính

nổi trội, cá tính, tư chất và trình độ học vấn của con cái.

Cung Phu Thê : Dùng để luận đoán tình cảm, kết hôn sớm hay muộn, tình trạng của

người phối ngẫu, đời sống hôn nhân có mĩ mãn hay Cung Huynh Đệ : Dùng luận đoán

mối quan hệ giữa bản thân với anh chị em ruột thịt, anh chị em họ hàng, đồng nghiệp,

bạn bè thân thiết cho đến việc bản thân có được anh chị em giúp đỡ hay không.

Ý NGHĨA CÁC CUNG KHÁC TRÊN LÁ SỐ TỬ VI
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“Trong một cuộc thi Lý Số GotTalent, vào đến vòng chung kết là 3 cao thủ. Người thứ nhất là 1 danh gia thư

pháp. Người thứ 2 là VĐV ném phi tiêu cấp quốc gia, và người cuối cùng là một cậu bé học lớp 9

Ban giám khảo phát cho mỗi người một cây bút và yêu cầu họ biểu diễn trình độ của họ

Nhà Thư pháp tự tin bước lên và trong 1 nốt nhạc, ông đã trổ tài họa lên một bức thư pháp không ai có thể viết

đẹp hơn. Dĩ nhiên những tràng vỗ tay tưởng thưởng là không hề ngắn

VĐV ném phi tiêu, hơi lo lắng nhưng rồi anh cũng tự tin bước lên, nhờ 3 vị giám khảo xếp 1 hàng dọc, rút

những chiếc nhẫn cưới ở tay mỗi người và giơ cao lên đầu. Và ở khoảng cách là 15m anh đã phi cây bút xuyên

qua cả 3 chiếc nhẫn này. Lần này những tràng pháo tay cũng chẳng hề thua kém lần trước

Cuối cùng, cậu bé của chúng ta, mới học lớp 9, âu lo với cây bút trên tay, chịu áp lực bởi hai màn trình diễn

không thể thành công hơn của hai người thi lơn tuổi, già dặn hơn mình trước đó. Trong lúc suy nghĩ xem mình

sẽ nên làm gì với cây bút, theo một cách rất tự nhiên, cây bút bắt đầu di chuyển trên đôi bàn tay của cậu, nó

xoay vòng từ ngón này sang ngón kia, với tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn,vẽ lên các đường cong ảo diệu biến

hóa vô cùng. Những khoảng thời gian ngồi trong lớp tẻ nhạt với bài học, câu bé đã miệt mài rèn luyện kỹ năng

này, đến độ nó đã trở thành kỹ xảo, thành ra ngay tại thời điểm này, chính cậu bé cũng không hề biết rằng cậu

đang trình diễn một thứ được coi là “nghệ thuật học đường” . Phải mất đến vài phút im lặng, cả hội trường mới

bừng lên những trang pháo tay không ngứt

Kết quả cuối cùng, Ban giám khảo cuộc thi phải phá luật mà trao giải Nhất đồng hạng cho cả ba người.”
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Text in here Text in here

1

Để tham gia và đạt được

kêt quả trong việc học

Tử vi, chúng ta phải khổ

luyện và chăm chỉ, 

không quan trọng chúng

ta là ai, địa vị xã hội thế

nào và bao nhiêu tuổi.

2

Tử vi bản thân nó chỉ là

công cụ như cây bút, Ta

có thể chọn các phương

pháp, trương phái khác

nhau để theo đuổi, miễn

là kêt quả luận đoán là

đúng

3

Có những việc tưởng

như rất đơn giản, ta đọc,

ta làm hàng ngày (như

cái việc ngồi trong lớp

quay bút giết thời gian

của cậu bé) nhưng biết

cách vận dụng hợp lý thì

vẫn có thể có kết quả bất

ngờ và chính xác

.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TỬ VI
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Con đường cứu giải

Luận đoán tổng quan+  đại vận, niên vận

An sao , Tính lý chư tinh, cách cục

D

C

B

A

Luận đoán chi tiết + hạn tháng/ngày

PHƯƠNG PHÁP HỌC TỬ VI
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Hàn lâm
❖ Tìm hiểu sâu kỹ
❖ Hiểu rõ căn

nguyên
❖ Luận giải sâu sắc

nhưng không đi
vào chi tiết

Cách tiếp cận

Thực dụng
❖ Tập trung luận

đoán
❖ Thành thao các

tuyệt chiêu
❖ Đi vào chi tiết

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
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