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Cung Mọc Bọ Cạp
Cung Mọc (AC/Rising sign): Là lớp thạch trên cùng, phần tiếp cận với không khí bên ngoài. Thế
giới xung quanh sẽ nhìn thấy lớp thạch này của bạn đầu tiên. Khi một người lạ làm quen với bạn,
họ sẽ phải “nếm” lớp thạch này trước, rồi mới có thể tìm hiểu những phần bên dưới.
Bởi thế, cung Mọc quy định cách bạn tiếp cận với thế giới, cách bạn phản ứng với môi trường, ấn
tượng đầu tiên bạn tạo ra với người khác, và ảnh hưởng lên cả ngoại hình cũng như phong cách
của bạn. Nói ngắn gọn, cung Mọc là vỏ bọc/ mặt nạ của bạn, là tính cách người khác nhìn thấy
ở bạn.
Nếu bạn sinh ra dưới Cung mọc Bọ Cạp, bất cứ những gì bạn làm đều xuất phát từ nhân cách của bạn.
Bạn không phải kẻ nửa vời. Cung mọc Thần Nông có sự mãnh liệt và năng động sôi sục và dâng trào lên
bề mặt. Nghị lực và ý chí của bạn phải nói là đáng sợ.

Dù bạn vẫn hay bị cho là một con sói đơn độc, nhưng bạn vẫn có khả năng hợp tác với người khác, thực
ra là lãnh đạo người khác.Bạn là một người có tính thuyết phục và hăng hái thúc giục những mục tiêu
của chính mình, hơn nữa còn có khả năng khiến người khác thúc giục mục tiêu của họ.
Khôn ngoan, sáng tạo và tháo vát, đầu óc của bạn không bao giờ cạn những ý tưởng mới. Bộ óc đàng
sau gương mặt bình thản của bạn không ngừng hoạt động.Việc bạn phải làm là tìm hiểu bằng cách nào
việc đó diễn ra, phân tích, nghiên cứu nó và kết hợp chúng với nhau để chúng hoạt động hiệu quả hơn.
Điều này cũng đúng trong lĩnh vực nghệ thuật, bạn hoàn toàn có khả năng làm tốt những công việc về
mỹ thuật nếu bạn có Thân Nông soi sáng tử vi của mình.

Là một cung mọc Bọ Cạp, bạn hài lòng nhất là được chỉ đạo đàng sau cánh gà. Bạn thích bí mật, kín đáo
và lảng tránh ánh đèn sân khấu bởi bạn không thể làm nếu bị chú ý. Nếu bạn là một kẻ độc đoán thì bạn
sẽ thống trị người khác bằng một cách tinh vi, điều khiển ý thức người khác.Nhiều người cho rằng họ bị
thôi miên bởi người Cung mọc Bọ Cạp, quả thật, bạn có cách để biết người khác nghĩ gì. Chủ yếu là do
khả năng quan sát sắc bén của bạn. Bạn là một người quyến rũ, dí dỏm khi giao tiếp, nhưng ai tinh mắt
sẽ phát hiện thực ra người đối thoại với bạn mới chính là kẻ nói nhiều. Bạn thường im lặng, lắng nghe,
quan sát, thu thập những thông tin cần thiết.

Cung mọc Bọ Cạp nổi tiếng có tính tình gay gắt, quả vậy. Một khi đụng chạm, bạn có thể tàn nhẫn và đay
nghiến. Bạn thường sử dụng những lời nhạo báng để tấn công nỗi sợ hãi của người khác. Trong thời khắc
đó, Cung mọc Bọ Cạp phải là kẻ chiến thắng. Nhưng sau đó bạn lại cực kì hối hận vì đã gây ra những vết
thương cho người khác dù bạn rất đau lòng khi làm vậy.

Thần Nông là một cung chiêm tinh của niềm đam mê ẩn dấu. Cung mọc Thần Nông thường yêu đơn
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phương lặng lẽ, ít nhất một lần trong đời, và thường kết hôn nhiều hơn một lần. Các nhà chiêm tinh học
nhận ra một điều, Cung mọc Bọ Cạp thường mất đi mối tình đầu cho đến tận khi chết. Họ trải qua những
thất vọng và tụt dốc trong tài chính nhiều hơn những cung khác, nhưng không một cung nào lại có nhiều
vinh quang về cuối cùng hơn họ.

Người Cung mọc Bọ Cạp có vẻ ngoài thông minh, mũi cao, mắt to và mê hoặc. Đôi khi bạn có lông mày
rậm và đen. Thân thể linh hoạt và di chuyển dứt khoát.

Diêm Vương Tinh, thiên thể thao túng cung Bọ Cạp, chiếu rọi tử vi của bạn.Nó ban tặng bạn cảm xúc và
tâm trạng, ý thức về mục tiêu, sự bền bỉ, quả quyêt, sự sáng tạo và khả năng đạt được thành công theo
một hướng mới. Đồng thời nó cổ vũ ở bạn sự tư lợi, đa nghi, lòng ghen tị và sự độc ác.

Mặt trời ở Song Ngư
Cung Mặt Trời (Sun sign): Là phần trung tâm của cốc thạch. Những người phải có quen biết nhất
định với bạn mới được thấy và “nếm” lớp này.
Cung Mặt Trời quy định cái tôi, cá tính, những tính cách và phẩm chất nền tảng của bạn. Nó cũng
tượng trưng cho khát vọng khẳng định bản thân, cho phần lý trí, những điều mà bạn MUỐN đạt
được. Ở một chừng mực nào đó, đây là con người thật của bạn, là tính cách bạn tự nhìn thấy
ở bạn.
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Tính cách của bạn tỏ rõ là người rất biết tha thứ cho người khác, nhạy cảm và có trực giác. Bạn rất tinh
tế, và trí tưởng tượng sinh động, cũng dễ chịu ảnh hưởng của người khác. Mặt tối trong tính cách là việc
ôm mộng tưởng và dễ bị mê muội trong đó, để duy trì sở thích này, rất có khả năng bạn sẽ đắm chìm
trong thuốc men và bia rượu để tự gây mê chính mình. Bạn cũng không phải người quá thực tế, nên dễ
chịu tổn thương về tình cảm.
Mặt sáng của chòm sao Song Ngư và mặt tối ở trên có sự khác biệt rất lớn, người có mặt sáng thường
rất thành công trong sự nghiệp, còn người mang mặt tối lại tự đánh chìm chính mình; trí tưởng tượng
vốn có của chòm sao Song Ngư sẽ bị người mang mặt tối lạm dụng, nhưng người mang mặt sáng lại có
khả năng đối phó với điều đó.
Bởi vì bạn thuộc chủ nghĩa lý tưởng, ngoài mặt bạn tỏ vẻ không quá thực tế, nhưng khi đối mặt với sự
thực, bạn lại áp dụng những cách làm rất thiết thực của cuộc sống, bạn thường tìm cách đạt được sự
thoải mái và hưởng thụ vật chất trong cuộc sống.
Nếu mà cuộc sống lý tưởng và thực tế có sự chênh lệch quá lớn, tính tình của bạn cũng trở nên bất ổn
định, để nhằm bù đắp vào những khoảng trống này, bạn sẽ chìm đắm trong những tiểu tiết, khó có cách
nào cải thiện tình hình một cách hiệu quả.
Bạn có lòng đồng cảm sâu sắc với người khác, nhưng bạn thường thể hiện sự ngượng ngùng và thái độ
khiêm nhường, xem ra bạn thiếu tự tin vào chính mình. Tính cách của bạn hài hòa và đặc biệt trong tình
yêu, hơn nữa bạn thích cuộc sống gia đình.
Chòm sao Song Ngư nếu có sự phát triển không tốt, tính cách có khuynh hướng lười nhác, ỷ lại vào gia
đình, bởi vì họ cho rằng gia đình là nơi thoải mái dễ chịu nhất. Nội tâm những người này thường mâu
thuẫn, dễ chịu ảnh hưởng từ môi trường, tính cách của họ mềm dẻo và thuận theo.
Đối với những thứ dáng vẻ bề ngoài hời hợt bạn ít khi chú ý, bạn coi trọng bầu không khí và bản chất nội
tại hơn, đối với bạn mà nói, hiện thực và mộng tưởng không cách biệt là bao. Trong khả năng viết lách và
ngôn ngữ bạn tỏ ra rất lưu loát, có thái độ của chủ nghĩa thần bí đối với tôn giáo, bạn hứng thú rất lớn
với thần học thâm thúy.
Bạn chuyên tâm với người mình yêu, thậm chí quan tâm xem đối phương có thực sự hạnh phúc không
một cách thái quá, bạn phục vụ người ta mà không tư lợi, không hề có việc đòi hỏi quyền lợi cho những
công sức bạn bỏ ra, thậm chí ngay cả khi người ta chả thèm cảm kích bạn. Nhưng khi mà rơi vào tình
huống như vậy, sẽ luôn gây ra thương tổn cho con tim của bạn một cách sâu sắc.
Bạn trông không mấy cường tráng, nói chung, sức khỏe bạn rất tốt, nhưng thiếu sức đề kháng với bệnh
tật. Theo chiêm tinh học thì chòm sao Song Ngư trưởng quản bàn chân của cơ thể, nếu vị trí mặt trời xấu,
sẽ dễ dẫn đến bệnh về chân hoặc bệnh lao.

Mặt Trăng Song Ngư
Cung Mặt Trăng (Moon sign): Là phần đáy của cốc thạch. Chỉ những người cực kỳ gần gũi thân
thiết mới có cơ hội “chiêm ngưỡng” lớp thạch này. Thú vị hơn nữa là ngay cả chính “cốc thạch”
(bạn) đôi khi cũng không nhận ra sự tồn tại của lớp dưới cùng này, nhưng nó là một phần không
thể tách rời và vẫn luôn âm thầm tác động lên hương vị của cả cốc thạch.
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Cung Mặt Trăng đại diện cho “con người bên trong” của bạn, nó quy định bản năng, cảm xúc, thế
giới tâm hồn, những nhu cầu tự nhiên mà bạn đôi khi không tự ý thức được. Nếu như Mặt Trời cho
thấy những thứ bạn MUỐN có, thì Mặt Trăng hé mở những thứ bạn CẦN có, để sống yên ổn. Đây
là con người ẩn của bạn, là tính cách cả bạn và người khác đều khó nhận ra.
Mặt Trăng Song Ngư được cho là những người có những khả năng mạnh về cảm giác tâm linh. Họ dễ
dàng đi sâu vào cảm giác của người khác và thấu hiểu nó một cách đáng kinh ngạc với một sự đồng cảm
chân thành. Thật không may, khả năng này cũng làm cho họ dễ sa vào hoàn cảnh bị lợi dụng và trở nên
“quá tải” với nhu cầu chia sẻ của người khác, dẫn đến đánh mất chính mình. Họ là những người lãng
mạn bẩm sinh, không bao giờ quên tặng quà hay gởi lời chúc đến người họ quen biết vào những dịp quan
trọng.
Mặt Trăng Song Ngư dường như thấu hiểu về mọi sắc thái hành vi và bản chất con người. Họ dễ dàng bị
cuốn hút, vì thế có thể bị người khác dán nhãn là “dễ bị phân tâm” nhưng họ sâu sắc hơn hầu hết mọi
người nghĩ. Họ dễ bị hiểu lầm vì họ thường lạc trong giấc mơ của chính mình. Nếu không có thời gian để
thả hồn mơ mộng, mặt trăng Song Ngư sẽ thấy cuộc sống trở nên đầy áp lực. Điều đó khiến họ trở nên
dễ chán nản và xa lánh những người xung quanh nếu họ không cẩn thận.
Mặt trăng Song Ngư cũng dễ tính và ưa mềm lòng, sự đa cảm này khiến họ luôn bị dán chặt vào trong
những nỗi niềm của kẻ khác, như thể nhìn thấy mình trong tất cả mọi người để dễ dàng đồng cảm ở
những thân phận khác nhau. Chính vì vậy mà đôi khi họ cần phải học cách tiết chế – không hấp thụ quá
nhiều những gì mà người khác cảm nhận được về thế giới xung quanh mà dần quên đi thực tại. Họ cũng
có một khả năng kỳ lạ khác là hiểu được những điều mà mà họ chưa từng trãi qua để có được kinh
nghiệm, điều này khiến họ trở thành một diễn viên tài năng nếu họ theo đuổi. Đối với những Mặt Trăng
Song Ngư quá nhút nhát để bước lên sân khấu và trình diễn họ có thể sẽ là một nhà văn, một nhạc sĩ… là
bất kỳ ai nhưng chắc chắn là người thích đứng đằng sau bức màn của những môn nghệ thuật và nhìn
ngắm khán giả của riêng mình.
Đôi khi, bạn cũng có thể bắt gặp một Mặt Trăng Song Ngư với những câu chuyện đùa ngớ ngẩn, hoặc
đang thả hồn với những giấc mơ và thế giới kì cục của riêng họ, song điều đó không có nghĩa là họ ngốc
nghếch hay điên khùng. Đó là những lúc họ đang tự thu mình trong một thế giới tách biệt với hiện tại, để
tạm thoát khỏi những câu chuyện bi ai của người đời và nỗi hoang mang không rõ mình là ai. Thường thì
họ sẽ tìm đến thế giới mơ mộng viển vông, hoặc tự nhốt mình trong cô đơn tịch mịch để suy ngẫm, hoặc
tìm đến với tôn giáo và triết học hoặc các hoạt động xã hội cho một điểm tựa tinh thần.
Trên thực tế, những Mặt Trăng Song Ngư hạnh phúc nhất lại đơn thuần chỉ là những người viết lách, cảm
thụ và sáng tác… để thể hiện tình cảm và suy nghĩ của mình. Vì thế, dẫu sự hài hước của các MTSN có bị
cho là ngớ ngẩn hay kì quặc thì vẫn luôn có những người khác cảm nhận được, bởi thực chất của chúng
là sự tinh tế. Các MTSN thỉnh thoảng vẫn dùng lăng kính hài hước để nhìn nhận thế giới, và thể hiện cả tự
phản kháng với chúng.
Mặt trái của những phẩm chất trên là ở chỗ sự xét đoán của Mặt Trăng Song Ngư có khuynh hướng phớt
lờ, bỏ qua những khía cạnh xấu của sự việc mà chỉ hướng đến những mặt tích cực của nó. Họ cần học
cách chăm sóc chính bản thân mình, nhất là đời sống tinh thần. Họ cần học cách xác định những thời
điểm đã đủ về cảm xúc để nghỉ ngơi hợp lí, tránh những tình huống suy sụp và mất phương hướng. Họ
cần bạn bè đồng hành, nhưng cũng lại cần được ở một mình để lấy lại sự cân bằng. Những lúc thế này
cũng chính là những khoảng lặng trong cuộc đời của Mặt Trăng Song Ngư.
Vì họ nhạy cảm nên dễ bị tổn thương hơn và cũng dễ mất niềm tin với cuộc sống, nhất là khi phải đối diện
với sự lăng mạ, khước từ và chỉ trích. Họ cần sự trân trọng với phẩm chất của mình chứ không phải là sự
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lợi dụng hay những phán xét sai lầm về lối sống của họ. Họ lãng mạn và sáng tạo, giàu trí tưởng tượng.
Họ có thể trở thành người nhìn xa trông rộng hoặc là người không thực tế – điều này hoàn toàn tùy
thuộc vào hoàn cảnh và xuất thân cũng như diễn biến của thời cuộc – thời điểm mà họ sống.
Mặt trăng Song Ngư cố gắng tránh các chi tiết tầm thường của cuộc sống. Họ hiếu kỳ một cách thiếu
thận trọng. Khi họ cảm thấy không được nhìn nhận, không được đánh giá đúng khả năng của mình – họ
có xu hướng rút lui vào thế giới giới tưởng tượng của chính mình để mặc những khó khăn hiện tại trôi
qua. Họ cũng dễ nản lòng và có thể rơi vào tình trạng tự than thân trách phận khi đi sai con đường. Điều
quan trọng với mặt trăng Song Ngư là để cho họ tự khám phá ý nghĩa cuộc sống của mình. Của cải vật
chất không phải là thứ thu hút họ, điều họ quan tâm là được thể hiện cảm xúc của mình.

Bộ ba quyền lực
Cung Mọc Bọ Cạp và Mặt trời Song Ngư
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Về cơ bản, bạn là một người tương đối nghiêm túc nhưng vẫn ý thức về rõ “trò đùa” trớ trêu của cuộc
sống. Đó là cái chết. Thực tế thì bạn dường như luôn bị ám ảnh phần nào về sự sống – cái chết, về sự tồi
tại và mất mát. Đứng để những điều tối tăm đó bám theo bạn, sẽ không có lợi cho tâm hồn bạn về lâu
dài
Một điều thú vị là ẩn sau óc hài hước đáng yêu của bạn là những phán xét, nhận định đầy sâu cay và
châm biếm, một điều có thể được vận dụng trong các công việc liên quan đến xã hội hoặc chính trị. Tốc
độ tư duy của bạn rất mạnh, và bạn luôn có cái nhìn độc đáo về bức tranh toàn cảnh lẫn từng chi tiết về
mỗi sự việc.
Trí tưởng tượng phong phú của bạn tốt nhất nên được áp dụng trong các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật
hơn là các công việc làm ăn truyền thống. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không thành công chẳng
hạn trong kinh doanh, tuy rằng khả năng lớn là nó sẽ làm bạn phát ngấy.
Giàu tâm trạng và suy tư, bạn có khả năng trở thành nạn nhân của chứng suy sụp tinh thần, bởi bạn quá
nhạy cảm với những bi kịch trên đời này. Hãy rèn luyện bản thân bằng cách đừng để những nỗi ưu phiền
này làm phiền bạn, nhớ rằng bạn sẽ chẳng làm được gì với chúng ngoài việc cứ ủ ê mãi. Ngoài ra, bạn
cũng có xu hướng muốn sống một cuộc sống bí mật theo cách của mình chứ không theo dòng chảy của
đám đông.
Bạn rất thu hút người khác phái và không bao giờ thiếu đi đối tác. Bạn đam mê, lãng mạn và luôn sẵn
sàng cho đi, tuy vậy bạn cần học cách trung thực và cởi mở hơn trong các mối quan hệ. Sự kết hợp này
mang lại ham muốn tình dục cao và sẽ luôn cần những nguồn để “xả” ra ngoài.

Mặt trăng Song Ngư và Mặt trời Song Ngư
Sự kết hợp của Mặt trời và Mặt trăng Song Ngư tạo ra một cá tính vô cùng phức tạp. Thật quá khó khăn
để thế giới hiểu được bạn. Bạn sống rất nội tâm, gần như đến mức tất cả những gì xung quanh bạn đều
có vẻ lạ lùng và đầy những quan niệm quái dị. Xu hướng luôn tự rút lui đôi khi làm bạn trở nên khó tiếp
cận một cách kì lạ. Tuy nhiên, khi bạn cho phép bản thân mở lòng và thể hiện cảm xúc, bạn thể hiện mình
là một người rất ấm áp và dễ mến.
Bạn có một niềm tin rất lớn vào trực giác của bản thân và cũng khá tự cao. Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng
đánh giá cao những người khác và coi trọng những mối quan hệ. Phần lớn những Mặt trời – Mặt trăng
Song Ngư thường biết quan tâm sâu sắc đến người khác và là một người bạn đáng tin cậy.
Khi xử lí công việc, bạn luôn chăm chỉ và chính xác đến từng chi tiết. Bạn trung thành và luôn cố gắng
hoàn thành tốt những nghĩa vụ được giao. Bạn nhanh nhạy, sâu sắc, cùng với một niềm tin thần bí vào
những linh cảm. Sáng suốt và sáng tạo là sức mạnh tuyệt vời của bạn. Bạn luôn có một cách – dù có thể
kì lạ – để nhìn thấy cốt lõi và bản chất mọi việc, làm cho bạn vừa có khả năng truyền cảm hứng, vừa là
một nhà tư tưởng hoàn hảo. Ngoài ra, bạn cũng có năng khiếu trong các môn nghệ thuật.

Hành tinh và các nhà
Mặt Trời nhà số 4, Song Ngư
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Mặt trời thể hiện cái tôi cá nhân, cách bạn tự đánh giá về bản thân và muốn được người khác nhìn nhận,
những động lực, xu hướng hành động của bạn. Mặt trời nằm trong nhà nào trên bản đồ sao sẽ cho thấy
nơi bạn “tỏa sáng” nhất, nơi bạn quan tâm và dành tâm huyết cho nó nhiều nhất, cũng như lĩnh vực mà
bạn tự tin và muốn được công nhận. Cũng như Mặt trời là trung tâm của Thái Dương hệ, Mặt trời trong
bản đồ sao cũng cho thấy nơi mà toàn bộ cuộc sống của bạn xoay xung quanh nó. Bởi vậy, tìm hiểu về vị
trí của Mặt trời trong nhà sẽ giúp bạn ý thức nhiều hơn về bản thân và xác định rõ ràng hơn về những
mục tiêu cá nhân của mình.
Người có Mặt trời trong nhà 4 đầu tư phần lớn thời gian và công sức của mình cho cuộc sống cá nhân,
ngôi nhà cũng như gia đình. Sự riêng tư rất quan trọng với bạn. Bản năng tự nhiên của bạn là bảo vệ gia
đình mình, bao gồm cả tài sản và cuộc sống riêng nữa. Nhưng dù việc phải xây dựng một nền tảng vững
chắc cho bản thân và những người mình yêu thương là rất quan trọng, bạn cũng nên tránh việc tự đặt
mình vào tư thế quá phòng thủ.
Bạn luôn lên kế hoạch cho những thứ “dài hạn”, như một phần trong “chiến thuật sống” của mình. Bạn
sẽ dần bớt khép kín và “tự kỉ” theo thời gian, bởi tính cách của bạn bộc lộ ngày càng rõ khi trưởng thành
hơn. Bạn muốn những thứ gắn bó với mình, những cảm xúc của mình được quan tâm trước khi quay
sang chú ý đến bất cứ điều gì khác. Một khi nền tảng được tạo dựng vững chắc, bạn mới có thể thỏa
mãn những nhu cầu khác của mình. Bạn kì vọng vào những điều tốt đẹp sắp tới và tin vào tương lai. Nhờ
vậy, bạn có một sức mạnh tinh thần rất đáng nể.

Mặt Trăng nhà số 4, Song Ngư
Hành tinh này, hay chính xác hơn là thể sáng này, có liên quan tới SỰ PHẢN ỨNG LẠI của bạn chứ không
có quan hệ tới CÁC HÀNH ĐỘNG của bạn. Mặt Trăng tượng trưng cho quá trình tự động điều khiển các
cảm xúc, tâm trạng thường ngày và cách bạn đáp trả lại những kích thích cá nhân bên ngoài cái mà
không thuộc một trí thông minh. Vị trí của Mặt Trăng thể hiện khu vực mà nằm ngoài tầm kiểm soát của
bạn bởi vì đó là bởi bản năng tự nhiên, sự biến đổi và cảm động. Mặt Trăng cũng thể hiện sự nổi tiếng
của bạn (i.e. ảnh hưởng của bạn đến một đám đông xa lạ nào đó), và theo truyền thống, cả thời thơ ấu
và cho đến tận cuối đời.
Gia đình của bạn, nhà của bạn và thường thì mẹ của bạn có một tầm quan trọng cảm xúc mạnh mẽ một
cách đăc biệt. Hơn ai hết, bạn gắn chặt với cội nguồn của mình. Thiết lập sự riêng tư ở nơi mà bạn sống
là cần thiết với bạn bởi vì nó là một nguồn cảm xúc không ngừng, ảnh hưởng đến bạn một cách sâu sắc.
Nhà bạn và cuộc sống riêng tư của bạn là một ngôi đền bất khả xâm phạm và nơi trú ẩn an toàn mà
không phải là nơi bạn bắt đầu cảm thấy không thoải mái và lo lắng.
Một cách nghịch lí, truyền thống thể hiện rằng bạn bị dẫn dắt phải thường xuyên rời khỏi nhà.

Thủy Tinh nhà số 4, Bảo Bình
Trong chiêm tinh học, sao Thủy là hành tinh chi phối các hoạt động lí trí, khả năng liên & trí năng. Sao
Thủy tác động đến sự sáng suốt, khả năng lĩnh hội, lí luận, trí nhớ, khả năng nói & viết của bạn. Nó phản
ánh cách bạn thấu hiểu & xử lí thông tin. Sao Thủy cũng kiểm soát chức năng của hệ thần kinh, cánh tay,
bàn tay & ngón tay.
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Thủy Tinh Bảo Bình: Bạn độc đáo, biết phán đoán, dễ nhìn ra bản chất của con người. Trí óc của bạn sắc
bén, độc lập, nhân hậu và cực kỳ sắc sảo. Ham học hỏi, thân thiện và thích tự nghiên cứu, bạn có khả
năng phân tích cả những gì trừu tượng nhất. Bạn có nhiều hứng thú với khoa học, phân tích con người và
các vấn đề xã hội, bạn cũng khá thích đọc và làm việc với các hội nhóm, tổ chức. Việc nói và viết là khá dễ
dàng đối với bạn, ấy thế nhưng đôi khi bạn hay nói nhiều quá mức. Mặc dù bạn sẵn sàng mở lòng với mọi
ý tưởng, quan điểm, bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi chính kiến của mình nếu không có phân tích logic rõ
ràng, cẩn thận và hợp lý. Thành thật và khách quan, bạn hiếm khi quan tâm đến vấn đề chính thống hay
liệu có được xã hội chấp thuận hay không. Tân tiến, đổi mới, sẵn sàng thách thức là hình ảnh của bạn.
Thủy Tinh nhà số 4: Bạn chắc chắn, suy nghĩ thực tế và có trí nhớ chuẩn xác, siêu phàm. Bạn tự hào về gia
đình và cội nguồn của mình. Đam mê những thứ cũ kĩ, cổ xưa, có nhiều khả năng là bạn sẽ sưu tầm sách,
tem hay tiền xu đấy. Gia đình bạn thường là những người có học và có văn hóa. Bạn hợp nhất là làm về
bất động sản, nông nghiệp, khoáng sản hay các ngành nghề liên quan đến đất đai.

Kim Tinh nhà số 3, Bảo Bình
Trong chiêm tinh học, sao Kim chi phối tình yêu, nghệ thuật, sắc đẹp, sự duyên dáng, sự hài hòa & tình
bạn. Hành tinh này cũng tác động đến những tình cảm sâu sắc hơn, món quà lớn nhất mà hành tinh này
có thể tặng bạn là niềm hạnh phúc.
Kim Tinh Bảo Bình: Bạn điềm tĩnh, tự chủ, thân thiện, được mọi người yêu quý và không ích kỉ. Bạn
thường thích nhiều người cùng một lúc hơn là chỉ yêu thương một ai đó. Bạn sống theo những quy tắc và
quy định riêng của mình, bất kể là chúng có được xã hội chấp nhận hay không. Bạn có thể trở nên hấp
dẫn một cách bất ngờ (đôi khi kì quái), nhưng điều này thường không kéo dài lâu. Với bạn, một nửa của
mình phải vừa là một người bạn, vừa là người yêu, người mà ở đó bạn tìm thấy sự đồng điệu về tinh
thần cũng như sự đa dạng trong chuyện giường chiếu. Không phải là tuýp người thích hoặc bị sở hữu,
bạn sẽ né tránh bất cứ ai có ý định ràng buộc bạn.
Bạn có thể làm việc tốt với bạn bè và người trong cùng một nhóm bởi sự khách quan của mình. Bạn có
thể quan tâm đến loại hình nghệ thuật hiện đại, thay đổi, cải cách pháp luật và sáng tạo khoa học. Với
các góc hợp mâu thuẫn, bạn lại có thể trở nên tách biệt, lạnh lùng, cứng đầu và có thể muốn trải nghiệm
những kiểu tình dục lập dị.
Kim Tinh nhà số 3: Với vị trí này của sao Kim, có thể nói thời thơ ấu của bạn khá êm dịu, với các mối quan
hệ anh chị em thân thiện. Bạn dễ thỏa hiệp, bởi thường dễ tiếp thu quan điểm của người khác. Với sự
tinh tế, bạn thể hiện bản thân rất tốt, cũng rất thích nghiên cứu, tham gia vào các hoạt động ngoài trời
và các chuyến đi ngắn. Bạn duyên dáng, thông thái và dễ được mọi người yêu quý nhờ tính cách tốt
bụng, dễ chịu. Bạn cũng có tinh thần nghệ thuật và sáng tạo, với văn phong đầy thú vị, có thể trở thành
một nhà văn xuất sắc. Bạn không thích tranh cãi, muốn đạt được mục tiêu của mình bằng cách thuyết
phục hơn là tạo áp lực. Mặt trái của sao Kim tại nhà 3 là bạn có xu hướng hay thay đổi, hời hợt và thậm
chí là thiếu đạo đức.

Hỏa Tinh nhà số 8, Song Tử
Trong chiêm tinh học, sao Hỏa kiểm soát sức mạnh, sự dũng cảm, gan dạ, liều lĩnh, ý chí chiến đấu & khả
năng biến suy nghĩ thành sự thật. Đây là hành tinh của sức mạnh, sinh lực & tình cảm mạnh mẽ. Sao Hỏa
tiêu biểu cho hoài bão, khát vọng, sự dũng cảm & ý chí. Nó còn cho thấy sự bền bỉ, kiên trì & khả năng
gặp tai nạn của bạn
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Hỏa Tinh là một năng lượng Dương. Nó là nguồn lực nguyên sinh, mang tính mạnh mẽ của giống đực và
đầy thôi thúc. Nếu bạn bỏ qua hay chối từ không muốn thể hiện luồng năng lượng này có từ trong chính
mình, nó sẽ trở nên vặn vẹo, đảo điên và chuyện xấu sẽ xảy ra. Một trong những điều tồi tệ nhất trong
cuộc đời chính là không hiểu được hay tận dụng luồng năng lượng Hỏa Tinh có sẵn trong bạn. Chắc chắn
sẽ không có chuyện tốt xảy ra.
Hỏa Tinh Song Tử: Sao Hỏa ở cung Song Tử mang cho bạn một đầu óc linh hoạt. Bạn là người sáng suốt,
có khả năng nắm bắt được mọi ý tưởng một cách nhanh chóng. Bạn là người sắc sảo & thực tế, có khả
năng đưa ra quyết định một cách chớp nhoáng. Vấn đề ở đây là bạn thiếu ý chí. Bạn ngần ngại, do dự &
dao động. Trong tình yêu, bạn thích cuộc phiêu lưu kích thích ham muốn tình dục trong bạn. Tuy nhiên
ngay khi mối tình của bạn trờ nên kém phần thú vị thì bạn liền tìm cách trốn chạy để tìm đến một mối
tình khác. Bạn thường có nhiều mối tình khác nhau trong cùng một lúc & thường kết hôn nhiều hơn một
lần. Bạn có khả năng truyền cảm hứng cho mọi người qua văn nói & văn viết. Bạn thường có giọng nói
truyền cảm & tài năng vô song trong việc thuyết phục người khác nghe theo những gì mình nói.
Hỏa Tinh nhà số 8: Bạn là người yêu cuộc sống, có khả năng tình dục mạnh mẽ. Bạn quan tâm đến những
điều huyền bí, thuốc men, sự chữa trị. Có thể có vài xung đột trong gia đình do bất đồng quan điểm hoặc
do việc thừa kế. Điểm tốt: có khả năng nghiên cứu xuất sắc. Điểm xấu: có thể gặp thất thoát về tài chính
do vợ hoặc chồng là người ăn tiêu hoang phí.

Mộc Tinh nhà số 6, Bạch Dương
Trong một biểu đồ chiêm tinh, Sao Mộc là một hành tinh tương đối dễ chịu vì nó tương trưng cho sự
may mắn, trừ khi nó tạo ra sự cang thẳng giữa vị trí của các các hành tinh và các góc hoàng đạo.
Khi phân tích sự chuyển động nhanh hay chậm của các hành tinh để tìm ra tính cách của một con
người thì sao Mộc và sao Thổ là những hành tinh tương trưng cho sự hòa nhập với xã hội, tính tập
thể và số phận
Mộc Tinh Bạch Dương: Là người có máu anh hùng, thích đấu tranh, nồng nhiệt và hào phóng, bạn là
người có năng lực quản lí, tài lãnh đạo, đồng thời cũng ôm theo khát vọng tự do hành động. Bạn
biết cách phân tích những sai lầm trong quá khứ, qua đó rút kinh nghiệm và thu lời từ chính những
sai lầm đó. Bạn có khả năng tạo ra những đổi mới trong các lĩnh vực như triết học và giáo dục. Đôi
khi bạn vẫn thích tự coi mình là trung tâm, nhưng bạn nên “lái” cái thái độ Tôi-Trước này của mình
theo những cách khác để khơi gợi niềm hứng khởi cho người khác. Dưới sức ép của các góc hợp
không thuận, bạn thường sẽ hung hăng, bốc đồng, bướng bỉnh, thậm chí còn là người vô thần –
hoặc khăng khăng cho rằng sự thật của bạn mới chính là sự thật “duy nhất” kia!
Mộc Tinh nhà số 6: Vui vẻ và đầy triển vọng, các cơ hội việc làm luôn mở rộng cánh cửa chào đón
bạn – và thông thường thì bạn cũng được trả lương rất khá. Bạn có năng lực tổ chức, có sự hào
phóng và khả năng hợp tác tốt với các bạn đồng nghiệp. Sức khỏe của bạn thường rất tốt, khả năng
phục hồi cũng rất mạnh. Nếu như sao Mộc phải chịu nhiều áp lực từ các góc hợp khác, bạn sẽ dễ gặp
phải các vấn đề liên quan đến khối u, gan và cân nặng, hoặc là bạn sẽ thể hiện ra thái độ kiêu căng
ngạo mạn đến nỗi người khác không thể không quay lưng lại với bạn.

Thổ Tinh nhà số 9, Cự Giải
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Trong chiêm tinh học cổ điển, Saturn được gọi là “grand malefic”, tức là “sao đại xấu”, còn Hỏa Tinh
(Mars) thì được gọi là “tiểu xấu”, trong khi Jupiter (Mộc Tinh) gọi là “đại tốt”, và Venus (Kim Tinh) là “tiểu
tốt”. Cả cái ký hiệu thiên văn học cho Saturn cũng “đáng sợ”: nó như là cái “búa liềm”, hay là cái “lưỡi hái
của thần chết”. Sở dĩ như vậy vì Saturn là tên của ông thần phụ trách nghề nông trong thần thoại La Mã,
và ông thần này có tay cầm cái liềm (lưỡi hái). Ông thần của thần thoại Hy Lạp tương ứng là Kronos (thần
thời gian — từ chrono ngày nay vẫn được dùng để chỉ các thứ liên quan đến thời gian), và trong một số
ngôn ngữ Thổ Tinh được gọi là Kronos. Ông thần Kronos này rất ghê gớm, ăn cả con của mình! Và người
ta cũng hay vẽ Saturn cùng lưỡi hái như là lưỡi hái của thần chết.
Trong tiến trình phát triển của cuộc sống, vị trí và sự đi qua của Thổ Tinh (Saturn) nhắc nhở cho tinh thần
lý tưởng, bốc đồng lửa bỏng của tuổi trẻ chúng ta cần phải hạ mình vào vùng "Nước" (Thủy) của cảm giác
- là nơi khi người ta có những cảm xúc nặng nề như đau buồn và nhân ái - hay đi vào lãnh "Thổ" (Đất)
khô khốc với những nhiệm vụ và trách nhiệm.
Cho dù có khác nhau về lá số, mọi chúng ta ai cũng cảm thấy quá trình trưởng thành của mình khi chúng
ta càng lớn tuổi. Tuy nhiên, vị trí Thổ Tinh trong lá số bẩm sinh của một người báo hiệu một PHƯƠNG
HƯỚNG trong quá trình trưởng thành ấy, một sự thử thách cần thiết để đạt được thắng lợi trong một
lãnh vực nào đó.
Thổ Tinh đóng trong một dấu hiệu hay một cung Nhà cho thấy một nhu cầu cần "phải kiềm chế" để cắt
tỉa đi sự buông tuồng quá độ trong một lãnh vực nào đó, hay sự nỗ lực cần thiết thúc bách trong một
khu vực cuộc sống.
Thổ Tinh Cự Giải: Nếu bạn có Sao Thổ là Cự Giải, bạn thích che chở người khác, kiên nhẫn và thường lo
lắng về những người thân yêu. Bạn có thể buồn rầu, sợ hãi và cảm thấy không an toàn bởi bạn nghĩ rằng
mình không được bố hoặc mẹ yêu thương. Những cảm xúc này mang tới cho bạn cảm giác không thích
đáng với khả năng trở thành cha mẹ của bạn. Là một người cha (mẹ) bạn có thể sẽ đòi hỏi cao và nghiêm
khắc với con trẻ. Nỗi sợ hãi bản năng bị tổn thương bởi người khác có thể khiến bạn thu hồi sự chia sẻ
cảm xúc một cách quá gần gũi với người khác. Bạn tốt bụng, nhưng có thể thiếu sự đồng cảm. Bạn cũng
có thể quá bận rỗi bảo vệ bản thân mình khỏi những tổn thương nên bạn không thể nhìn ra được tổn
thương của người khác. Bạn có thể gặp vấn đề về tiêu hóa bởi thiếu một số dịch vị dạ dày nhất định. Tốt
nhất là bạn không nên uống trong bữa ăn (trừ sữa, vì nó cũng là một loại thức ăn). Bạn nên hạn chế sự
thèm ăn, vì nó có thể khiến bạn gặp rắc rối. Nhà đất và tài sản có thể cho bạn cảm giác an toàn và giảm
bớt cảm giác không có điều gì để dựa vào.
Thổ Tinh nhà số 9: Chưa có dữ liệu

Thiên Vương Tinh nhà số 12, Bọ Cạp
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Thiên Vương Tinh Bọ Cạp: TV dưới chòm Bọ Cạp được ban tặng tài năng và sức mạnh tuyệt đối. Bạn gan
dạ và bất khuất nhưng có xu hướng tránh biểu lộ cảm xúc của mình hoặc thậm chí chối bỏ chúng. Nhiều
cá nhân sẽ tìm thấy những phương tiện thỏa mãn ngầm cho những căng thẳng trong việc diễn đạt cảm
xúc. Cung này cho biết một khả năng, một sự cần thiết về quyền lực, ảnh hưởng này sẽ lớn nhất khi là
mặt trời, mặt trăng hay cung mọc trong chòm Bọ Cạp, hoặc nếu là TV thì ở gần khoảng cao nhất. Nguồn
sức mạnh cần thiết này bắt nguồn từ mong muốn hòa giải thế giới theo một vài cách thức. Cung này có
năng lực to lớn nhưng nếu năng lực này đi sai hướng, cuộc sống có thể kéo ngã những cá nhân ở vị trí
này.
Thiên Vương Tinh nhà số 12: Chưa có dữ liệu

Hải Vương Tinh nhà số 1, Nhân Mã
Sao Hải Vương mất 146 năm để quay di chuyển quanh 12 cung hoàng đạo, trải qua khoảng 14 năm cho
mỗi cung. Vì vậy, sự ảnh hưởng của Hải Vương qua 1 cung (cũng như của sao Thiên Vương và của sao
Diêm Vương) được xem như “mỗi thế hệ”, có ảnh hưởng tới phong cách sống của mọi người sinh ra
trong suốt 14 năm thời kỳ mà nó trải qua trong một cung.
Hải Vương Tinh Nhân Mã: Dấu hiệu Hải Vương tinh chiếu Nhân mã muốn trải nghiệm mà mở rộng các
giác quan và tinh thần của họ. Họ mong muốn được tận hưởng ý nghĩa cuộc sống trên một mức độ sâu
hơn. Đồng thời, họ cũng thường có xu hướng bốc đồng và thiếu quyết đoán.
Họ là người duy tâm, có những ý tưởng lớn và yêu thích thể thao, du lịch, tôn giáo, chính trị, triết học và
dành thời gian để giao lưu với những người khác như một niềm vui trong cuộc sống.
Cung Nhân mã thuộc sao Hải Vương tinh là người có niềm tin và khoan dung. Họ có khả năng để vượt
qua những thách thức nếu họ sẵn lòng nỗ lực. Họ sẽ cảm thấy rất đau khổ nếu những ý tưởng và khao
khát của họ không được thực hiện, điều này sẽ khiến họ trở nên ngột ngạt và không còn hứng thú với
cuộc sống.
Dấu hiệu Hải Vương tinh chiếu Nhân mã có thể trở thành một kẻ cuồng tín, tuy nhiên họ cần phải biết
cách làm thế nào để cân bằng cuộc sống cho bản thân, đây là một thách thức lớn đối với những người
thuộc cung Nhân mã chung. Một khi họ đáp ứng được điều này thì họ sẽ có cuộc sống thanh thản hơn.
Hải Vương Tinh nhà số 1: Bạn là một người khéo léo, sắc sảo. Trong mắt người khác, bạn rất hiền dịu,
nhạy cảm, hay mơ mộng, đặc biệt là khi Hải Vương Tinh nằm gần Khởi Nguyên (trong vòng 10 độ). Bạn
cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Những người khác nhìn bạn theo cách mà họ muốn, do đó
bạn để lại những ấn tượng khác nhau đối với mỗi người. Bạn có xu hướng khuyến khích điều này mặc dù
bạn cũng không hiểu rõ. Ngoại hình và kiểu cách của bạn biến đổi không ngừng. Bạn là một người yêu
hòa bình. Khi bạn không nổi điên lên, bạn quyến rũ và hấp dẫn một cách tinh tế. Người ta thường bị bạn
cuốn hút và họ có cảm giác rằng bạn rất hiểu họ. Bạn đôi khi rất thất thường, phản ứng đầu tiên của bạn
trước một rắc rối có thể là chạy trốn đi để rồi tự trách bản thân hoặc cảm thấy mình thật vô dụng. Bạn
không có một năng lực tốt để nhận biết và đấu tranh với tính nhạy cảm của bạn. Giống như miếng bọt
biển, bạn hấp thụ tâm tính của người khác. Trí tưởng tượng của bạn rất mạnh mẽ. Bạn có một cuộc sống
rất dễ dãi theo kiểu "điều gì đến sẽ đến".

Diêm Vương Tinh nhà số 11, Thiên Bình
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Sao Diêm Vương đại diện cho nguồn năng lượng thô ẩn sâu trong mỗi con người của chúng ta và
tính cách bạo lực ẩn giấu, thứ mà có thể hoành hành bên trong mỗi con người, với cường độ mãnh
liệt đến khó tin, trước khi bị biến thành hành ộng đối với mỗi người. Trong tự bản thân nó, thì ảnh
hưởng này không phải là tiêu cực. Nó là một năng lượng mạnh mẽ có khả năng hội tụ và bùng phát
mạnh mẽ một cách phi thường. Đôi khi, nó hình thành khả năng duy nhất của chúng ta một cách
chính xác trong trở ngại nội tâm mình hoặc để trốn tránh hoặc kết thúc những tình huống hoàn toàn
không thể giải quyết.
Sao Diêm Vương tượng trưng cho một nguồn năng lượng không thể thiếu và rất có ích bởi vì nó phá bỏ
những vấn đề không chắc chắn một lần và mãi mãi, và không phải bởi vì nó được liên kết với những khía
cạnh tiêu cực của sự vật hoặc là tính chất ương bướng. Nó có khả năng tái hình thành hoặc tái sinh
những phần trong nhân cách con người hoặc là toàn bộ những vấn đề của cuộc sống, miễn là chúng ta
biết cách tập trung nguồn năng lượng hoang dã và những thứ chúng ta giữ cho tương lai. Bởi vì tính chất
của nó, rõ ràng là chúng ta không thể thuần hóa sức mạnh này. Tuy nhiên, có thể hướng cho nguồn năng
lượng này nhắm đích một cách chính xác, nếu, một phần của chúng ta, bằng cách nào đó trong một lúc
nào đó đồng nhất chính nó với Sao Diêm Vương, nó có thể khiến chúng ta tiến hóa hoặc là biến đổi
chúng ta mãi mãi.
Diêm Vương Tinh Thiên Bình: Dấu hiệu Diêm vương tinh ở cung Thiên Bình có xu hướng muốn tìm hiểu
thế giới xung quanh họ. Họ thường có xu hướng hành động trước khi suy nghĩ, nhưng họ lại thực sự
muốn xuất hiện như thể họ đang kiểm soát tất cả mọi chuyện xung quanh mình. Họ làm việc rất siêng
năng trong tất cả các công việc hay các mối quan hệ của họ. Họ là những người theo xu hướng truyền
thống.
Cung Thiên Bình chiếu Diêm Vương tinh yêu nghệ thuật và họ có khả năng thu hút mọi người chú ý đến
tài năng nghệ thuật của mình. Sự công bằng và công lý là rất quan trọng với họ, họ luôn mong muốn
mang sự công bằng đến với nhiều người hơn. Họ là những người giỏi về ngoại giao, họ rất dễ tức giận
khi nhìn thấy sự bất công. Sự tranh chấp, xung đột và bất hòa làm cho họ cảm thấy đau đớn, họ quý
trọng sự yên bình trong cuộc sống.
Diêm Vương Tinh nhà số 11: Trong hầu hết các trường hợp, tất cả đều tốt, đến khi bạn phải chịu đựng
một mối quan hệ có thể khiến bạn bực mình, hoặc thậm chí là bị đe dọa, phụ thuộc vào khát vọng thống
lĩnh của bạn. Bạn có khuynh hướng ảnh hưởng đến những người bạn của bạn và nhằm mục đích thể hiện
sức mạnh của bạn. Khi họ chống lại bạn hoặc họ phản đối, bạn rất khó có thể giữ thái độ điềm tĩnh.
Cách tiếp cận với bạn bè cũng rất khác thường, và bạn có khuynh hướng dễ xúc động do bạn muốn ủy
thác chính mình trong sự sôi nổi và đam mê. Nói theo cách khác, bạn không muốn, hoặc hông thể cảm
thấy hài lòng với một tình bạn hời hợt, là thứ tình bạn mà ở đó bạn không nhận thấy sự chân thành hoặc
gặp họ không thường xuyên. Với bạn, là tất cả hoặc không là gì cả. Thích tất cả hơn, tất nhiên là thế, với
khả năng mở rộng và biến đổi cho cả bạn và những người bạn của bạn.
Đam mê và tình bạn hẳn nhiên là luôn đi cùng nhau, và, một cách tổng quát hơn, bạn có thể tạo ra ảnh
hưởng và đóng một vai trò chính trong nhóm làm việc của mình, ở trong những dự án chung.
Những tình bạn của bạn, nó cũng giống như là những sự giúp đỡ và những sự bảo vệ đã dành cho bạn,
có lẽ nó đúng để mang lại cả những điều tốt hơn và những điều xấu hơn. Nếu bạn nhận thức được điều
đó, bạn có thể trở nên có khả năng chỉ chọn cho mình những thứ tốt hơn.

Chiron nhà số 6, Bạch Dương
October 14, 2015 Page 13

Chiron với quỹ đạo kết nối giữa ý thức và tiềm thức, chính là chiếc chìa khóa để ta bước vào thế giới tiềm
thức của mình, cũng là chiếc chìa khóa để ta khóa trái cánh cửa lại, trốn tránh vì không muốn nhìn vào
cái thế giới mơ hồ hỗn độn chất đầy rác rưởi tâm lý ấy. Nếu bạn tin vào Nghiệp Quả và tin rằng con
người sinh ra mang theo một gánh nặng rất lớn của vô vàn nhân quả duyên nghiệp tích tụ từ nhiều đời
nhiều kiếp, bạn sẽ dễ hiểu hơn, rằng tại sao Chiêm Tinh Tây Phương lại gọi vị trí của Chiron là vết thương
không bao giờ lành. Bởi vì thông qua chiếc chìa khóa là Chiron, một người sẽ đối mặt với nghiệp chướng
sâu dày của bản thân, thứ không phải ta cứ nói muốn giải quyết là có thể giải quyết. Ở vị trí mà Chiron
xuất hiện, cá nhân cảm thấy phần hồn của mình, vốn nhạy cảm, thanh tịnh và thông thường khá mờ mịt
mông lung bị chà xát vào hiện thực bên ngoài và cả hiện thực bên trong, thường thường đều trần trụi,
dơ bẩn. Do đó Chiron càng mạnh thì cá nhân càng dễ cảm thấy thống khổ, phiền chán.
Chiron nhà số 6: Có 1 sự đau đầu không nhẹ khi người đó phải đối mặt với những "chuyện thường ngày ở
huyện", những hiện thực đập vào mắt mà ngày nào người ta cũng phải đối mặt, với khái niệm nề nếp, ổn
định và quy củ. Họ có thể hiểu cái gì đang thực sự xảy ra, nhưng luôn cảm thấy khó chấp nhận nó. Họ biết
qua loa đại khái, mắt nhắm mắt mở là không ổn, nhưng cũng thấy khó khăn khi phải gò mình vào một
khuôn khổ, vị thế nhất định trong thời gian dài, cũng giống như những con kiến trong một chiếc chảo
nóng, nhảy ra thì sợ gặp lửa, ở lại sợ... thành kiến rang. Lúc nào họ cũng cảm thấy ngột ngạt bí bách vì
trách nhiệm, chán ghét cảm giác tù túng, bồn chồn nhấp nhổm trong cảm giác đi thì cũng dở, ở không
xong. Có thể nói là họ sợ hay ghét sự ổn định, quy củ, lúc nào cũng trong tư thế và có sẵn kế hoạch để
chuẩn bị nhảy đi (có thể theo 1 cách có trách nhiệm hoặc không). Trạng thái nhấp nhổm này thường gây
ra do sự mẫn cảm và lo xa thái quá chứ không phải vì quá hiếu động hay dễ buồn chán.

Thiên Đỉnh nhà số 10, Sư Tử
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Cung Thiên Đỉnh của bạn là cung Hoàng đạo nằm tại điểm cao nhất về phía Bắc, trên đường chân trời, tại
thời điểm bạn sinh ra. Điểm cao nhất phía Bắc này còn đc gọi là "Medium Coeli", thường đc viết tắt là
MC. Thiên Đỉnh là điểm bắt đầu vào Nhà thứ 10, nó liên quan đến công việc, danh tiếng và địa vị xã hội
của bạn. Đó là những thành tựu mà người khác có thể dễ dàng nhìn thấy nhất ở bạn. Nó dẫn dắt bạn tới
trách nhiệm và những thành tựu chuyên môn; mục đích của cuộc đời bạn, nếu bạn muốn [or "có ý chí" :?]; và khát vọng lớn nhất của bạn trong cuộc sống.
Cung Thiên Đỉnh cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc về những điều mà bạn cần để nhận ra vị trí của
mình trong cuộc sống. Bạn cũng cần xem xét những hành tinh xuất hiện trong Nhà thứ 9 và 10 của bạn.
Chúng sẽ gây ra một sự thay đổi về kết quả cuối cùng và tạo sự khác biệt trong sự nghiệp mà cuối cùng
bạn lựa chọn cũng như mức độ thành công bạn có thể đạt được.
Tất nhiên, đôi lúc người ta phải làm những công việc không thực sự phù hợp, và nó có thể gây ra một sự
tổn hại về tinh thần, trí lực và cảm xúc. Tập trung vào Cung Thiên Đỉnh có thể giúp bạn tái tập trung vào
lý tưởng thực sự của mình. Cùng với tài năng thiên bẩm và khuynh hướng tự nhiên, bạn cuối cùng sẽ tìm
thấy vị trí thật sự của mình trên thế giới và lại trở nên tràn đầy sinh lực.
Bạn cũng có thể sử dụng Cung Thiên Đỉnh để hiểu rõ mục tiêu cá nhân và tinh thần của mình. Bạn có thể
đạt được sự thông suốt về lý do tại sao mình lại phản ứng theo cách này hay cách khác khi đối mặt với
những tình huống căng thẳng. Trở thành một "con người của xã hội" là một việc khó với tất cả mọi
người. Cung Thiên Đỉnh có thể giúp bạn học cách tin tưởng vào phẩm chất xã hội tốt nhất của mình để
nuôi dưỡng [trau dồi, rèn luyện]. Nó chỉ cho bạn thấy cách mà người khác nhìn nhận [cảm nhận] về bạn.
Nó giúp bạn xác định xem liệu rằng bộ mặt bạn thường trưng ra ngoài xã hội có thật sự hữu ích hay
không.
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Thiên Đỉnh Sư Tử: Thiên Đỉnh Sư tử có sức khỏe và tuổi thọ để đạt được các mục tiêu mà họ mong muốn .
Họ biết rằng kiên trì sẽ được đền đáp. Họ hiểu rằng bất cứ thử thách gì đi mà họ đã vượt qua đều trong
cuộc sống của họ đều làm cho họ mạnh mẽ lên . Họ can đảm và cao thượng, nhưng coi chừng có thể trở
thành kiêu ngạo.
Những ai sinh ra Thiên Đỉnh Sư tử là rất tham vọng và tự hào về những điều mà họ nhận thức . Họ có
tiềm năng lãnh đạo và khả năng điều hành. Họ có thể cảm nhận rằng ,họ sẽ làm được đạt ,dược những
điều vĩ đại bằng 1 cách nào đó.
Họ có vẻ có quyền ngay cả khi họ không cảm thấy . Họ được biết đến với sự rộng lượng và nhiều kinh
nghiệm đã học được (chúng giúp ích rất nhiều cho họ) . Họ có tổ chức cao và có khả năng hiểu được sự
tổng thể cũng như tất cả các chi tiết nhỏ (họ có cái nhìn tổng quát và chi tiết tốt). Khi họ cảm thấy bất an
(buồn phiền, chán nản), họ có thể là rất keo kiệt và có xu hướng không chia sẻ cảm xúc hay suy nghĩ cho
những người xung quanh. Điều rất quan trọng mà mọi người sinh ra ở Thiên Đỉnh Sư tử là họ luôn học
cách để tìm kiếm các giá trị có từ bên trong hơn là những thứ xung quanh.họ.
Thiên Đỉnh Sư tử có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng mất chỗ dựa khi họ chi tiêu quá mất, thiếu kinh
phí . Khi họ bị ám ảnh dề 1 chuyện gì đó (công việc , sở thích , đam mê) , họ có thể rất cứng đầu. Đôi khi ,
những chuyện (công việc sở thích) của họ bị người khác quản lí , thì họ sẽ bỏ nếu có những quy tắc (quy
dịnh) mà họ không thích. Điều này có thể là thích hợp ở một số trường hợp, nhưng lại có hại trong những
trường hợp còn lại.
Thiên Đỉnh Sư tử là những người đáng được đề cao trong mọi hoàn cảnh. Họ sẽ tự động biết cần làm
những gì để người khác đánh giá tốt về họ. Họ có thể bình tĩnh kiểm soát trong những lúc khủng hoảng,
khó khăn. Họ cung cấp sự an toàn , ổn đính đó là thứ mà những người xung quanh họ khó mà làm được
trong những lúc như thế. Họ có ý thức về rất rõ về thời gian . Họ cần phải chuẩn chuẩn bị tinh thần đề có
thể làm đồi phó , xoay sở trong những lúc khó khăn.
Thiên Đỉnh Sư tử cũng có thể mất tất cả bởi sự ích kỉ của họ . Họ dễ dàng bị xúc phạm, bởi vì họ luôn luôn
tìm kiếm ý nghĩa trong mỗi nhận xét. Cái tôi có thể của họ sẽ đi theo hướng này nếu Sư tử không cẩn
thận. Họ nên làm việc 1 cách thuyết phục để thể hiện khả năng bản thân hơn là ra lệnh và yêu cầu những
người khác.
Công việc thích hợp:
Quản lý công ty, diễn viên nam, đạo diễn, công chức cấp cao, đại sứ, quản lý khu vui chơi giải trí, nghệ
thuật, kinh doanh khách sạn, nhà kim hoàn, và tất cả các nghề liên quan đến 2 chữ sang trọng.
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Các Góc Chiếu
Mỗi hành tinh có một định hướng khác nhau về trải nghiệm cuộc sống. Mỗi hành tinh sẽ nếm
thử, tiêu hóa, thâm nhập hay chối từ trải nghiệm đó theo những cách khác nhau. Đối với Chiêm
Tinh Học, không có góc chiếu, hành tinh, hay vận nào gọi là "tốt" hay "xấu". Đơn giản là chúng
đều có tính cách riêng, đôi khi lại tương phản / đối nghịch lẫn nhau.
Nói cách khác, mỗi loại góc chiếu đều có hai bộ mặt. Những góc chiếu căng thẳng luôn đem đến
những khó khăn, và nếu chúng ta có thể vượt qua khó khăn đó, chúng trở thành sự thắng lợi,
chinh phục hay thành đạt cho bản thân. Trong khi đó, những góc chiếu hài hòa đem đến những
điều kiện thuận lợi có thể phung phí đi nhiều cơ hội tốt. Tốt nhất và lý tưởng nhất là một lá số
nên có sự cân bằng giữa 2 nhóm góc chiếu vừa căng thẳng vừa hài hòa. Nếu một người chỉ có
toàn những góc chiếu hài hòa sẽ có nhiều tiềm năng đấy, nhưng lại không có động lực để phát
triển nó, trong khi một người chỉ có những góc chiếu căng thẳng có thể cảm thấy thiếu niềm tin
và lạc quan để vượt qua các khó khăn.
Trong vận hạn, trùng tụ và song song/phản gương ngang là những góc chiếu mang tính HÀNH
ĐỘNG. Chúng cho thấy năng lượng và phản ứng, cũng như hiệu ứng của chúng được gia tăng,
dù là tốt hay xấu, bởi vì các năng lượng được hội nhập lại với nhau.
Vuông Góc được hiểu như là những xung đột và tương phản đầy ý nghĩa và cần bỏ ra sức lực và
óc suy gẫm để giải quyết. Thông thường, khó ai có thể bỏ qua chúng. Chúng thường gây chú ý
cho chúng ta bằng những cách hóc búa, nhưng có thể có lợi, hữu dụng và đầy sáng tạo.
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Mặt Trời Trùng tụ 0° với Mặt Trăng: Trừ trường hợp trùng nhưng khác cung hoàng đạo, thì những người
có góc hợp này có sự nhân đôi tính cách ( cả ưu điểm lẫn khuyết điểm nhé). Nếu bạn có góc hợp này,
mong muốn ( mặt trời) và nhu cầu ( mặt trăng) của bạn khá đồng điệu với nhau, bạn dễ dàng định
hướng được mục đích của mình, vượt qua được những giới hạn của bản thân một cách thuận lợi. Bạn có
thể đưa ra quyết định mà không phải đấu tranh tư tưởng quá nhiều, đơn giản vì bạn không có xu hướng
căng não ra để tìm tất cả những lựa chọn có thể.
Bạn là người chủ quan, quyết đoán, tập trung nhưng đôi lúc tự cho mình là trung tâm ( Cái này thì thi
thoảng mới có thôi). Tuy nhiên có phải bạn không biết đến những nhu cầu của người khác? Không hẳn là
như vậy. Mà vì bạn thực hiện một quyết định với tốc độ chóng mặt, làm cho người khác nghĩ rằng liệu
bạn đã bỏ thời gian cân nhắc những nhu cầu của người khác chưa? Thực sự là có rồi đúng không J Thỉnh
thoảng bạn còn đưa ra những lời khuyên rất ngắn gọn và khô khan khiến người ta hiểu lầm như vậy nữa.
Sự thật là bạn không thường đấu tranh với những sự lựa chọn, mà bạn sẽ chỉ ra chính xác cái gì bạn cần,
bạn muốn và bạn sẵn sàng thực hiện. Tuy nhiên bạn rất quan tâm liên hệ giữa nhu cầu của mình với
người khác ( Xem có phù hợp, có gây ảnh hưởng cho người khác không), không thì ít nhất bạn cũng nghĩ
cho những người quan trọng với bạn. Bạn là một sinh vật nhạy cảm, đặc biệt nếu bạn là con trai. Bạn
sống bằng hơi thở của cả mặt trời và mặt trăng, điều đó thúc đẩybạn tìm kiếm một người bạn đời một
cách mạnh mẽ.
Bạn được xem như một sinh vật của thói quen. Những thói quen này gắn liền với quá khứ và những gì
bạn có. Cảm xúc của bạn khá bốc đồng, hành động của bạn luôn hàm chứa thể hiện khao khát tình cảm.
Bạn có một sức sống đáng khâm phục. Bạn không có nhiều kiên nhẫn cho những người đã đi qua rất
nhiều những thăng trầm của cả tình cảm và vật chất. Ngoài ra bạn còn là một người có trực giác nhạy
bén, bạn có thể “đọc” được con người và tình huống khá dễ dàng.
Để khơi dậy tiềm năng và thế mạnh của mình, cần nhận thức rõ dòng chảy của nguồn năng lượng. Hãy
hành động khi trong người tràn đầy năng lượng. Và khi cảm thấy hết pin thì đừng cố gắng nữa, ngưng
lại và chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Đây cũng là cách để áp chế cá tính cực đoan trong con người bạn.
Mặt Trời Tam hợp 120° với Thiên Vương Tinh:
Mặt Trời Vuông góc 90° với Hải Vương Tinh:
Mặt Trời Ngũ chiếu 150° với Diêm Vương Tinh:
Mặt Trời Tam hợp 120° với Điểm Mọc: Bạn tràn đầy sức sống, tự tin, lạc quan và suy nghĩ tích cực. Sức
mạnh ý chí mạnh mẽ cùng với năng lượng dồi dào mang lại cho bạn sự cởi mở và thân thiện để có được
sự hợp tác tốt với người khác, kể cả trong hôn nhân. Bạn thích tham gia vào các hoạt động biểu diễn
nghệ thuật, thể thao, trò chơi. Đây là một dấu hiện thuận lợi cho những người của công chúng!
Mặt Trời Ngũ chiếu 150° với Thiên Đỉnh: Chưa có dữ liệu

Mặt Trăng Tam hợp 120° với Thiên Vương Tinh:
Mặt Trăng Vuông góc 90° với Hải Vương Tinh:
Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Diêm Vương Tinh:
Thủy Tinh Trùng tụ 0° với Kim Tinh: Chưa có dữ liệu
Thủy Tinh Lục hợp 60° với Hải Vương Tinh: Chưa có dữ liệu
Thủy Tinh Tam hợp 120° với Diêm Vương Tinh: Chưa có dữ liệu
Thủy Tinh Vuông góc 90° với Long Thủ: Chưa có dữ liệu
Thủy Tinh Vuông góc 90° với Điểm Mọc: Chưa có dữ liệu
Thủy Tinh Đối góc 180° với Thiên Đỉnh: Chưa có dữ liệu
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Kim Tinh Vuông góc 90° với Thiên Vương Tinh: Chưa có dữ liệu
Kim Tinh Lục hợp 60° với Hải Vương Tinh: Chưa có dữ liệu
Kim Tinh Tam hợp 120° với Diêm Vương Tinh: Chưa có dữ liệu
Kim Tinh Lục hợp 60° với Lilith: Chưa có dữ liệu
Kim Tinh Vuông góc 90° với Long Thủ: Chưa có dữ liệu
Kim Tinh Vuông góc 90° với Điểm Mọc: Chưa có dữ liệu
Kim Tinh Đối góc 180° với Thiên Đỉnh: Chưa có dữ liệu

Hỏa Tinh Lục hợp 60° với Mộc Tinh: Chưa có dữ liệu
Hỏa Tinh Lục hợp 60° với Chiron: Chưa có dữ liệu
Hỏa Tinh Ngũ chiếu 150° với Điểm Mọc: Chưa có dữ liệu

Mộc Tinh Vuông góc 90° với Thổ Tinh: Chưa có dữ liệu
Mộc Tinh Trùng tụ 0° với Chiron: Chưa có dữ liệu

Thổ Tinh Vuông góc 90° với Chiron: Chưa có dữ liệu

Hải Vương Tinh Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh: Chưa có dữ liệu
Hải Vương Tinh Tam hợp 120° với Lilith: Chưa có dữ liệu
Hải Vương Tinh Tam hợp 120° với Thiên Đỉnh: Chưa có dữ liệu

Diêm Vương Tinh Đối góc 180° với Lilith: Chưa có dữ liệu
Diêm Vương Tinh Lục hợp 60° với Thiên Đỉnh: Chưa có dữ liệu
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