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Lá Số Chiêm Tinh
Test, sinh ngày 28 tháng 06 năm 2013 vào lúc 00:59 (Múi Giờ = GMT +7 hours) tại 106°37 kinh
Đông và 10°49 vĩ Bắc tại Ho Chi Minh City, Vietnam

Hướng dẫn đọc
Lá số cá nhân – Natal chart (Birth chart) hay còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như “Bản đồ sao
cá nhân” , “Lá số ngày sinh”: Là một bản đồ ghi lại chính xác vị trí các hành tinh và một số tọa độ
đặc biệt khác vào đúng thời điểm bạn sinh ra, phản ánh toàn bộ con người bạn. Được tạo ra từ
ngày/tháng/năm/giờ sinh và địa điểm sinh chính xác đến phút và tọa độ kinh/vĩ tuyến.
Một lá số được cấu tạo bởi các thành tố chính :
- Một vòng hoàng đạo
- Một vòng cung nhà được chia làm 12 phần, đánh số từ 1>12 được gọi là 12 cung nhà (House) tượng
trưng cho 12 lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Điểm bắt đầu của 1 cung nhà được gọi là Đỉnh nhà
- Các hành tinh và các điểm đặc biệt khác.
Phần Giải Thích dưới đây sẽ tập trung vào
1. Phần 1: Về Cung Mọc, Mặt Trời, Mặt Trăng và mối tương quan giữa chúng - là ba yếu tố quan
trọng nhất, mang ảnh hưởng lớn nhất lên tính cách mỗi người
2. Phần 2: Các hành tinh và vị trí của chúng trong các nhà. Theo Chiêm tinh học, mỗi người chúng ta
khi sinh ra và trong quá trình sống đều chịu ảnh hưởng bởi vị trí và sự di chuyển của Mặt trời, Mặt
trăng cũng như các hành tinh, thiên thể trong Hệ Mặt trời.
3. Phần 3: Đỉnh Nhà và Chủ Quản
4. Phần 4: Góc chiếu giữa các hành tinh - là sự liên kết hay tương quan giữa 2 hay nhiều hành tinh.
Và mối liên kết này sẽ làm thay đổi ý nghĩa tác động của các hành tinh, các cung hoàng đạo. Khi các
hành tinh có các góc chiếu khác nhau, lời giải của các hành tinh ấy sẽ có sự pha trộn tùy theo góc
của chúng. Sau đó, là phần các mẫu góc hợp - Chúng sẽ chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, động lực
hay mâu thuẫn trong tính cách của bạn như thế nào
5. Phần 5: Các yếu tố khác
Dưới đây là phần giải nghĩa lá số của bạn. Phần in nghiêng là phần giải thích dành riêng cho lá số
của bạn, dựa vào ngày giờ và nơi sinh do bạn cung cấp. Bấm vào dấu chấm hỏi để tìm hiểu thêm về
phần bạn đang đọc.

Cung Mọc
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.

Cung Mọc Bạch Dương
Bạch Dương là một Cung mọc mạnh mẽ. Nếu bạn sinh ra dưới Cung mọc Bạch Dương bạn sẽ được
thừa hưởng máu phiêu lưu và sự tiên phong. Bạn thích đứng ra làm thủ lĩnh dù chỉ là người đứng đầu
một nhóm nhỏ. Chẳng hạn như trong quan hệ bạn bè, bạn luôn là người đề xuất địa điểm gặp gỡ, nhà
hàng hay bộ phim sẽ đi xem. Một đứa trẻ Cung mọc Bạch Dương thường là đứa hống hách và tự cao
nhất trong các anh chị em.
Người Cung mọc Bạch Dương yêu ghét ra mặt và chẳng ngại ngùng tỏ thái độ cho người khác biết.
Bạn cư xử thẳng thắn và chân thành. Bạn khó chịu với những lời nói dối, gian lận, những thủ đoạn
lừa lọc tinh vi.Bạn sẽ luôn nhảy thẳng vào vấn đề, đưa ra chính kiến của mình và chờ xem chuyện gì
sẽ xảy ra. Ở bạn có một sự năng đông mang tính ảnh hưởng. Bạn là người năng nổ trong hoạt động
hơn là trong suy nghĩ. Tử tế, rộng lượng, sống động, bạn có phẩm chất của một người thân thiên,
hướng về mọi người.Bạn muốn được chú ý. Đôi khi Cung mọc Bạch Dương mang tiếng là một kẻ gây
nhiều rắc rối. Đây không phải do bạn là một kẻ thâm độc (điều ngược lại thì đúng hơn).
Bạn thường phớt lờ quy tắc giao tiếp cổ điển mà tiếp cận người khác bằng những cách mới mẽ, đôi
khi quá sổ sàng và vô phép. Bạn thường lao vào bất cứ vấn đề nào mặc kệ nó ra làm sao và dồn hết
tâm huyết vào đó. Bạn cho rằng, chướng ngại vật trước mắt là để cho mình húc đổ. Tuy nhiên nếu
chướng ngại vật không xuy suyễn thì bạn không đến xỉa nữa.Bạn nhanh chóng mất đi sự quan tâm
đến điều đó và bỏ đi tìm thử thách mới, niềm vui mới. Bạn có thể là một người ham tìm tòi, khám
phá, cũng như người ta cày trên một mảnh đất, nhưng một khi mắc kẹt giữa một luống cày, bạn sẽ
quăng luôn lưỡi cày mà khám phá mảnh đất khác. Bạch Dương là biểu tượng của sự khởi đầu. Bạn
giỏi nhất là lúc bắt đầu công việc. Bạn hồ hởi, nhiệt tình và đầy năng lượng.Một khi đã lãnh hội một ý
tưởng, bạn sẽ không dừng lại cho đến khi giải đáp được câu hỏi “Làm sao làm được điều đó ?” Người
Cung mọc Bạch Dương thường hay gặp rủi ro. Bởi bạn bốc đồng và quá hấp tấp, bạn thường đi mà
không nhìn xem mình đi đâu. Bạn hay vấp, ngã, va vào đồ vật hay tự làm mình đứt tay.
Đầu và mặt là nơi hay bị thương nhất trên cơ thể bạn. Người Cung mọc Bạch Dương thường có nụ
cười sáng lóa, mắt sắc bén và láo liên, da và tóc có ánh kim hoặc đỏ, thân hình cường tráng, lực
lưỡng và dáng đi lanh lẹ. Hỏa Tinh, thiên thể thao túng Bạch Dương, chiếu rọi tử vi của bạn. Hỏa
Tinh ban tặng bạn nghị lực, sức chịu đựng, cuộc sống tình dục sung mãn, những thứ cần thiết để đạt
được thành tựu và sự công nhận. Nó đồng thời mang đến sự căng thẳng, mâu thuẫn, ích kỷ, tính dễ
nổi cáu, và những tai nạn với lửa và vật sắc nhọn.

Mặt Trời
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.

Mặt Trời Cự Giải
Nếu so sánh với mười một cung còn lại trong mặt phẳng hoàng đạo, sự khác biệt giữa tuýp người tiêu
cực và tích cực thuộc chòm sao Cự Giải thể hiện một cách rõ rệt nhất. Những người thuộc tuýp tích
cực hội tụ ý chí và sức chịu đựng kiên cường, họ có sức bào mòn tựa như nước biển, vẻ như đó là khả
năng dần dà ăn mòn mọi thứ. Thái độ với cuộc sống hiện rõ sự lão luyện, và yêu thích hoạt động,
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thường những người này đều có khả năng đi cùng trào lưu của thời đại, và rất hứng thú với những
thứ đang thịnh hành.Thế nhưng chòm sao Cự Giải thuộc tuýp tiêu cực, họ dễ dàng mãn nguyện, uể
oải thiếu sức sống, hành vi lười biếng. Hơn nữa không kỳ vọng khích lệ bản thân, cũng chả muốn làm
bất cứ cố gắng cần thiết nào để tiến tới thành công. Dù cho hoàn cảnh thay đổi diến tiến ra sao, họ
cũng không dễ dàng thay đổi bản thân mà luôn dựa vào những điều vốn dĩ đã biết.
Việc hình thành hai dạng người như vậy, có liên quan đến môi trường và việc đào giáo dục từ khi còn
bé. Thông thường người chòm sao Cự Giải lệ thuộc rất nhiều vào mẹ và gia đình.Sau khi bạn đã
tường tận tinh thông mọi thứ xung quanh, vận dụng tài năng bắt chước của mình, chuyển nó thành
một cách biểu đạt mới. Trên phương diện này thì biểu lộ rõ sự tích cực, tuy nhiên trên phương diện
thể xác thì ngược lại không được như vậy.Tính cách thể hiện sự thung dung và tự đắc, còn tình yêu
thì có thái độ trung thành; sau khi kết hợp hai đặc tính này, sẽ tạo nên một mối quan hệ hôn nhân rất
vui vẻ. Bạn cực kỳ nhạy cảm, những chỉ trích ác ý của người bên cạnh dễ khiến bạn cảm thấy bị tổn
thương. Nếu không được như điều mong muốn, bạn sẽ buồn bã; giả sử nếu tình trạng này thường
xuyên xảy ra, có thể tâm trạng của bạn sẽ trở nên thất thường và dễ cáu gắt.“Hoài cổ”, “đa sầu đa
cảm” đều là một phần tính cách của chòm sao Cự Giải. Do bạn thích thu thập những thứ thuộc về
quá khứ, và cảm giác lưu luyến với những chuyện đã qua hoặc đã là lịch sử, nên những kiến thức trên
phương diện này của bạn thường phong phú hơn những người thông thường. Trừ phi vị trí tương đối
của mặt trời xấu, còn không bạn thường có một tài ghi nhớ đáng kinh ngạc!Những hứng thú của bạn
có khuynh hướng về gia đình. Giả sử là phụ nữ, bạn sẽ là một người nội trợ đảm đang và là một người
mẹ tận tụy; nếu là đàn ông thì bạn thích đem nửa kia chăm sóc như người mẹ, bạn cũng có hứng thú
với việc bếp núc, và khuynh hướng như vậy có thể dẫn đến sự kén ăn, thậm chí một số người còn có
thói quen nghiện rượu.
Tình cảm của bạn phong phú sâu sắc, đồng thời dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của hoàn cảnh.
Ngoài ra, bạn yêu thích diễn xuất, cũng thích xem phim ảnh, nếu nói cụ thể hơn, bạn có thể còn đắm
đuối trước màn hình tivi mà bỏ quên những người khác.Trong chiêm tinh học chòm sao Cự Giải chi
phối dạ dày, ngực, phần dưới phổi của cơ thể. Nếu vị trí tương đối xấu tức có thể sinh ra viêm loét dạ
dày tá tràng hoặc bệnh tật khác.

Mặt Trời Nhà 3
Bạn cần phải được hoạt động và thay đổi không khí, nếu không sẽ cảm thấy bồn chồn. Với bộ óc
nhanh nhẹn và khả năng thích nghi trong mọi môi trường, bạn có rất nhiều mối quan hệ. Bạn cũng
rất tự tin vào trí thông minh và khả năng ăn nói của mình. Bạn có nhu cầu mãnh liệt cần được trao
đổi kiến thức với những người khác và rất ham học hỏi. Sự tò mò của bạn là vô tận.
Người có Mặt trời ở nhà 3 luôn mong muốn được lắng nghe và được chú ý. Bạn có tính cạnh tranh
khá cao, nhất là trong những vấn đề liên quan đến kiến thức hoặc với bạn bè thân hay anh chị em họ.
Bất kể khả năng giao tiếp hay sự hiểu biết của bạn đến mức độ nào, bạn đều có xu hướng cảm thấy
mình làm tốt hơn những người khác trong những lĩnh vực này. Tuy nhiên, bạn nên tránh xu hướng
đánh giá mọi người bằng sự thiếu hiểu biết của họ, bởi có thể ở những lĩnh vực khác họ lại nắm rõ
hơn bạn nhiều đấy.

Phân đoạn 1 Cự Giải
Cự Giải “dễ tiếp thu”
Mặt trăng vừa là hành tinh chi phối chính vừa là hành tinh chi phối thứ cấp của các Cự Giải phân
đoạn 1 giúp cho họ có xu hướng dễ lĩnh hội, nhạy cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Thêm

vào đó, chòm sao Canis nhỏ – chú chó con tượng trưng cho khả năng lý luận giúp củng cố thêm năng
lực ngôn ngữ và cách diễn đạt trong giao tiếp của những Cự Giải này. Điều này khiến cho những
người phân đoạn 1 thường có xu hướng tham gia vào những công việc mang tính đào tạo nhiều hơn là
các việc đòi hỏi tính sáng tạo cao.
Họ cũng là những người sống tình cảm nhưng khác với các phân đoạn khác, các Cự Giải này lại sở
hữu trong mình khả năng phân tích hợp lý mọi sự kiện diễn ra xung quanh nên khi cần thiết, họ vẫn
có thể vận dụng lý trí vào những quyết định của mình.
Cự Giải phân đoạn 1 cũng sở hữu trong mình một trí nhớ tuyệt vời, đặc biệt là trong vấn đề tình cảm
và ấn tượng đối với những người xung quanh. Trong mối quan hệ, họ tìm kiếm sự hài hòa và an toàn.
Họ không thích tranh cãi hay bất cứ sự bất đồng nào nảy sinh và tâm trạng dễ bị suy sụp cộng thêm
hay suy nghĩ vẩn vơ khiến các Cự Giải phân đoạn 1 dễ rơi vào trạng thái đau buồn, bị suy sụp khi các
mối quan hệ của mình bị nhiễu loạn. Điểm yếu lớn nhất của các Cự Giải này chính là tính ủ rũ và hay
bi quan trong cuộc sống.

Mặt Trăng
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. 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
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
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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 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.

Mặt Trăng Nhà 11
Bạn rất được lòng với bạn bè của mình, và bạn dễ dàng tỏa sáng nhờ sự nhạy cảm, phần bất thường,
sự thay đổi và tính chuyển động của bạn, và sức hấp dẫn của bạn nhuốm đầy màu sắc của trí tưởng
tượng.
Trong nghề nghiệp của mình, bạn thường chiến thắng sự thiên vị của khách hàng, và nếu bạn có cơ
hội làm việc trong một nhóm thương mại, bạn sẽ là người được chọn để liên lạc với khách hàng tương
lai vì bạn rất thú vị!
Những cảm xúc của bạn cũng có thể được biểu lộ tốt nhất trong những dự án cổ phần với bạn bè nếu
có thể, mà bạn đảm nhận, và trong lòng vị tha và sự ngây thơ của bạn nhưng quyến rũ một cách
đáng yêu là sự nổi bật.

Góc từ Mặt Trời tới Mặt Trăng là 120.6710004. G

Pha 3 – trăng bán nguyệt đầu tháng. Trên bản đồ sao, góc từ Mặt Trời tới Mặt Trăng từ 90 đến 135
độ.

Kết Hợp Cung Mọc, Mặt Trăng, Mặt Trời
Cung Mọc Bạch Dương & Mặt Trời Cự Giải
Cung Mọc Bạch Dương giúp bạn luôn có nguồn năng lượng dồi dào và sự tự tin vào bản thân hơn các
Cự Giải khác. Bạn nhanh trí và thông minh, nắm bắt tốt thực tế cùng với một trực giác nhanh nhạy.
Với khả năng thấu hiểu cao, bạn dành sự quan tâm chu đáo đến mọi người bởi bạn cũng mong nhận
được điều tương tự từ họ.
Bạn sở hữu một tâm hồn nhạy cảm và đầy tò mò nhưng cũng rất đỗi hoài nghi, ít tin tưởng người
khác bởi ghét cảm giác bị lừa gạt. Nếu bản đồ sao có những góc chiếu không hòa hợp (hard aspects),
bạn có khuynh hướng dễ đố kỵ.
Sẽ phù hợp hơn nếu bạn gắn bó với những nghề yêu cầu nhiều mối quan hệ cá nhân, như cố vấn kinh
doanh, tư vấn hoặc thậm chí là bác sĩ chuyên khoa. Sáng tác nghệ thuật cũng có thể khơi dậy niềm
thích thú, bởi bạn sẽ được thỏa sức sống trong thế giới tưởng tượng, điều mà bạn vẫn luôn sợ trong
thế giới thực.
Trong các mối quan hệ xã hội, bạn khá kín đáo và dè dặt nhưng vẫn thích có sự tương tác. Thư giãn ở
nhà là sự lựa chọn hàng đầu. Với bạn, một sự kiện xã hội không thể thiếu tiết mục “đánh chén”, nếu
không thì chẳng đáng tham dự. Thức ăn luôn tạo niềm hứng khởi nơi bạn, vì thế việc trở thành một
siêu đầu bếp sẽ không hề khó khăn tí nào.
Trong tình yêu bạn tình cảm, quan tâm, chân thành và đầy say mê. Cuộc sống gia đình vô cùng quan
trọng với bạn. Khi đã tìm được một người xứng đáng để sống cùng, cả hai sẽ gắn bó và ủng hộ nhau
dài lâu.

Mặt Trăng Song Ngư & Mặt Trời Cự Giải
Sự kết hợp này tạo ra một tính cách mềm mỏng với chiều sâu cảm xúc. Bạn có khả năng nhận thức
được những sự hiện diện dù chưa được nhìn thấy hay nghe nói qua, và linh cảm của bạn thường rất
chính xác. Vẻ bề ngoài cũng thể hiện đúng nội tâm của bạn, hơn nữa còn làm nổi bật bản chất của
một người đầy tình cảm, khiến bạn luôn ở trong trạng thái dễ thu hút và dễ gây ấn tượng.
Bạn rất hòa hoãn và dễ bằng lòng, hiếm khi tham gia vào một cuộc tranh cãi, luôn dễ chịu, thân
thiện và khéo léo trong giao tiếp. Đôi khi thật khó để nói bạn đang đứng về phe nào và sẽ ủng hộ phe
đó trong bao lâu. Điều này không có nghĩa là bạn không có chính kiến, nhưng bạn thà giữ chính kiến
đó cho riêng mình còn hơn là nói ra để tạo thêm xung đột và bất ổn.
Sự thực tế của bạn rất dễ nhận thấy và khả năng chấp nhận dễ dàng những tình huống khó khăn
đảm bảo cho sự thành công của bạn trong hầu hết mọi việc. Nhưng bạn có thể sẽ phải phát triển
thêm sự tự tin của bản thân, thêm vào đó là một chút sẵn sàng để hành động theo trực giác – khi
chúng thường mang tính chính xác rất cao.
Bạn hay nghi ngờ và có thể đang giấu kín nhiều bí mật. Nhưng thật ra bạn chỉ đang tự bảo vệ bản
thân và đề phòng những người xung quanh, đến mức hơi quá thận trọng. Một điều tốt là, cũng chính
nhờ thế mà bạn có khả năng tự bảo vệ bản thân khỏi những kẻ thích điều khiển người khác. Không
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dễ bị mắc lừa, bạn có khả năng kinh doanh rất tốt và dễ kiếm cho mình những món hời. Bạn có thể
được biết đến ở nhiều nơi và bởi nhiều người, dù trong những mối quan hệ cá nhân bạn vẫn còn một
chút nghi ngờ và hơi quá cẩn trọng.

4 Đỉnh (Cung Mọc, Cung Lặn, Thiên Đỉnh, Thiên Đế)
Cung Mọc (Xem Ở Trên)

Cung Lặn
Cho biết cách thức liên hệ giữa bạn và những người thân cận nhất của bạn. Nhà 7 còn được gọi là
nhà của những cộng sự và hôn nhân.

Cung Lặn Thiên Bình
Điểm Lặn tại Thiên Bình. Thích hợp nhất cho hội này là một mối quan hệ bình đẳng. Hoàn toàn khác
với Mọc Bạch Dương, bạn đời lý tưởng của các bạn trẻ này là kiểu điềm tĩnh và đĩnh đạc, là nguồn
tạo ra sự hòa hợp – chính là phẩm chất mà Mọc Bạch Dương cần có nhất.

Thiên Đỉnh
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.

Thiên Đỉnh Ma Kết
Thiên đỉnh ma kết muốn quan tâm đến những người khác. Họ biết chính xác họ có thể làm được gì.
Họ luôn tự tin và có khả năng xử lý bất kỳ tình huống nào.Những người với Thiên Đỉnh Ma Kết là
những người kiên nhẫn, thẳng thắn và thận trọng. Họ có một khả năng mà những người khác thực sự
tin tưởng.Đối với họ công việc là sự nghiêm túc, và họ luôn luôn xem xét trước khi hành động. Có thể
xem như họ phớt lờ những cái khác, nhưng thực ra, họ hoàn toàn tập trung vào những gì họ đang
làm. Họ cẩn thận trong tất cả những trường hợp có thể ảnh hưởng đến trạng thái và danh tiếng của
họ. Họ không e ngại sự cạnh tranh hoặc làm việc vất vả để đạt được mục đích của mình-những điều
trong khả năng và quyền lực của họ. Lạm dụng những điều này có thể dẫn đến bị xã hội ghét
bỏ.Những điều này với Thiên Đỉnh Ma Kết muốn tạo ra một sự tác động thực sự đến thế giới. Chắc
chắn và có trách nhiệm, họ luôn luôn có cái gì đó để làm. Mục tiêu là quan trọng với họ và họ sẽ làm
bất kỳ điều gì để gặt hái được thành công. Một loại hình công việc tốt nhất với họ là nơi mà họ có thể
bước đến sự thành công, tiến bộ. Bất kỳ công việc nào cho họ sự ổn định, sức khỏe và thành công có
thể được xem xét và cân nhắc. Họ có một nhận thức mạnh mẽ về bổn phận và sự cống hiến đi cùng
với điều này là trách nhiệm và thái độ làm việc tích cực.Những người thuộc Thiên Đỉnh Ma Kết là
những người thực dụng và có kế hoạch. Những lựa chọn là tốt. Họ không thích cảm giác bị mắc bẫy
trong bất kỳ điều gì, thậm chí là một nghề nghiệp. Họ có thể không giữ gìn cảm giác và tránh những
tình huống đau đớn vì vậy họ có thể vẫn theo đuổi mục tiêu. Khi họ ở trong tình huống mà có thể thổ
lộ cảm giác của mình, bạn sẽ được biết con người thực sự của họ. Họ biết làm thế nào để giành được
sự kính trọng của những người xung quanh và làm thế nào để có được nguồn tài nguyên và thời gian.
Những cá nhân với Thiên Đỉnh Ma Kết có một linh hồn thiên nhiên, nó có thể ở ngay những góc nhỏ
nhặt của thế giới xung quanh họ. Những hoàn cảnh không có ý thức là bài kiểm tra thật sự cho
những người Thiên Đỉnh Ma Kết. Nếu họ cố gắng trả lời những bài kiểm tra này mà không hiểu hoàn
cảnh thực sự, họ có thể bị đau khổ. Nếu họ làm việc bằng cách của họ trong những tình huống này,
họ có thể kết thúc việc đang xảy ra ở trên họ và tìm sức mạnh bẩm sinh trong họ. Họ là những người
thầy thông thái tuyệt vời. Họ đủ thông minh để lắng nghe những tín hiệu họ thấy từ cơ thể để nói cho
họ biết khi nào để kéo trở lại và dễ dàng làm được điều đó.Công việc thích hợp:Quản lý công ty, nhân
viên ngân hàng, tài chính, sưu tầm đồ cổ, đại lý bảo hiểm, nhà khoa học, địa chất, nhà khảo cổ học,
giáo sư đại học, công chức viên, luật sư, thẩm phán, cơ khí, chính trị, hoặc bộ trưởng bộ giáo dục

Thiên Đế
Thiên Đế ảnh hưởng đến thái độ của bạn đối với nhà cửa và gia đình, đến các tình cảnh của gia đình.
Đôi khi, Thiên Đế được mô tả là đại diện cho “cơ sở hình thành nhân cách” – điều này cho thấy tầm
quan trọng tiềm ẩn của nó. Thiên Đế nằm đối diện với Thiên Đỉnh, gần điểm thấp nhất trong biểu đồ
của bạn. Thiên Đỉnh ảnh hưởng đến thái độ của bạn đối với sự nghiệp, còn Thiên Đế ảnh hưởng đến
thái độ của bạn về nhà cửa và gia đình.
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Thiên Đế Cự Giải
Thiên Đế thuộc Cự Giải nên nói chung bạn có xu hướng gắn bó mật thiết với gia đình, hay cụ thể là
với mẹ. Sống gần nước (sông, suối, hồ …) làm dịu con người bạn.

Hành Tinh và Các Cung Nhà
Hai hành tinh nổi bật nhất trên bầu trời là Mặt Trời và Mặt Trăng, chúng đóng vai trò đặc biệt trong
chiêm tinh học. Ngoài ra, còn có 10 hành tinh khác đóng vai trò cơ bản trong phân tích chiêm tinh.
Những hành tinh cho thấy nơi mà ta hành động, chúng là trung tâm năng lượng của thế giới.

Thủy Tinh Cự Giải Nhà 4

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.

Thủy Tinh Cự Giải
Các bạn có sao Thủy ở Cự Giải thường khá cảm xúc và dễ dàng xúc động. Bạn thường rất hay tranh
cãi và dễ nổi nóng, bởi lẽ một khi đã quyết cái gì thì bạn sẽ theo nó đến cùng chứ nhất quyết chẳng
chịu đổi thay. Bạn khá nhạy cảm và dễ đồng cảm với môi trường xung quanh. Bản chất tốt bụng và
hay chiều người khác là những từ hợp lí nhất để miêu tả con người bạn. Bạn sáng tạo và có khả năng
nhớ dai. Bạn biết cách lắng nghe, nhạy cảm, biết đồng cảm và thông cảm với nỗi khổ của người khác.
Thế nhưng, một khi đã bị cảm xúc vướng vào thì bạn chẳng thể suy nghĩ lí lẽ được nữa. Điều này sẽ
khiến bạn phải tự cảm thấy có lỗi với bản thân đấy.

Thủy Tinh Nhà 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 Sư Tử Nhà 4

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 Sư Tử
Bạn nồng nhiệt và lãng mạn, vì vậy mà những hành động của bạn đôi khi khá “màu mè”. Với niềm
say mê của mình đối với cuộc sống và tình yêu, bạn thích tiệc tùng xa hoa và “háo sắc” (dễ mờ mắt
bởi trai xinh gái đẹp). Bạn rất tự hào về mình, bạn thích được chú ý và là trung tâm của sự chú ý.
Quần áo và vẻ bề ngoài rất quan trọng với bạnBạn luôn mong muốn được người khác tán dương, vậy
nên nếu bạn không nhận được điều đó ở nhà, bạn sẽ tìm kiếm nó ở thế giới bên ngoài. Bạn có năng
khiếu với những màu sắc, và bạn có khả năng để làm nghệ thuật. Diễn xuất, viết nhạc là những việc
hấp dẫn với bạn. Là một người lãng mạn bẩm sinh, bạn ấm áp, trìu mến và trung thành với những
người mà bạn cho là xứng đáng. Với những góc hợp mâu thuẫn, bạn có thể trở nên ghen tuông, lố
bịch, bừa bãi và ham mê tình dục.

Kim Tinh Nhà 4
Bạn nhiều khả năng được sinh ra với điều kiện tốt, bạn yêu quý và rất coi trọng gia đình của mình.
Bạn thích những món đồ nội thất đẹp, là đồ trang trí, hoặc cây cảnh, hoa và tranh ảnh. Bạn cảm thấy
lạc quan khi được ở ngoài thiên nhiên.
Bạn thích trêu đùa mọi người, nhưng rất nhạy cảm nếu người khác nói những lời ẩn ý với mình. Bạn
cũng có thể sẽ kết hôn muộn, nhưng thường sẽ rất hạnh phúc. Và khi bạn sống theo những quy
chuẩn đạo đức riêng của mình, bạn sẽ luôn luôn được bao bọc bởi tình yêu và sự ấm áp. Tuy nhiên,
mặt trái là bạn lại có thể đòi hỏi oái oăm, độc đoán và ghen tuông.

Hỏa Tinh Song Tử Nhà 2

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
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
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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 2
Bạn có khả năng kiếm tiền cực tốt qua sự nỗ lực & cạnh tranh của chính mình. Tiền bạc là yếu tố
quan trọng với bạn, bạn sẵn sàng theo đuổi tiền bạc bằng mọi giá. Bạn thường gặp khủng hoảng về
tài chính nhưng nhanh chóng khôi phục. Điểm tốt: hiệu quả, sẵn sàng vận dụng ý tưởng mới để kiếm
tiền, thường làm chủ được chính mình. Điểm xấu: tiêu tiền hoang phí, thiếu thận trọng, dễ bị mất
mát do lửa, do nóng vội hay do thiếu suy nghĩ.

Mộc Tinh Cự Giải Nhà 3

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 Cự Giải
Sự duyên dáng, khả năng đồng cảm và giữ thăng bằng của bạn cho thấy bạn rất có triển vọng trong
ngành quan hệ công chúng. Bạn thích được liên hệ với mọi dạng người, vậy nên công việc bán hàng
cũng rất thích hợp với bạn. Sao Mộc ở cung Cự Giải thường cho thấy phía sau lưng bạn chính là một
nền tảng gia đình vô cùng vững chắc. Bạn yêu trẻ con và có khuynh hướng xây một cái “tổ” thật an
toàn, rồi chia sẻ nó với bạn bè và người thân của mình. Hãy chú ý, đừng “bám” quá chặt vào gia đình
mình; ngoài ra, cần coi chừng cả thói quen ăn uống quá đà nữa. Thông thường, bạn quản lý tiền bạc
rất tốt. Bạn cũng có thể kiếm lời kha khá nhờ đầu tư mạo hiểm vào bất động sản đấy.

Mộc Tinh Nhà 3
Thành công thường tìm đến với bạn thông qua các vấn đề giáo dục, giao tiếp hoặc viết lách. Dí dỏm
và vô tư lự, lại rất sẵn lòng “có đi có lại”, vậy nên mối quan hệ của bạn với họ hàng và những người
hàng xóm đương nhiên rất tốt. Trên thực tế, bạn luôn đặt lí tưởng của mình ở mức cao. Trực giác của
bạn rất mạnh. Bạn hiểu rõ lí lẽ thông thường là như thế nào. Với một bộ não luôn không khoái ngồi
yên, bạn thích hợp với những công việc ít có tính lặp lại, đều đặn, thường xuyên. Nếu sao Mộc gặp
phải những góc hợp xấu, bạn có thể trở nên lắm lời, lơ đễnh và nhiều khi còn có xu hướng thổi phồng
sự thật.

Thổ Tinh Bọ Cạp Nhà 7

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 Bọ Cạp
Nếu Sao Thổ của bạn ở chòm Bọ Cạp, bạn có thể trở nên vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Bạn có
năng lực lãnh đạo, là người sâu sắc và rất tài năng. Bạn cũng có thể có khả năng ngoại cảm. Mọi
người có thể cảm thấy bạn khó hiểu bởi vẻ bề ngoài giữ kẽ và ẩn chứa bí mật của bạn. Tâm trí bạn có
thể được lập trình một cách máy móc và bạn rất tháo vát, thậm chí trong tình huống tồi tệ nhất, bạn
kiên nhẫn và kiên định. Hoạt động và năng lượng của sao Hỏa và sự suy tính kĩ càng của Sao Thổ là
sự kết hợp tuyệt vời nhất. Bạn làm mọi việc với nhiệt huyết. Mặc dù vậy, ở khía cạnh xấu, bạn có thể
sẽ cứng đầu, thù dai, khó tha thứ, dễ tức giận và tàn nhẫn. Bạn cần học cách khi nào và làm thế nào
để tha thứ. Điều đó đồng thời áp dụng trong những bộ phận trong cơ thể bạn. Giữ lại sự giận dữ có
thể tạo sỏi trong gan hoặc thận.

Thổ Tinh Nhà 7
Nhà 7 là một trong những khu vực hấp dẫn nhất bản đồ sao. Vượt qua những gì mà chúng ta có thể
tự cảm nhận từ bên trong, nhà 7 là nhà đầu tiên của bán cầu Nam, đại diện cho những khía cạnh tâm
lý của bản thân mà chúng ta chỉ có thể khám phá thông qua người khác. Vậy nên, nhà 7 gắn liền với
“đối phương”, với những mối quan hệ 1-1 mà ở đó chúng ta phải biết điều chỉnh bản thân mình.
Ngoài đại diện cho bạn đời, khu vực này còn bao gồm khách hàng, người đỡ đầu, đối thủ hoặc cộng
sự. Hành tinh ở nhà 7 sẽ tiết lộ điểm chung của những mối quan hệ ấy, những mảnh ghép mà chúng
ta còn thiếu và thái độ tiếp nhận của chúng ta khi nhìn thấy nó ở đối phương.
Diễn giải phổ biến nhất của sao Thổ nhà 7 là sự phiền muộn trong hôn nhân. Mình không phủ nhận
điều này, nhưng cũng không khẳng định nó, vì hôn nhân không chỉ được thể hiện bởi nhà 7 trong bản
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đồ sao. Thế nhưng những từ khoá của sao Thổ thực tế có thể làm bất kì ai buồn phiền khi đối mặt với
nó. Nơi nào có sao Thổ, nơi ấy chứa sự sợ hãi và e dè của chúng ta. Đối với những người có sao Thổ
nhà 7, sự sợ hãi ấy nằm ở việc gắn kết với ai đó. Sự hứa hẹn và phụ thuộc vào người khác khiến họ
cảm thấy bất an. Như mình đã nói trong các phần trước – và mình sẽ lặp lại nó mọi lúc khi nào có thể
– mọi diễn biến tâm lý của các diễn giải chiêm tinh đều có thể là kết quả của một sự việc nào đó.
Trong trường hợp này, sự việc ấy có thể là một cuộc hôn nhân không êm ấm của cha mẹ, hoặc sự kỉ
luật nghiêm khắc từ thời thơ ấu. Đến tuổi trưởng thành, những vết thương chưa lành này khiến họ
thận trọng hơn với những mối quan hệ cá nhân của mình. Hoặc tệ hơn, nó thu hút những người vợ
hoặc chồng tái hiện lại nỗi đau của họ – một người bạn đời quá hà khắc, thiếu sự quan tâm hoặc
thiếu trách nhiệm và sự chín chắn. Những tính cách được đại diện bởi sao Thổ có thể được thể hiện
theo nhiều thái cực, nhưng dù theo chiều hướng nào, đó cũng là dấu hiệu báo rằng họ phải giải quyết
những vấn đề gốc rễ của riêng họ.
Sự thận trọng trong hôn nhân có thể khiến họ kết hôn muộn. Mình nghĩ đây là một trong những điều
mà sao Thổ cố ý giúp họ. Vì với vị trí này, họ cần nhiều thời gian để có thể trưởng thành trong mối
quan hệ cá nhân, hay nói rõ hơn là mối quan hệ vợ chồng. Vậy nên, với sao Thổ nhà 7, hoặc họ lập
gia đình khá muộn, hoặc họ có nhiều bài học với cuộc hôn nhân ban đầu non trẻ của mình.

Thiên Vương Tinh Bạch Dương Nhà 12

Uranus được coi là kẻ nổi loạn trong các cung Hoàng đạo. Nếu như Saturn đặt ra luật lệ, thì sao
Uranus chính là kẻ phá vỡ các luật lệ bất kể hậu quả. Uranus biểu trưng cho sự độc lập và tự do cá
nhân, đại diện của những điều ngạc nhiên và bất ngờ.

Thiên Vương Tinh Bạch Dương
Dưới chòm này, năng lượng và tính quyết đoán của Bạch Dương bổ xung sự thẳng thắn, tính giận dữ
tiềm tang trong Thiên Vương. Trừ những khía cạnh tiêu cực, sao TV dưới chòm sao này được phú cho
sức sang tạo dồi dào và sự thúc đẩy này được thể hiện theo những cách tích cực. Cung này có xu
hướng thất thường tuy thế tính kiên nhẫn lại không được tăng cường, về điểm này đẩy mạnh việc tìm
kiếm cái mới, khác biệt và không theo cách thong thường. Sự tự tin và năng lực lãnh đạo được tăng
cường, tuy nhiên khá liều mạng (haha), sở thích phong cách cực kì lập dị với một vài cá nhân biến họ
trở thành ngớ ngẩn và liều lĩnh.

Thiên Vương Tinh Nhà 12
Sao Thiên Vương nhà 12 đồng nghĩa với sự thất thường trong khu vực liên quan đến tiềm thức. Họ
luôn có một cảm giác ức chế mơ hồ, như thể họ bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp và không có
chuyện gì làm, cảm giác này khiến họ cảm thấy bản thân không hoàn toàn tự do và độc lập. Họ là
một người đơn độc làm việc hiệu suất nhất khi được để một mình. Tài sản quý giá mà họ có có thể là
kĩ năng tìm tòi, hoặc thậm chí là khả năng trực cảm. Họ cần chấp nhận cuộc sống như cách mà họ
thấy nó, và tránh dựng nên những mâu thuẫn bên trong tiềm thức của mình.

Hải Vương Tinh Song Ngư Nhà 11

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 Song Ngư
Dấu hiệu Hải Vương tinh chiếu Song Ngư có xu hướng muốn phục vụ người khác, họ luôn cố gắng để
hy sinh và truyền cảm hứng cho người khác. Mặt khác, họ cũng là người dễ bị phụ thuộc, cả tin và bị
động. Họ thường không phải là các nhà lãnh đạo.Cung Song Ngư thuộc sao Hải Vương tinh từ bi, tuy
nhiên họ cũng thích được nhận sự quan tâm từ những người khác, những người sẵn sàng để che chở
cho họ.Dấu hiệu Hải Vương tinh chiếu Song Ngư yêu nghệ thuật. Họ muốn thể hiện bản thân một
cách sáng tạo trong nghệ thuật, âm nhạc hay phim truyền hình. Họ sẽ dành một lượng lớn thời gian
để tìm ra lời lý giải cho những hiện tượng huyền bí.Cung Song Ngư thuộc sao Hải Vương tinh là
người sống thiên về cảm xúc và có nhân cách tốt đẹp. Tuy nhiên họ khá là ảo tưởng. Khi họ quyết
định chiến đấu, họ mong đợi giành chiến thắng mà bất chấp hậu quả, điều này có thể gây nguy hiểm
trong một số trường hợp. Họ sẵn sàng để mất tất cả vì mục đích của bản thân.
Hải Vương Tinh Nhà 11
Bạn rất dễ dãi, nhân đạo và có cái nhìn duy tâm. Bạn đặc biệt duy tâm trong tình bạn, luôn thích ứng
tốt và tỏ ra linh hoạt với mọi người, nhưng lại hy vọng rằng mình không bị người ta lợi dụng. Một số
người hay giúp đỡ người khác và không phân biệt đối xử khi chọn lựa bạn bè, đến nỗi họ tự mở đường
cho người khác lừa đảo hoặc lợi dụng chính mình. Bạn thấy thật sự khó khăn khi phải xác định cho đi
bao nhiêu thì mới đủ để giữ một tình bạn êm đẹp. Bạn cũng thấy khó khăn trong việc tiếp cận với
những ước muốn và hy vọng sâu thẳm nhất trong tâm hồn bạn, và những thứ làm bạn hạnh phúc.
Bạn thường thấy không thỏa mãn khi đã đạt được mục tiêu, bạn muốn nhiều hơn thế. Bạn cũng mong
muốn một cảm giác thân thiết thực sự và liên kết trong tâm hồn với bạn bè hoặc với cả một nhóm
người, nhưng bởi vì tư tưởng của bạn quá cao thâm hoặc phi thực tế, bạn thường thấy bất mãn và
thất vọng. Bạn rất cuốn hút, hoặc bị cuốn hút bởi nghệ thuật, sự nhạy cảm, hoặc những người bạn lạ
thường và thậm chí là quái dị. Bạn có nhiều sự đồng cảm và lòng trắc ẩn đối với những nạn nhân của
sự bất công hoặc người bị chà đạp. Bạn cần phải cẩn thận, không nên cho đi quá nhiều để cuối cùng
lại có cảm giác bị lợi dụng. Hãy cố gắng làm mọi sự thật rõ ràng với những người xung quanh để
tránh bối rối hoặc tình cảnh hỗn loạn.

Diêm Vương Tinh Ma Kết Nhà 9

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
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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 Ma Kết
Bạn có lẽ được thừa hưởng một niềm đam mê lớn và một ý chí sắt đá. Tính kiên nhẫn có thể được
thêm vào những điểm mạnh của bạn, có lẽ đúng nhất là có khả năng dành lợi ích cho những kế
hoạch dài hạn.

Diêm Vương Tinh Nhà 9
Khả năng tập trung của bạn và năng lượng trí tuệ của bạn là tài sản lớn nhất của bạn trong việc
nghiên cưu những kiến thức sâu hơn và những khái niệm thuộc về tư tưởng. Bạn cũng có khuynh
hướng tránh xa vỏ bọc bề ngoài thông thường của mình. Bạn sống bằng đam mê và sự bền bỉ, và bạn
không chống lại sự cám dỗ trong việc khám phá những vùng đất lạ hoặc khám phá chúng hoàn toàn
thông qua tư tưởng.
Bên cạnh đó, một khi rơi vào những lĩnh vực hấp dẫn, thì điều chắc chắn nhất rằng bạn bị biến đổi và
tiêu tan gần như sạch sẽ. Không có gì hơn là nó đã từng, và điều này chính xác là những gì bạn vô
tình đặt ra những nghi hoặc khi bạn bị hấp dẫn về những lĩnh vực mơ hồ đó.
Đôi khi, những sự biến đổi này có thể khiến bạn đau đớn rất lâu, nhưng nó không phải là cách duy
nhất để thay đổi và tiến hóa? Trong trường hợp khác, tất cả những lợi ích thuộc về bạn: chất
adrenaline tăng lên do sự đam mê và sự sáng tạo ở một thời điểm nào đó, luôn đi kèm với niềm vui
để làm giàu cho tinh thần, và đối với bạn thì điều này luôn luôn như thế.

Chiron Song Ngư Nhà 11

Chiron Song Ngư
Chiron cư Song Ngư luôn luôn bị khủng khoảng. Đây là sự khủng hoảng mang tầm vũ trụ, không thứ
nhỏ nhặt nào có thể chạm tới sự kết hợp này. Có thể là lòng mộ đạo hoặc những khủng hoảng tinh
thần khiến sự kết hợp này bị kích động. Họ có thể có nguy cơ trầm cảm hay nghiện ngập. Họ có thể
thấy họ mất niềm tin vào vũ trụ. Họ có thể thấy tội lỗi dù không có lý do nào để cảm thấy như vậy.
Họ có thể đóng vai nạn nhân. Họ có một khả năng bẩm sinh có thể thu hút những người bất hạnh và
cố hết sức để giúp những người đó. Họ cần phải rõ ràng. Mộng tưởng tan vỡ và sự bội phản có thể
khiến cuộc sống thật khó khăn. Họ phải học rằng đôi lúc những việc đó xảy ra vì một lý do nào đấy.
Bằng cách xem xét những vấn đề của mình, họ có thể tìm thấy một sự thấu hiểu và kết nối sâu sắc

hơn.

Chiron Nhà 11
Nếu bạn có Chiron tại vị trí này, nó sẽ mang lại những vấn đề liên quan đến bản chất của con người.
Những người có Chiron nằm ở vị trí này hiểu và tuân theo triết lí “Cái lợi lớn nhất mà ta nên tìm
kiếm là cái lợi cho nhiều người nhất”. Thay vì nói lên những điều mình nghĩ, thì bạn thường truyền
tải những tư tưởng đã được phổ biến một cách rộng rãi và đã được chấp nhận. Nhưng bạn cũng có
thể đi xa hơn và trở thành người đầu tiên lên tiếng về những vấn đề gây tranh cãi và cuối cùng phải
chịu ảnh hưởng từ việc mở ra những cánh cửa đó. Nếu có Chiron ở vị trí này, bạn mang những nét
riêng biệt đáng chú ý với những hành vi khác thường. Khi bạn chỉ trích hay bác bỏ một vài điều gì đó
tồn tại trong xã hội thì chỉ là bạn thật sự hi vọng những đóng góp của mình sẽ mang tính xây dựng.
Bạn quan tâm đến tương lai và cả quá khứ. Món quà của vị trí này là bạn có thể trở thành cầu nối
giữa quá khứ và tương lai.

Lilith Cự Giải Nhà 3

Lilith Cự Giải
Lilith trong Cự Giải đại diện cho Đức Mẹ, Người Bảo Hộ. Với những người có Lilith tại vị trí này, gia
đình rất quan trọng. Truyền thống mang tính cha truyền con nối được nhấn mạnh rõ rệt, gen di
truyền thông qua phe nữ tính – thuộc về người mẹ. Những người này có trí nhớ tốt, đặc biệt là về tuổi
thơ, tổ tiên, cha mẹ, những ngày cắp sách tới trường của họ.
Nhưng, cũng tại vị trí này, người ta nhận lấy nỗi niềm thất vọng nhất. Những bí mật gia đình hiển
nhiên luôn tồn tại, những đứa trẻ bị bỏ rơi, những người phụ nữ đau khổ, những cái chết vì sinh nở,
bị giết hại và cưỡng bức, vô số những thói hư tật xấu – đặc biệt là rượu (Hendrix, Janis Joplin), những
ngôi nhà bị làm hỏng, bị đốt, bị trộm. Chúng là tất cả việc khiến một người cảm thấy xa lạ ngay trong
chính gia đình của mình, nên khi còn trẻ, người ta chỉ muốn rời khỏi đó ngay khi có thể.

La Hầu Bọ Cạp Nhà 7

Trong chiêm tinh học, mục đích cuộc sống của bạn được mã hóa qua hai giao điểm của mặt trăng là
North Node (Long thủ) và South Node (Long vĩ). Các giao điểm này đối đỉnh nhau trong bản đồ sao.
Chúng không phải là các hành tinh, mà là các điểm toán học trên bản đồ rơi vào hai cung hoàng đạo
đối đỉnh. Ví dụ, nếu Long thủ ở Ma Kết, Long vĩ sẽ ở cung đối đỉnh là Cự Giải, vân vân…
Long vĩ tiết lộ món quà bạn mang đến kiếp này, điểm mạnh, vùng an toàn của bạn. Bạn bẩm sinh đã
giỏi giang trong những lĩnh vực này, và có thể bắt đầu giai đoạn đầu đời dựa trên những gì đã học từ
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Long vĩ. Tuy điều này có thể khiến bạn thỏa mãn, nhưng chưa chắc nó đã nâng tầm bạn lên. Có một
cảm giác “đã ở đó, đã làm thế” trong phạm vi những hoạt động của Long vĩ. Và chắc chắn bạn đã ở
đó và làm thế ở nhiều kiếp trước. Chìa khóa nằm ở việc dùng Long vĩ làm bàn đạp hướng đến vận
mệnh ở Long thủ, cũng như một người phải sống ở nước ngoài sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi nói
tiếng mẹ đẻ tuy đã sống ở đất nước mới nhiều năm. Long vĩ là “quê nhà” của bạn trên lá số, có lẽ
không phải là nơi bạn muốn trú ngụ vĩnh viễn, mà là một nơi ấm cúng khi bạn cần cảm thấy có chốn
dành cho mình hoặc mình thuộc về một nơi nào đó.
Long thủ nằm ở cung hoàng đạo đối đỉnh với Long vĩ. Nó chiếu sáng vùng đất đang kêu gọi bạn,
nhưng để trèo lên được đỉnh này cũng giống như leo núi Everest. Bạn sẽ phải mang hành lý ít thôi,
và tuyển một người Sherpa bản địa đưa bạn lên. Đó là con đường quanh co bạn phải học. Các hoạt
động ở Long thủ yêu cầu phải mở rộng vùng an toàn của bạn. Một khi đã làm vậy, bạn sẽ kinh ngạc
trước việc mình cảm thấy đủ đầy đến thế nào. Nó giống như khởi đầu cho nhiệm vụ cuộc đời của bạn.
Càng sắp xếp bản thân sớm cho con đường này bao nhiêu, cuộc đời bạn càng rõ ràng mục đích bấy
nhiêu. Tuy nhiên, bạn sẽ thường quay lại với Long vĩ như một con át chủ bài – giống như quay về nhà
để biết được cội nguồn, cho dù bạn đã đi khắp thế giới.
Chúng ta thường nghĩ rằng vì chúng ta làm tốt việc gì đó – hay việc đó đến với chúng ta một cách dễ
dàng – thì đó là những gì chúng ta nên “làm” với đời mình. Tuy nhiên, đôi khi con đường bằng phẳng
không mang lại thỏa mãn về tinh thần. Có lẽ bạn đã đi mòn con đường này ở các kiếp trước rồi, và đã
sẵn sàng cho những điều mới mẻ hơn.

La Hầu Bọ Cạp
(La Hầu Bọ Cạp / Kế Đô Kim Ngưu)
Kim Ngưu và Bọ Cạp là các cung chủ quản tiền bạc, quyền lực và khoái lạc. Nếu bạn sinh ra với La
Hầu Kim Ngưu hoặc Bọ Cạp, vận mệnh của bạn sẽ phải học cách cân bằng thế giới vật chất và tinh
thần. Hai giao điểm này toát ra năng lực tình dục, những khoái lạc và quyền lực trần tục. Truyền dẫn
những sức mạnh sôi sục này vào những cách thức cân bằng, lành mạnh có thể là một thử thách, vì
hai giao điểm này nghiêng về các cực. Bạn sẽ thường bị giằng co giữa thực tế và những điều thần bí,
giữa nhận thức qua các giác quan và tâm linh.
Những người có Kế Đô Kim Ngưu/La Hầu Bọ Cạp đang học cách nắm lấy “cái có thể” thay vì khư khư
lấy “cái là”. Họ đã trải qua nhiều kiếp để bước vào thế giới vật chất dưới dạng một người dốc sức làm
việc, thực tế. Họ thích tiêu xài tiền bạc, và có thể nổi lên như một kẻ hiểu rõ sự xa hoa và có thị hiếu
tốt. Kim Ngưu chủ quản các giác quan sau: xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác, thị giác. Họ có
thể là những họa sĩ và nhạc sĩ tài năng (cả Prince và Justin Bieber đều được sinh ra với La Hầu Bọ
Cạp) hoặc có một cảm quan sắc sảo về phong cách (như nhà thiết kế thời trang mẫu mực Coco
Chanel).
Ở kiếp này, ham mê về chủ nghĩa khoái lạc có thể là sự sa sút của họ. La Hầu Bọ Cạp đá họ khỏi lãnh
địa của nhục thể và đẩy họ vào lãnh địa tinh thần. Những người có La Hầu Bọ Cạp đang học về cuộc
sống nằm bên ngoài các giác quan và thói quen hằng ngày của họ (công việc, ăn uống, ngủ nghỉ, làm
tình, lặp lại). Bọ Cạp chủ quản sự giàu có và các cuộc đầu tư. Những người này học cách khiến đồng
tiền làm việc cho họ thay vì làm việc vì tiền.

P. of Fortune Sư Tử Nhà 5

P. of Fortune Nhà 5
Phát triển khiếu sáng tạo của bạn, bạn sẽ tiến đến sự khá giả. Theo nghĩa cũ, có thể diễn giải vị trí
này rằng sự dư dả sẽ đến từ con trẻ, ví dụ như những ngành nghề hoặc dự án hướng đến nhu cầu của
trẻ con. Hoặc đơn giản hơn, nó có thể ám chỉ niềm vui của việc làm cha mẹ hoặc trải nghiệm lại sự
mê đắm của tuổi thơ. Hiểu theo nghĩa trừu tượng, chúng ta có thể xem vị trí này như một niềm vui
thú đến từ việc sáng tạo, khai sinh ra những ý tưởng, kế hoạch và hoạt động mới. Việc nhìn nhận
cuộc đời thông qua đôi mắt của một đứa trẻ – được bao bọc bởi sự ngây thơ và tràn đầy nhiệt huyết
với những tiềm năng có thể – là chuyện xứng đáng sẽ được hồi đáp. Thất bại cũng là một phần của
quá trình. Cuối cùng, bạn sẽ chiến thằng bằng việc không phức tạp hoá chuyện sáng tạo của mình
bởi những cảm giác thất vọng, và vỡ mộng. Bạn sẽ gặp điều may khi đối diện trước cuộc đời, bạn
luôn vô tư và thích thú trước mọi kết quả, hệt như cái lần đầu tiên bạn bẻ đôi bánh may mắn để tìm
thông điệp dành cho mình ở bên trong. Đây không phải là một sự lạc quan mù quáng, mà đúng hơn,
là một cái biết từ trong sâu thẳm rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Một thứ may mắn đã được chèn sâu
bên trong sự lạc quan, cảm hứng, và khả năng sáng tạo của bạn; nó có thể là mong muốn thành công
mạnh mẽ, song nó cũng có thể là cái quyết tâm không chỉ mong để thắng, mà còn mong để phát
triển.
Khi chúng ta tiến vào nhà 5, chúng ta đang tiến vào một khu vui chơi phức hợp, một chốn đầy trò
tiêu khiển, một trung tâm thể thao giải trí, một sòng bạc hay một chỗ dừng chân kì lạ. Có lẽ trong
chính những khu vực này, bạn tìm thấy vận may của mình, nhưng nói đúng hơn, khi bạn cho phép
bản thân được chơi và được vui, bạn sẽ cảm thấy may mắn và được phù trợ. Hên xui và may rủi cũng
là một phần quan trọng khi bạn xoay Bánh xe May mắn. Nhưng may mắn không phải là thứ mang lại
vận may, mà chính sự kiên trì luôn giữ thái độ lạc quan, những thú vui sáng tạo và thái độ của bạn
trước cuộc đời mới là thứ làm chuyện đó. Số phận sẽ hoàn trả cho sự hào phóng của bạn thông qua
những cơ hội sáng tạo và thông qua những may rủi mà bạn luôn ở phần may.

Vertex Thiên Bình Nhà 6

Tiểu Hành Tinh
Ceres Sư Tử Nhà 5
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Ceres ảnh hưởng lên người mang dấu hiệu của nó một số phẩm chất kiên trì với công việc khó khăn,
giỏi nuôi dạy con cái và làm vườn . Họ sẽ dung hòa được việc cho và nhận giữa cuộc sống này. Dấu
hiệu Ceres được kết hợp với khả năng sinh sản và tính nữ tính. Trên mặt tiêu cực thì dấu hiệu này
cũng chi phối nhiều đến cảm xúc hay đau buồn, dễ bị rối loạn cảm xúc, lòng tự trọng thấp, hay sợ hãi
và quá sở hữu.

Ceres Sư Tử
Dấu hiệu Ceres chiếu Sư Tử là sự vui vẻ và lạc quan, họ có một sự tự tin rất riêng. Họ biết cách để
truyền niềm tin đến cho người khác, tuy nhiên họ không phải là người sống quá tình cảm. Họ có xu
hướng quan tâm đến bản thân nhiều hơn là người khác, họ thích được người khác chú ý, ngưỡng mộ
và kính trọng. Họ sáng tạo và độc lập và họ cũng mong truyền được những đặc điểm này sang những
người khác xung quanh họ. Mặt tiêu cực của cung Sư Tử thuộc dấu hiệu Ceres là quá thích thể hiện
tầm quan trọng của mình đối với người xung quanh.

Juno Bảo Bình Nhà 6

Trong trường hợp dấu hiệu Juno chiếu vào cung hoàng đạo của bạn thì bạn sẽ có thể gặp được một ai
đó mang đến một mối quan hệ lâu dài trong tình cảm. Dấu hiệu này thể hiện tính cách của các cung
hoàng đạo đối với tình yêu, sự cam kết trong hôn nhân, thời trang và làm đẹp. Đây sẽ là người bảo
trợ trong các mối quan hệ tình yêu đích thực và có tài ngoại giao.
Dấu hiệu này ảnh hưởng phần lớn đến nữ giới, có thể gây ra sự phản bội trong tình yêu và những tiêu
cực như dễ giận dữ và cảm xúc phức tạp.

Juno Bảo Bình
Dấu hiệu Juno chiếu Bảo Bình muốn có một mối quan hệ mang lại cho họ sự tự do. Họ là những người
khá độc đáo và thích những cuộc hôn nhân mở. Trong tình cảm thì Bảo Bình ở dấu hiệu Juno không
phải là người đề cao tính bình đẳng, họ muốn người bạn đời của họ phải thật cuồng nhiệt và mạnh
mẽ để họ có thể lệ thuộc vào. Họ đánh giá cao sự lập dị trong cá tính của đối phương. Bảo Bình
thuộc Juno là người khá an toàn, tự phát và bốc đồng. Họ mong muốn có được một người hiểu được
những nhu cầu và mục tiêu của họ.

Pallas Song Tử Nhà 2

Dấu hiệu này có một kết nối đặc biệt với cung Thiên Bình, mang đến sự sáng tạo và nghệ thuật cho
người được dấu hiệu này chiếu vào. Dấu hiệu này mang đến hy vọng cho tất cả mọi người đều có
được quyền lực cá nhân của họ.

Dấu hiệu Pallas này thực sự ảnh hưởng nhiều đến người được nó chiếu vào liên quan đến các vấn đề
như nghệ thuật, tình cảm, trực giác, công lý và sự khôn ngoan.
Dấu hiệu này mang đến sự kết nối tình cảm cha con rất đặc biệt, và có ảnh hương lớn đền toàn bộ
nam giới. Mặt tiêu cực thì Pallas Athena dễ dính vào các cuộc xung đột, cuộc chiến pháp lý và đấu
tranh cho sự bất công.

Pallas Song Tử
Dấu hiệu Pallas chiếu Song Tử nhìn thế giới thông qua lời nói. Họ có khả năng phân tích cảm xúc và
đưa hình ảnh của mình vào thơ văn hay những câu chuyện. Họ có kiến thức và tài năng trong ngôn
ngữ học, họ có thể làm nhiều vấn đề cùng một lúc, tuy nhiên họ rất dễ bị nhàm chán. Cung Song Tử
thuộc Pallas thích giải quyết những thách thức, họ có biệt tài trong lĩnh vực chữa bệnh, thôi miên và
ngoại giao.

Vesta Cự Giải Nhà 4

Dấu hiệu này có đặc điểm là rất có tổ chức và có tài năng hoàn hảo. Nó là hình ảnh thu nhỏ của ngôi
nhà và gia đình, sự tận tâm và tình dục.
Khía cạnh tiêu cực của dấu hiệu này mang đến là sự bất an, thiếu tập trung, bừa bãi, phân biệt
chủng tộc, bí mật và những rắc rối trong gia đình. Có thể có một nỗi sợ hãi trong quan hệ tình dục
hay tình cảm.

Vesta Cự Giải
Dấu hiệu Vesta chiếu Cự Giải được dành để phục vụ những người khác. Họ là một người thích chăm
sóc người khác và ngược lại. Một khi họ không cảm thấy được đánh giá cao thì họ sẽ thu mình lại. Họ
có một cảm giác mạnh mẽ về trách nhiệm đối với gia đình và người thân của họ. Điều này có thể chế
ngự bất kỳ ham muốn cá nhân nào của họ, vì họ sẵn sàng hy sinh bản thân cho gia đình. Họ là người
trực quan và đầy lòng từ bi. Cự Giải thuộc Vesta thường nhạy cảm với những nỗi đau của người khác.

Đỉnh Nhà và Hành Tinh Chủ Quản
Ranh giới mỗi nhà được tạo thành bởi hai đường vòng cung và hai đường thẳng. Xoay bản đồ sao theo
chiều kim đồng hồ ngược, tìm đường thẳng ranh giới nằm trước. Đường thẳng đó hướng ra cung
Hoàng đạo nào thì đỉnh nhà của bạn nằm ở cung Hoàng đạo đó.
Mỗi cung Hoàng đạo đều có 1 chủ tinh – hành tinh được cho là hoạt động mạnh mẽ, thoải mái, tự
nhiên nhất khi ngự trong cung Hoàng đạo ấy. Các chủ tinh được phân định theo một tỉ lệ cân xứng,
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mỗi hành tinh được quản chiếu bởi 2 cung hoàng đạo, 1 tích cực, 1 tiêu cực, ngoại trừ Mặt Trăng với
Mặt Trời, chỉ quản chiếu một cung hoàng đạo. Các chủ tinh được phân bố ở giữa các cung hoàng
đạo, ở khoảng cách rõ ràng.
Mặt Trời quản chiếu cung Sư Tử, khoảng thời gian nóng nhất trong năm, khi Mặt Trời ở vị trí cao
nhất. Mặt Trăng quản chiếu cung Cự Giải, thời điểm Hạ chí, đánh dấu sự đổi hướng của Mặt Trời.
Theo tốc độ quỹ đạo giảm dần, ta có Thuỷ Tinh quản chiếu cung Song Tử và cung Xử Nữ, rồi đến Kim
Tinh quản chiếu cung Kim Ngưu và Thiên Bình, tiếp đến là Hoả Tinh cai quản cung Bạch Dương và
Bọ Cạp. Mộc Tinh cai quản cung Song Ngư và Nhân Mã, cuối cùng, thời điểm lạnh giá và đen tối
nhất trong năm, Thổ Tinh cũng là hành tinh chậm nhất, cai quản cung Ma Kết và Bảo Bình. Các hành
tinh vành ngoài mới được thêm vào gần đây nhưng cũng đi theo mô hình này; Diêm Vương Tinh là
chủ tinh mới của Bọ Cạp, Thiên Vương Tinh là chủ tinh mới của cung Bảo Bình và Hải Vương Tinh là
chủ tinh mới của cung Song Ngư.

Xem Đỉnh Nhà 1 tại phần Cung Mọc - Bạch Dương

Hành Tinh Chủ Nhà 1 (Hỏa Tinh ) Nằm Trong Nhà 2

Của cải, tiền bạc và vật chất rất quan trọng với bạn cũng như việc thiết lập được giá trị riêng cho
bản thân. An toàn và lòng tự trọng là những thứ bạn luôn muốn giữ gìn.

Đỉnh Nhà 2 Kim Ngưu
Nhà 2 trong bản đồ sao gắn liền với các giá trị, tài sản, các vấn đề tài chính, sự vận dụng và tiếp thu
những năng khiếu và nguồn động lực của mỗi người. Vì thế, nói 1 cách cơ bản, đỉnh nhà 2 nói về tiền
bạc của bạn, giá trị của bạn, khả năng tiếp thu năng khiếu tự nhiên cũng như động lực của bạn.

( Sao Kim là hành tinh chủ quản của Kim Ngưu)
Nhà 2 vốn là ngôi nhà của Kim Ngưu, vì thế các bạn có đỉnh nhà 2 Kim Ngưu đang có vị trí chuẩn
nhất trên bản đồ sao cá nhân của mình. Nếu sao Kim của bạn không có các góc hợp thách thức với
các hành tinh khác (hard aspect) thì các lĩnh vực trong nhà 2 của bạn (như tài chính, năng lực tiềm
ẩn) đều xuôi chèo mát mái. Đỉnh nhà 2 Kim Ngưu chỉ ra những lĩnh vực bạn muốn bắt tay vào làm
đến cùng. Bạn yêu thích sự giàu sang và xa hoa, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và niềm vui
của bạn. Bạn rất biết cách thương lượng giá cả và có tiềm năng của một nhà thương mại giỏi với
những chiến lược vô cùng thực tế.
Nếu bạn thuộc cung Song Ngư hay có nhiều hành tinh khác trong bản đồ sao thuộc cung này, mục
tiêu của bạn sẽ mạng tầm lý tưởng hơn. Và nếu sao Kim ở có các góc hợp đẹp (soft aspect), âm nhạc
và nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Bạn cũng có thể là 1 giọng ca hết
sức tiềm năng đấy!

Hành Tinh Chủ Nhà 2 (Kim Tinh ) Nằm Trong Nhà 4

Người có hành tinh chủ nhà 2 nằm trong nhà 4 sẽ kiếm thu nhập bên ngoài gia đình. Rất nhiều lãnh
đạo như Gandhi hay Charles de Gaulle có vị trí này trong bản đồ sao, bởi họ thường xuyên sống và
làm việc trong chính phủ hoặc hoàng cung. Bạn cũng có thể hứng thú với bất động sản hoặc thiết kế
nội thất. Ngoài ra, ý thức giá trị của người có vị trí này sẽ bị rập khuôn bởi cha mẹ. Cũng có thể, cha
hoặc mẹ bạn có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời bạn. Với bạn, gia đình vô cùng quan trọng và góp
phần giúp bạn định hình con người mình.

Đỉnh Nhà 3 Song Tử
Nhà 3 trong bản đồ sao gắn liền cũng như thể hiện với khả năng giao tiếp. nói năng, môi trường lúc
nhỏ, học vấn (những bậc học thấp từ tiểu học đến cấp 3), những chuyến du lịch ngắn và gần. Ngoài
ra, nhà 3 còn gắn liền với các mối quan hệ gần như anh chị em trong gia đình hoặc bạn bè cực kì
thân.

(Sao Thủy là hành tinh chủ quản của Song Tử):
Nhà 3 vốn là ngôi nhà của Song Tử, thế nên những lĩnh vực mà nhà 3 thể hiện đều có vị trí quan
trọng trong cuộc sống của bạn. Người có đỉnh nhà 3 Song Tử thích thú khám phá tất cả mọi thứ. Bạn
cũng có thể dễ dàng lĩnh hội mọi thứ: từ những công việc khó khăn cho đến những vấn đề siêu đơn
giản. Bạn là người nhanh trí, có khả năng sử dụng ngôn từ linh hoạt, viết lách trơn tru và cực kỳ
thông minh khi có thể xoay chuyển bất cứ tình huống nào thành có lợi cho bản thân. Và đặc biệt, nếu
sao Thủy tạo góc hợp tốt, bạn chưa bao giờ thua cuộc trong bất cứ tình huống khó khăn bất lợi nào.
Nếu có cung Mọc Kim Ngưu, bạn sẽ có cho một giọng hát hay nhưng sư học thì lại khá trì trệ. Nếu có
cung mọc Bạch Dương thì bạn cần luyện cho mình khả năng tập trung vì sự tập trung của bạn
không cao. Nếu có anh chị em thì bạn là một người có trách nhiệm và về sau, khi đã trưởng thành,
anh chị em của bạn còn có thể chuyển đến sống cùng bạn.

Hành Tinh Chủ Nhà 3 (Thủy Tinh ) Nằm Trong Nhà 4

Vị trí hành tinh chủ nhà 3 trong nhà 4 thường cho thấy anh/chị/em của bạn đóng vai trò như cha mẹ
của bạn hoặc ngược lại, bạn giống như cha mẹ với họ. Bạn cảm thấy thoải mái nhất khi ở nhà và cần
rất nhiều thời gian riêng tư. Nếu hành tinh chủ của bạn tạo góc hợp tốt, bạn có thể trao đổi hoặc trò
chuyện ăn ý với cha mẹ mình. Tuy nhiên, nếu hành tinh chủ tạo góc hợp xấu, bạn và cha/mẹ sẽ không
hiểu nhau. Ngoài ra, đây là vị trí khá thích hợp với những người làm bất động sản, bởi bạn luôn dễ
dàng nói về nhà đất và luôn giúp khách hàng đưa ra lựa chọn chính xác.
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Đỉnh Nhà 4 Cự Giải
Nhà 4 là nơi để bạn dựa vào, một thế giới riêng của bạn (cả về mặt không gian lẫn về mặt tinh thần).
Tượng trưng cho sự gắn bó với gia đình, một nền tảng vững chắc hoặc nơi chốn thực sự, nhà 4 là nơi
bạn sẽ thực sự cần đến khi muốn trốn tránh thế giới hay xã hội thực tại.

(Mặt Trăng là hành tinh chủ quản của Cự Giải):
Đây là ngôi nhà của Cự Giải. Do đó bạn luôn cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà của mình, trừ phi
Mặt Trăng tạo ra những góc hợp căng thẳng. Đa cảm, dễ xúc động và truyền thống là những từ dung
để miêu tả người có đỉnh nhà 4 ở cung Cự Giải. Bạn luôn muốn kiếm tìm bản thân mình nên rời khỏi
gia đình từ sớm, đặc biệt là đối với người có cung Mọc Bạch Dương. Những ảnh hưởng về đạo đức
gia đình có tác động rất mạnh mẽ đến bạn. Có thể do bạn đã trải qua những chuyện đau buồn trong
quá khứ. Người phụ nữ có đỉnh nhà 4 ở Cự Giải là người thường phải chịu sự ràng buộc khắt khe để
trở thành mẫu người phụ nữ của gia đình, chăm sóc mẹ, chị em gái, hoặc một bà dì. Nếu cung Mọc
của bạn là Song Ngư hoặc Kim Ngưu, những kỷ vật gia truyền của ông bà thường do bạn gìn giữ.
Càng về sau này bạn sẽ sống gần những nơi có nước.

Hành Tinh Chủ Nhà 4 (Mặt Trăng ) Nằm Trong Nhà 11

Khi có vị trí này trong bản đồ sao, bạn có thể được nuôi dạy trong một môi trường khi bạn bè luôn
được chào đón và được phép tụ tập qua đêm. Thậm chí, có một số bạn bè và bạn đôi khi còn được ở
cùng nhau. Cách giáo dục thời thơ ấu giúp bạn trở thành người có mục tiêu và định hướng. Trong
một số trường hợp, thời thơ ấu của bạn thiếu vắng tình thương của cha hoặc mẹ (do mất hoặc ly hôn)
và một người bạn đã đảm nhận vị trí đó.
Một số người có hành tinh chủ nhà 4 nằm trong nhà 11 thích nhận con nuôi hoặc nuôi con của
chồng/vợ trước. Nếu không tận dụng hợp lý nguồn năng lượng này, bạn có thể khá bận rộn với cuộc
sống.

Đỉnh Nhà 5 Sư Tử
Nhà 5 trong bản đồ sao của bạn là đại diện cho tình yêu và những điều lãng mạn, trẻ nhỏ (con cái),
tính sáng tạo, khuynh hướng, giải trí và thể thao của bạn.

(Mặt Trời là hành tinh chủ quản của Sư Tử):
Đây là nhà nguyên bản của Sư Tử và Mặt Trời hoạt động rất năng suất ở vị trí này. Với những lĩnh
vực từ khoá của nhà 5, đỉnh nhà 5 Sư Tử thể hiện tốt nhất bản năng của mình. Dù thường có vẻ là
người dễ dãi, hay đùa bỡn, nhưng bạn có cam đảm rất lớn để đương đầu với những khó khăn hay
những vận rủi. Bạn có khả năng tập trung cao. Bạn khá ngây thơ trước những lời nịnh nọt, điều này
đôi lúc sẽ gây ra những rắc rối đầy lãng mạn cho bạn. Với bản tính vui vẻ và cá tính dễ chịu, bạn có

tài làm diễn viên hoặc là một giáo viên tốt.
Người có đỉnh nhà 5 Sư Tử thích trẻ con, tuy nhiên dù đây có là “đất” của Sư Tử đi chăng nữa, bạn
không phải là người nhiều con cái, đặc biệt là khi Bạch Dương là cung mọc bởi khi đó bạn sẽ quá
bận rộn với những công việc riêng của mình.

Hành Tinh Chủ Nhà 5 (Mặt Trời ) Nằm Trong Nhà 3

Với hành tinh chủ nhà 5 nằm trong nhà 3, bạn là người ham phiêu lưu và thích thách thức. Bạn thích
tốc độ và sống một cuộc sống vội vàng, đặc biệt nếu hành tinh chủ của bạn là sao Hoả, sao Mộc và
sao Thiên Vương. Mặt khác, bạn có khả năng giao tiếp sáng tạo và có duyên với các ngành luật pháp,
chính trị và diễn xuất. Nếu biết cách tận dụng năng lượng hợp lý, bạn có thể nuôi dạy con cái rất tốt
và có khả năng giảng dạy nói chung. Đồng thời, người có vị trí này rất thích đi du lịch hoặc làm việc
trong ngành này nếu các góc hợp khác trong bản đồ sao thuận lợi.

Đỉnh Nhà 6 Xử Nữ
Nhà 6 trong bản đồ sao mang ý nghĩa về các vấn đề công việc, sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng. Nhà
6 cũng nói đến cả những thói quen, sự cống hiến và đồng nghiệp, nhân viên cũng như môi trường
làm việc của bạn. Ngoài ra, tủ quần áo và thú cưng của bạn cũng được đề cập trong ngôi nhà này.

(Sao Thuỷ là hành tinh chủ quản của Xử Nữ):
Đây vốn là ngôi nhà của Xử Nữ, do đó các lĩnh vực mà nhà 6 cai quản đối với bạn đều diễn ra khá
suôn sẻ. Bạn sạch sẽ, luôn yêu cầu sự chính xác và siêng năng trong công việc. Đồng thời, bạn rất
giỏi trong việc xây dựng chi tiết và sẽ toả sáng nhờ nó. Những lĩnh vực như ăn kiêng, cơ học và
nghiên cứu cũng rất lôi cuốn những ai có đỉnh nhà 6 Xử Nữ.
Là một “sử gia” bẩm sinh và rất câu nệ sự sạch sẽ, tao nhã, thỉnh thoảng bạn cũng trở nên thiếu kiên
nhẫn, cáu kỉnh, nhất là khi sao Thuỷ có những góc chiếu khó khăn. Nhưng cho dù thế, bạn vẫn luôn
sẵn lòng cống hiến. Nếu đỉnh nhà 1 của bạn là Bạch Dương hoặc Song Ngư, điều quan trọng trong
cuộc sống là bạn cần phải có một công việc, việc gì cũng được, miễn là có, nếu không bạn sẽ giải
phóng năng lượng một cách bừa bãi- điều này thật không tốt cho sức khoẻ của bạn một chút nào! Khi
đỉnh nhà 6 được Xử Nữ cai quản, những bệnh về dạ dày cũng hay có xu hướng xảy ra. Vì thế, hãy chú
ý đến chế độ ăn kiêng và thói quen ăn uống của mình để tránh chúng nhé!

Hành Tinh Chủ Nhà 6 (Thủy Tinh ) Nằm Trong Nhà 4
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Nếu có hành tinh chủ nhà 6 nằm trong nhà 4, bạn luôn đặt câu hỏi về nhà cửa và những thứ xung
quanh mình. Nếu hành tinh chủ của bạn tạo những góc hợp xấu, bạn sẽ rất ghét làm việc nhà và
thường trả tiền để người khác làm công việc đó. Ngoài ra, người có vị trí này trong bản đồ sao
thường làm những công việc có thể làm ở nhà, hoặc trong môi trường như nhà. Đó có thể là nhà văn,
thủ thư hoặc thủ quỹ. Công việc bạn đang làm rất có thể do cha hoặc mẹ bắt ép hoặc thúc giục. Bên
cạnh đó, nếu hành tinh chủ của bạn có góc hợp thuận lợi, bạn rất thích nuôi thú cưng.

Đỉnh Nhà 7 Thiên Bình
Nhà 7, tuy được cho là ngôi nhà của Hôn Nhân, nhưng thật chất, nó nói lên bất kì mối quan hệ 2
người nào của bạn : vợ chồng, người yêu, đối tác kinh doanh, đồng nghiệp, thậm chí là kẻ thù. Đây là
cũng mảnh đất ám chỉ những thứ như ly dị, chia tay, kiện tụng…

(sao Kim là hành tinh chủ quản của Thiên Bình):
Đây là vị trí phù hợp cho Thiên Bình trong bản đồ sao, và với đỉnh nhà 7 Thiên Bình, Bạch Dương sẽ
ngụ tại cung Mọc của bạn. Bạn có nhu cầu được hợp tác, tiếp cận và hòa nhập với người khác. Tuy
nhiên bạn cũng sẽ khá đòi hỏi và độc đoán, vì vậy tốt nhất bạn nên tìm một đối tác hay người bạn đời
điềm tĩnh và đĩnh đạc.
Người có đỉnh nhà 7 Thiên Bình hiếm khi dồn hết sức mình vào mối quan hệ trừ khi sao Kim và sao
Hỏa của họ có góc hợp tốt với nhau. Đa cảm, nghệ sĩ, cũng như độc đoán, bạn rất cần một người có
thể chấp nhận chính con người bạn. Nửa kia của người có đỉnh nhà 7 Thiên Bình phải có ngoại hình,
phải khéo léo, và còn khiến bạn tự hào về người ấy nữa. Khi đang trong một mối quan hệ tốt, bạn sẽ
rất đáng yêu và rất cởi mở.

Hành Tinh Chủ Nhà 7 (Kim Tinh ) Nằm Trong Nhà 4

Người kia và mối quan hệ phải khơi gợi cho bạn thật nhiều cảm xúc thuần túy. Do bạn thường quá
nhạy cảm trong mối quan hệ, có xu hướng khám phá người kia bằng cảm xúc của mình. Bạn luôn
mong muốn có một người bên cạnh để cảm thấy ổn hơn. Do đó, bạn cần học cách độc lập và tách
khỏi mối quan hệ nhiều hơn

Đỉnh Nhà 8 Bọ Cạp
Nhà 8 trong bản đồ sao đại diện cho sự hỗ trợ từ bên ngoài, tình dục, tài sản, vấn đề thừa kế, thuế,
tài sản của bạn đời, những vấn đề bí ẩn, sự kết thúc và đổi mới.

(sao Hoả, sao Diêm Vương là hành tinh chủ quản của Bọ Cạp)
Đây là vị trí tự nhiên của Bọ Cạp trên bản đồ sao, vì vậy tất cả những vấn đề ở nhà 8 đều được xem là
bẩm sinh của Bọ Cạp. Mặc dù bạn yêu cuộc sống, nhưng bạn vẫn chấp nhận cái chết với sự bình thản
và khách quan. Với những bạn có cung Mọc Bạch Dương, để chứng minh bản thân mình, bạn
thường làm liều và có thể gặp tai nạn. Còn với cung Mọc Song Ngư hoặc Kim Ngưu, bạn lại chứng
minh bản thân qua sự mạnh mẽ và chiếm hữu trong tình dục. Là một người chi tiêu hợp lý, bạn hiểu
giá trị của tiền bạc và vì vậy có thể làm tốt trong lĩnh vực ngân hàng, môi giới, kế toán và các ngành
có liên quan. Nếu sao Hỏa và sao Diêm Vương tạo nhiều góc thách thức, và bạn không tìm được nơi
để giải tỏa căng thẳng, sự ốm yếu và cái chết có thể khiến bạn bận tâm và gần như ám ảnh với tình
dục. Bạn luôn dựa vào thực tế khách quan và thường bỏ qua những điều không thể hiểu được, trừ khi
bạn có mọc Song Ngư và năng lượng sao Hải Vương rất mạnh trên bản đồ sao.

Hành Tinh Chủ Nhà 8 (Hỏa Tinh ) Nằm Trong Nhà 2

Những mâu thuẫn về cảm xúc giúp bạn xác định giá trị của mình. Các hoạt động tình dục giúp bạn
xác định giá trị của bạn. Tình dục là một nhu cầu sống còn. Bạn sử dụng khả năng nghiên cứu và
điều tra của mình để kiếm sống. Bạn cần điều chỉnh thói quen chi tiêu và kiếm tiền của bạn để tránh
mang nợ. Kế thừa ảnh hưởng đến sự giàu có cá nhân của bạn. Thái độ của bạn đối với sự sống và cái
chết ảnh hưởng đến nhu cầu sinh tồn cơ bản của bạn. Khả năng tương tác tình cảm sâu sắc của bạn
với người khác có thể giúp bạn kiếm sống. Sự quan tâm của bạn đối với điều huyền bí có thể giúp
bạn trả các hóa đơn. Mang nợ ảnh hưởng đến lòng tự trọng và giá trị bản thân của bạn. Bạn xem đối
tác tình dục là tài sản. Bạn muốn sở hữu kiến thức huyền bí. Khả năng hiểu và nhận biết được động
cơ của người khác giúp bạn kiếm tiền. Bạn có quan hệ tình dục để kiếm tiền. Bạn sử dụng lại những
thứ người khác làm ra để kiếm tiền. Trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt làm cho bạn cảm thấy an toàn về
thể chất. Bạn tìm đến các mối quan hệ tình dục để bảo đảm tài chính. Tình dục ảnh hưởng đến cách
bạn chi tiêu và kiếm tiền. Bạn tình có tiếng nói trong những gì bạn sở hữu. Kế thừa ảnh hưởng đến
nhu cầu sinh tồn của bạn. Sự chuyển hóa ảnh hưởng đến giá trị bản thân của bạn.
Bạn có thể chết vì tiền / sạt nghiệp / quá giàu có / "bệnh nhà giàu", chết vì bị cướp tiền hoặc do canh
giữ tài sản, chết vì nghèo nàn, tham lam, chết vì thảo dược hay cây cối, chết vì bệnh / tai nạn liên
quan đến cổ, cổ họng, tuyến giáp, thanh quản

Hành Tinh Chủ Nhà 8 (Diêm Vương Tinh ) Nằm Trong Nhà 9

Những mâu thuẫn về cảm xúc và các hoạt động tình dục giúp bạn mở rộng tầm nhìn. Bạn tìm kiếm
kinh nghiệm tình dục với những người thuộc nền văn hóa và nền tảng khác. Bạn có mối quan hệ phức
tạp với những người nước ngoài. Bạn trở thành một điệp viên ở nước ngoài. Thái độ của bạn đối với
tình dục định hình triết lý sống của bạn. Mối quan hệ của bạn với cái chết định hình hệ thống niềm
tin của bạn. Nghiên cứu và điều tra và sự quan tâm của bạn đối với điều huyền bí là lý do bạn đi du
lịch. Bạn nghiên cứu và điều tra các nền văn hóa, tôn giáo và hệ thống tín ngưỡng khác. Bạn là một
nhà báo điều tra. Thái độ của bạn đối với sự sống và cái chết ảnh hưởng đến khả năng hòa đồng của
bạn với những người có hệ thống niềm tin khác nhau. Nợ hoặc trốn thuế khiến bạn phải chạy trốn
sang nước khác. Bạn tình khuyến khích bạn đi du lịch. Bạn đạt đến trải nghiệm cảm xúc sâu sắc
thông qua tôn giáo. Đời sống tình dục của bạn phải phù hợp với quan điểm tôn giáo của bạn. Bạn có
được sự hài lòng về tình dục thông qua các thực hành tôn giáo.

Trang 27
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Bạn có thể chết vì tai nạn phương tiện giao thông công cộng, tai nạn khi đi du lịch hoặc ở phương xa
/ quốc gia khác hay ở một nơi xa lạ, bệnh liên quan đến não / viêm màng não / thần kinh, chết vì lý
tưởng, kiện tụng, nghề dạy học, tôn giáo, vi phạm luật pháp / đạo đức, chết vì bệnh tật / tai nạn liên
quan đến gan, eo lưng, đùi, thần kinh tọa, bọng đái

Đỉnh Nhà 9 Nhân Mã
Đỉnh nhà 9 nói về tâm trí và nhận thức bậc cao, triết lý, những lý tưởng, trình độ giáo dục bậc cao
(đại học và sau đại học,..), những chuyến đi dài và tôn giáo của chúng ta.

(sao Mộc là hành tinh chủ quản của Nhân Mã):
Vị trí này vốn là vị trí tự nhiên của Nhân Mã trong bản đồ sao. Do đó, các vấn đề về triết lý và trí tuệ
luôn là sở trường của bạn, trừ khi sao Mộc của bạn có vị trí rất xấu. Tinh thần lý tưởng của những
người có đỉnh nhà 9 Nhân Mã luôn gắn liền với hoạt động vì cộng đồng và chủ nghĩa nhân đạo. Với
điểm Mọc Bạch Dương và sao Hoả ở vị trí không tốt, bạn sẽ bất cẩn và hành động khá nóng vội, dẫn
đến những tình huống khó khăn liên quan đến pháp lý. Tuy nhiên, nếu với điểm Mọc Song Ngư, bạn
sùng đạo, có đức tin và tuân thủ đúng luật pháp. Ngoài ra, bạn yêu thích du lịch và tìm hiểu vấn đề
của các quốc gia khác. Đỉnh nhà 9 Nhân Mã luôn muốn mở rộng vùng trời của mình. Với sứ mệnh lan
truyền và trao đổi, bạn có thể đi đến cùng trời để thực hiện nhiệm vụ này.

Hành Tinh Chủ Nhà 9 (Mộc Tinh ) Nằm Trong Nhà 3

Du lịch ảnh hưởng đến phong cách giao tiếp của bạn. Bạn thay đổi cách nói chuyện, sử dụng giọng
nước ngoài vào cuộc trò chuyện hàng ngày và bạn nói về những nơi xa xôi. Tôn giáo, triết học và siêu
hình ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn. Sự quan tâm của bạn đối với tôn giáo buộc bạn phải viết hoặc
ghi nhật ký. Sự quan tâm của bạn đối với các nền văn hóa nước ngoài xuất hiện trong những gì bạn
viết. Bạn dạy người dân địa phương về kinh nghiệm du lịch của bạn. Tôn giáo là một chủ đề hàng
ngày của cuộc trò chuyện. Bạn viết cho tờ báo địa phương hay blog về tôn giáo. Bạn có anh chị em từ
các nền văn hóa khác hoặc giáo dục tôn giáo. Bạn có khả năng suy nghĩ trừu tượng và đưa nó xuống
một mức độ đàm thoại. Bạn nói về những ý tưởng lớn trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Bạn phát
triển thông qua mối quan hệ với anh chị em. Tham gia với cộng đồng địa phương mở rộng tầm nhìn
của bạn. Bạn tìm thấy ý nghĩa thông qua các bài viết và văn học. Bạn tin rằng người nước ngoài nên
nói ngôn ngữ của bạn. Bạn tìm thấy ý nghĩa trong việc viết lách và ngôn ngữ.

Xem Đỉnh Nhà 10 tại phần Thiên Đỉnh - Ma Kết

Hành Tinh Chủ Nhà 10 (Thổ Tinh ) Nằm Trong Nhà 7

Giỏi kỹ năng kinh doanh, giao tiếp, và thành công về tài chánh sẽ dễ dàng đến với bạn. Sự kiên trì
cùng với những khả năng ăn nói cực kỳ khéo léo cũng đóng góp vào sự thành công của bạn. Làm việc

trong các lãnh vực vận chuyển, giao thông, vận tải, đường sắt hay xe cộ đem lại nhiều lợi nhuận và
thuận lợi cho bạn. Bạn cũng có thiên hướng làm về hàng không, ví dụ như phi công. Du lịch hay đi xa
cũng đem đến cho bạn vị trí và danh dự tốt. Bạn có thể phát triển tốt trong những lãnh vực hợp tác,
hùn hạp hay ngoại giao trong những chuyến đi xa. Bạn có xu hướng tâm linh và thật thà. Người khác
phái cảm thấy thoải mái khi có bạn bên cạnh. Bạn dễ gặp một đồng nghiệp hay người yêu tài giỏi, già
dặn và kinh nghiệm để có thể hỗ trợ cho bạn trong công việc. Cuộc sống vợ chồng hòa thuận. Nếu
gặp chủ tinh cung Nhà thứ 9 trong cung Nhà 7 cùng với chủ tinh Nhà 10, cha của bạn có thể là
người giàu có và thành công.

Đỉnh Nhà 11 Bảo Bình
Nhà 11 trong lá số của mỗi người tượng trưng cho bạn bè, niềm tin và hy vọng của bạn, các hoạt
động nhân đạo, các sự kiện, hội nhóm và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của bạn.

(Sao Thổ/Sao Thiên Vương là hành tinh chủ quản của Bảo Bình): Đây vốn là vị trí của Bảo Bình trong
bản đồ sao cơ bản nhất, vì thế nên tất cả các lĩnh vực nhà 11 của bạn bao quản đều vô cùng thuận
lợi, trừ khi sao Thiên Vương có một vị trí quá nhiều thách thức và khó khăn. Nếu Bạch Dương mang
năng lượng mạnh, bạn kết giao với rất nhiều bạn bè. Tuy nhiên, với thái độ vô tư và cả thèm chóng
chán của bạn, những mối quan hệ bạn bè ấy sẽ không kéo dài được lâu nếu như sao Hoả và sao Thiên
Vương không ngụ trong các cung Hoàng đạo tích cực. Bẩm sinh bạn đã theo chủ nghĩa nhân đạo, và
bạn sẽ rất vui nếu mình được tham gia vào các tổ chức hoạt động đem đến lợi ích cho nhân loại. Nếu
bạn thuộc cung Kim Ngưu hay có các hành tinh trong đó, bạn sẽ rất thành công trong lĩnh vực chính
trị, đặc biệt là khi sao Thiên Vương có tác động mạnh mẽ và sao Kim có vị trí thuận lợi trong bản đồ
sao. Bạn hoạt động rất tích cực trong các tổ chức lớn và có tham vọng thành công. Nếu Song Ngư có
ảnh hưởng mạnh mẽ, trí tưởng tượng của bạn vô cùng phong phú. Bạn có khả năng kể chuyện và
kịch nghệ đến mức đôi khi chính bạn cũng không biết đâu là sự thật nữa. Bạn luôn được mọi người
yêu mến và luôn cố gắng trở nên có ích cho xã hội và cộng đồng – bởi bạn muốn người khác vui vẻ và
điều đó cũng khiến bạn hạnh phúc.

Hành Tinh Chủ Nhà 11 (Thổ Tinh ) Nằm Trong Nhà 7

Bạn quan tâm đến các nguyên nhân xã hội và các phong trào cho quan hệ đối tác của bạn. Bạn bè trở
thành đối tác kinh doanh hoặc kết hôn. Những người bạn gặp qua internet có tiềm năng trở thành
đối tác quan trọng. Bạn đưa bạn bè vào các mối quan hệ quan trọng của bạn. Bạn muốn đối tác của
bạn chấp thuận của bạn bè của bạn. ạn tìm đến đối tác của mình để hỗ trợ và thực hiện những hy
vọng và ước mơ lâu dài của bạn. Bạn nhận ra hy vọng và mong muốn của mình thông qua một đối tác
quan trọng. Bạn là fan hâm mộ lớn nhất của bạn. Bạn thích tranh luận về cải cách xã hội. Tình bạn
của bạn cảm thấy như một cuộc hôn nhân. Bạn đối xử với bạn đời như một người bạn. Bạn nhìn vào ý
nghĩa khác của bạn để thực hiện những hy vọng và ước mơ của bạn. Bạn muốn hôn nhân của bạn có
một mục đích xã hội cao hơn và là sự pha trộn của hai cá nhân có cùng chí hướng. Bạn muốn đối tác
của mình có cùng hy vọng và ước mơ dài hạn và chia sẻ mối quan tâm bình đẳng trong cùng những
nguyên nhân mà bạn quan tâm. Bạn muốn cải cách thái độ đối với hôn nhân.

Trang 29
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Bạn bè giúp bạn giải phóng nỗi đau và nỗi buồn. Bạn tham gia các nhóm hỗ trợ cho những người đau
buồn. Các nhóm của bạn liên quan đến các tù nhân, tổ chức từ thiện hoặc những người yếu thế. Bạn
có xu hướng tham gia vào một nhóm tâm lý học, tâm linh. Bạn bè của bạn là những người thoát ly.
Bạn thuộc nhóm thúc đẩy tâm linh. Bạn tổ chức các nhóm lớn người cho các khóa tu tâm linh. Quá
nhiều hoạt động nhóm khiến bạn muốn ở một mình. Bạn bè của bạn chia sẻ mối quan tâm của bạn về
ma, hoạt động tâm linh và huyền bí. Bạn là một người cuồng tín khi nói đến hoạt động huyền bí.

Đỉnh Nhà 12 Song Ngư
Nhà 12 trong bản đồ sao đại diện cho tiềm thức, nội lực, những thất bại và những hoạt động thầm
kín, vô thức của chúng ta.

(sao Mộc/sao Hải Vương là hành tinh chủ quản của Song Ngư):
Nhà 12 vốn là vị trí của Song Ngư trong bản đồ sao. Do đó, những ai có vị trí này sẽ đương đầu rất
tốt với các vấn đề của nhà 12, trừ khi sao Hải Vương của bạn tạo góc chiếu xấu. Với điểm Mọc Kim
Ngưu hoặc Song Ngư, bạn luôn có lòng trắc ẩn và sẵn sàng giúp đỡ những người xấu số. Nếu vị trí
của sao Hải Vương không thuận lợi, bạn sẽ khá thất vọng với cuộc sống bởi bạn luôn bị người khác
hiểu lầm và đánh giá thấp. Bên cạnh đó, những người có vị trí này luôn cần những khoảng thời gian ở
một mình để nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, bạn nên tránh tạo cảm giác lẩn trốn người khác và đóng
vai trò là người hy sinh. Với những ai có điểm Mọc Bạch Dương, bạn sẽ dồn nén những cảm xúc
nhạy cảm và những tổn thương của mình. Và, nếu ruler của điểm Mọc nằm ở nhà 12, bạn có thể nhìn
nhận chính mình khách quan hơn và phù hợp với ngành tâm lý hoặc cố vấn.

Hành Tinh Chủ Nhà 12 (Mộc Tinh ) Nằm Trong Nhà 3

Nhà 12 của những nỗi buồn, tự phá hoại, thoát ly, cô đơn, tâm linh, tập thể, vô thức, những thứ bị
che giấu, hy sinh và những thú vui trên giường ảnh hưởng nhà 3 là nhà của truyền thông, anh chị
em, quá cảnh, hàng xóm - Bạn nghĩ rất nhiều về nỗi sợ hãi, nỗi buồn và các giả định. Bạn viết hoặc
nói thường xuyên về các trạng thái trầm cảm, ý tưởng huyền bí và tâm linh của bạn. Bạn dễ bị mất
cảm giác về ranh giới hoặc thời gian và không gian khi bạn viết blog hoặc nói chuyện. Bạn là 1 nhà
tư tưởng sáng tạo. Phương tiện và phương tiện đi lại có thể là nơi bạn gặp rắc rối. Có nhiều khả năng
mất mát hay anh chị em gặp bệnh

Hành Tinh Chủ Nhà 12 (Hải Vương Tinh ) Nằm Trong Nhà 11

Nhà 12 của những nỗi buồn, tự phá hoại, thoát ly, tâm linh, cô đơn, tập thể, vô thức, những điều bị
che giấu, hy sinh và những thú vui trên giường ẩn giấu trong ngôi nhà của những hy vọng và mong
muốn của chúng ta, ý thức tập thể, bạn bè và hệ thống xã hội, tăng lợi nhuận và ước mơ lớn. Sự thất
vọng lớn của bạn đến từ việc mất bạn bè hoặc tình bạn của bạn. Bạn phụ thuộc vào hệ thống xã hội
của bạn cho thoải mái và hiểu biết. Mọi người biết đến bạn ở tâm linh và sự nhạy cảm. Bạn có ước

mơ lớn và có cảm hứng để biến những giấc mơ đó thành hiện thực. Bạn thoát khỏi sự cô đơn của
mình bằng cách gia nhập nhóm. Bạn cảm thấy thoải mái trong đám đông, cộng đồng..

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.

Mặt Trời Tam hợp 120° với Mặt Trăng (năng lượng = 9.33 và góc chiếu này tương quan tốt =
9.33)
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Cảm xúc và lí trí của bạn hòa bình với nhau, cho thấy một tính cách khá cân bằng. Những người mặt
trời và mặt trăng có góc hợp này ý thức mạn mẽ hơn về mục đích và đánh giá cao sự hài hòa hơn hầu
hết mọi người. Bạn có những nhu cầu và mong muốn phổ biến hài hòa vì bạn mong muốn sự hòa hợp
trong các mối quan hệ của mình. Bạn thường rất thu hút các mối quan hệ và hấp dẫn người khác
phái. Bạn mang lại một cảm giác tự tin và an toàn.
Mặt trời và mặt trăng hài hòa, điều này khiến cho bạn ít chuẩn bị tinh thần cho những cuộc xung
đột, những khó khăn bất ngờ. Bạn có thể thường xuyên chấp nhận, bỏ quan một chút, một chút thách
thức, sự lộn xộn để duy trì trạng thái cân bằng hài hòa. Dần dần bạn trở nên không thích, thậm chí
sợ những xung đột. Bạn có xu hướng chấp nhận bản thân cũng như người khác, mà không đấu tranh
và cầu toàn nhiều hơn. Bạn nên đặt ra nhiều câu hỏi cho cuộc sống của mình, không ngừng nỗ lực và
chuẩn bị cho mọi nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống.
Sức sống của bạn liên tục và thường xuyên tốt. Trừ khi biểu đồ của bạn gặp một điểm nào khác thì
bạn không phải là người sinh ra để lèo lái những khó khăn. Nhu cầu tình cảm và mục tiêu của bạn là
sự hài hòa.
Mặt Trời Trùng tụ 0° với Mộc Tinh (năng lượng = 5.15 và góc chiếu này tương quan tốt = 2.57)
Trừ khi sao thổ cũng tham gia vào góc hợp này, hiển nhiên bạn là một người rất nhiệt tình và lạc
quan. Bạn luôn mong đợi những điều tốt đẹp nhất từ bản thân, người khác và từ cuộc sống. Bạn
muốn nhìn thấy sự tốt đẹp ấy trên toàn thế giới :3
Sự tự tin của bạn rất hiệu quả, dù đôi lúc mang lại chút rắc rối. Nên nhớ rằng việc quá đam mê hoặc
buông lỏng bản thân dù trong ăn uống, cờ bạc, mua sắm hay bất cứ một thú vui nào cũng khiến bạn
trì hoãn hoàn thiện bản thân, hoặc bỏ mặc và tin rằng mọi thứ sẽ tự tốt lên, rồi sẽ ổn cả. Bạn có thể
ăn chỉ để sống, mua những món đồ đắt tiền mà tạm thời quên đi hóa đơn của tháng sau. Bạn gặp khó
khăn trong việc tiết kiệm tiền. Điều thú vị là bạn dường như có một thiên thần hộ mệnh luôn đứng
sau bảo vệ và che chở cho bạn, cứu giúp bạn ngay phút cuối cùng. Nếu góc hợp này xuất hiện trong
biểu đồ người phụ nữ, bạn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ và may mắn từ đàn ông. Còn trong biểu đồ
người đàn ông, bạn nhận được rất nhiều điều tốt từ người cha của mình. Bạn quan tâm đến lợi ích
của nhiều người, sử dụng nguyện vọng của số đông để chuyển tiếp những tham vọng của riêng mình.
Du lịch đối với bạn rất thú vị.
Lưu ý là bạn có thể có xu hướng trốn tránh và thoái thác công việc. Điều này có thể gây nên hậu quả
nghiêm trọng đấy. Bạn khá tháo vát và bạn muốn giúp đỡ hơn là tranh luận với mọi người. Bạn công
bằng, tận tình và chân thành. Bạn hào phóng tiền bạc và thời gian. Tuy nhiên không nên hứa hẹn
nhiều hơn những gì mình có thể chắc chắn làm, dù bạn có khả năng đi chăng nữa. Sao Mộc trùng với
Mặt trời khiến bạn rất tự tin, nhưng đừng vì thế mà tự cho mình là đúng và đạo đức, hoặc thích chỉ
bảo người khác, cường điệu hóa bản thân, bạn sẽ mất điểm trong mắt mọi người.
Mặt Trời Tam hợp 120° với Thổ Tinh (năng lượng = 8.67 và góc chiếu này tương quan tốt = 4.34)
Thành công của bạn được trả bằng những nỗ lực, khả năng chuyên tâm và sắp xếp của bạn. Có trách
nhiệm và kỉ luật, bạn là người có đạo đức và thích sự ngăn nắp. Góc hợp này cũng hứa hẹn một sức
khỏe tốt. Nếu là nữ, đây sẽ là dấu hiệu bạn sẽ có một người cha thành công, người chồng thành công
hoặc là cả hai. Đương nhiên nó cũng có thể là dấu hiệu cho sự công nhận và vươn lên đến những
tham vọng của bạn.
Mặt Trời Vuông góc 90° với Thiên Vương Tinh (năng lượng = 1.87 và góc chiếu này tương quan
xấu = -1.87)
Bốc đồng, hấp tấp, lập dị và thỉnh thoảng khá vô kỷ luật, bạn luôn đi theo con đường riêng và làm
mọi việc theo ý mình mà không quan tâm nhiều đến cảm nhận và suy nghĩ của người khác. Dễ xúc
động và độc đáo, ở bạn phát ra sự quyến rũ mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa mặt trời và sao Thiên Vương
giống như một diễn viên đóng thay tạo ra sự bùng nổ sân khấu trong đêm diễn mở màn và trở thành
điểm sáng chói lọi nhất.

Mặt Trời Tam hợp 120° với Hải Vương Tinh (năng lượng = 7.03 và góc chiếu này tương quan tốt
= 7.03)
Tính nghệ sĩ của sao Hải Vương được thắp sáng bởi sự nhiệt huyết của Mặt trời. Được biết tới là kẻ
quyến rũ của cung hoàng đạo, bạn là một người lãng mạn, dịu dàng và có khả năng thiên bẩm về âm
nhạc.
Mặt Trời Đối góc 180° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 6.84 và góc chiếu này tương quan
xấu = -6.84)
Mặc dù người khác nghĩ rằng họ đã hiểu bạn nhưng thực ra là họ không bao giờ hiểu được. Đôi khi
bạn hay nổi điên lên chính vì thế bạn cần học cách tiết chế cảm xúc trong tất cả các mối quan hệ. Do
bạn có tính cách hay ép buộc người khác vì vậy bạn nên học cách tôn trọng sự thỏa hiệp giữa các cá
nhân với nhau.
Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Kim Tinh
(năng lượng = 0.00 và góc chiếu này trung bình)
Để khẳng định bản ngã của mình, bạn có thể nhún nhường quá mức trước ý kiến của người khác. Bạn
có thể thu hút những người muốn bạn chứng minh được tình cảm của bạn với họ. Ngoài ra, sự nuông
chiều bản thân còn có thể khiến bạn có những thói quen không tốt cho sức khỏe và bạn cũng nên
học cách phân biệt đâu là cái quan trọng và đâu là cái không cần thiết. Và để bù đắp cho cảm giác bị
thấp kém và thua thiệt hơn, bạn có thể có nhu cầu được mọi người quan tâm tới. Nhưng rồi bạn sẽ
cảm thấy tự tin khi nhận ra mình đang được yêu mến.
Mặt Trăng Tam hợp 120° với Mộc Tinh
(năng lượng = 4.82 và góc chiếu này tương quan tốt = 7.23)
Bạn luôn có niềm đam mê với lĩnh vực báo chí, xuất bản và học hành. Phụ nữ có góc này thường có
thiên hướng bị thu hút bởi những anh chàng mang phong cách sao Mộc và những chàng trai có góc
này thì thấy rằng phụ nữ có thể đem lại cho họ rất nhiều lợi ích.
Mặt Trăng Tam hợp 120° với Thổ Tinh
(năng lượng = 9.34 và góc chiếu này tương quan tốt = 4.67)
Bạn là một người có suy nghĩ thấu đáo, nghiêm túc, khôn ngoan và cẩn trọng khi tính đến việc cam
kết gắn bó với một ai đó. Mẹ là người có ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của bạn và là người giúp đỡ
nuôi dưỡng những sở thích của bạn ngay từ khi còn bé.
Mặt Trăng Trùng tụ 0° với Hải Vương Tinh
(năng lượng = 12.70 và góc chiếu này trung bình)
Nếu có góc hợp này, bạn sẽ luôn hoạt động và không bao giờ ngồi yên, cảm xúc thất thường, cực kỳ
nhạy cảm, lãng mạn, theo chủ nghĩa duy tâm, dễ cảm thông và rất hay bị ảnh hưởng. Bạn có khuynh
hướng quan tâm đến những gì huyền bí và tôn giáo, đồng thời góc hợp này cũng tăng cường khả
năng sáng tạo của bạn. Vì quá thiên về cảm xúc, người có góc hợp này sẽ gặp khó khăn trong việc
phân biệt giữa ảo và thực.
Mặt Trăng Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh
(năng lượng = 2.17 và góc chiếu này tương quan tốt = 2.17)
Như loài phượng hoàng có thể tái sinh từ đống tro tàn, bạn cũng có thể tiến lên từ những bước lùi và
tự hồi phục bản thân.
Kim Tinh Vuông góc 90° với Thổ Tinh (năng lượng = 5.14 và góc chiếu này tương quan xấu =
-6.42)
Do tính cách dễ sao nhãng của mình, bạn thường hi sinh hạnh phúc bản thân để có được ý thức trách
nhiệm. Bẽn lẽn, nhạy cảm và cứng nhắc trong việc biểu lộ tình cảm, bạn có thể trở nên lạnh lùng
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trong mắt người khác. Bạn thường ở thế bị động, và bạn sợ hãi việc bị từ chối.Bạn có thể gặp rắc rối
với gia đình và thường sẽ sống tốt hơn sau khi bạn rời khỏi nhà. Bởi vì bạn gặp khó khăn trong việc
thể hiện tình cảm, bạn sẽ phải thỏa hiệp trong nhiều vấn đề trong cuộc sống. Bạn nên trì hoãn việc
hôn sự cho đến tuổi 28 bởi vì bạn có thể sẽ không hạnh phúc nếu kết hôn quá sớm. Bài học lớn nhất
dành cho bạn là phải học cách kết nối đến mọi người.

Kim Tinh Ngũ chiếu 150° với Hải Vương Tinh (năng lượng = 0.00 và góc chiếu này trung bình)
Nhạy cảm, đầy cuốn hút nhưng dễ bị tổn thương, bạn muốn tất cả mọi người yêu quý bạn. Bạn có thể
trở thành một kẻ chinh phục; hoặc là sẽ phí phạm hết khả năng của mình và không đạt được điều gì.
Bạn tìm kiếm một người hoàn hảo và sẽ không chịu chấp nhận bất kì ai kém hơn thế. Do đó, bạn có
thể sẽ phải sống một cuộc đời cô đơn không có bạn đời bên cạnh. Bạn sẽ cần phải bỏ đi tiêu chuẩn
không tưởng về cuộc sống và học cách chấp nhận thực tại nếu không muốn điều này xảy ra.

Mộc Tinh Tam hợp 120° với Thổ Tinh (năng lượng = 5.48 và góc chiếu này tương quan tốt =
5.48)
Đây là một góc hợp may mắn. Nó ám chỉ tiền tài và danh vọng sẽ đến với bạn bởi bạn có khả năng
đặt những mục tiêu thực tế cho mình. Bạn có những mục đích lớn lao trong cuộc đời của mình và bạn
thường bị ảnh hưởng bởi truyền thống gia đình. Tuy nhiên, bạn dễ bỏ cuộc trừ khi cũng có những góc
vuông và góc đối liên quan đến những hành tinh này.

Mộc Tinh Tam hợp 120° với Hải Vương Tinh (năng lượng = 3.12 và góc chiếu này tương quan tốt
= 4.68)
Bạn vô cùng duy tâm và sùng đạo. Bạn cũng rất thích giúp đỡ người khác. Những công việc liên quan
đến giáo dục, xã hội, tư vấn, tín ngưỡng hay viết lách là phù hợp nhất đối với bạn. Bạn có khả năng
âm nhạc và cũng rất sáng tạo. Ngoài ra, bạn cũng am hiểu về những điều huyền bí hay giáo phái.
Thông thường bạn sẽ có khả năng tâm linh và sẽ dùng chúng theo những cách tích cực.

Thổ Tinh Tam hợp 120° với Hải Vương Tinh (năng lượng = 9.64 và góc chiếu này tương quan tốt
= 4.82)
Bạn đã được rèn giũa từ tấm bé bởi cha mẹ nên bạn có đạo đức và chuẩn mực đúng đắn. Bạn lo xa và
có khả năng chiến thuật. Bởi vì bạn có bản năng tự bảo vệ mãnh liệt, bạn luôn luôn bảo vệ quyền lợi
của mình đầu tiên. Bạn ngăn nắp, có tổ chức, có trí tưởng tượng, đầy cảm hứng, thiết thực và có khả
năng gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Là người nhận thức được rõ ràng những trọng trách của mình
và thực hiện chúng rất nghiêm túc. Bạn học mọi thứ qua kinh nhiệm và bạn rất tham vọng cũng như
không muốn bị người khác qua mặt.

Thổ Tinh Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 1.51 và góc chiếu này tương quan tốt
= 0.75)
Với lòng vị tha to lớn của mình, bạn có thể vượt qua hầu hết những mệt mỏi, uất ức và nhược điểm ở
những mặt khác trong tính cách của mình. Bạn mạnh mẽ, năng động và có khả năng tập trung cao
độ. Những mục tiêu của bạn rất thực tế. Bạn biết và có thể đánh giá một cách khách quan những
nhược điểm của mình. Bởi vì bạn có thể khơi dậy được nhiệt huyết từ những người xung quanh mình;
bạn có thể đạt được nhiều mục tiêu của mình. Bạn có nền tảng tốt, do đó bạn không sợ ganh đua.

Thiên Vương Tinh Vuông góc 90° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 4.04 và góc chiếu này
tương quan xấu = -4.04)
Bạn có thể trở thành một con người của lí tưởng chính trị, chống áp bức bất công. Hoặc là bạn sẽ là
một người trì hoãn và để công việc cho người khác giải quyết. Bản chất của bạn là vô tư, nóng vội và
hiếu chiến. Bạn có bản năng tự bảo vệ mạnh mẽ và không có khả năng thỏa hiệp. Phụ nữ với góc hợp
này căm ghét vị trí thấp kém đã được định sẵn cho họ.

Hải Vương Tinh Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 0.86 và góc chiếu này tương
quan tốt = 0.86)
Đây là góc hợp của nghệ thuật và sáng tạo. Nó cũng ám chỉ những đấu tranh chống lại bất công và
những sự thay đổi về tòa án và hệ thống chính quyền. Góc hợp này có thể mang đến một chính quyền
cởi mở, quyền tự do ngôn luận và việc sử dụng những tài năng bí ẩn một cách tích cực. Về mặt tiêu
cực, nó có thể khiến con người xa lánh khỏi xã hội.

Mẫu Góc Hợp
Bạn có các mẫu góc hợp dưới đây:
Mẫu Stellium
Cụm Stellium 1 gồm: Mặt Trời,Mộc Tinh,Lilith, (nằm trong nhà 3)
Cụm Stellium 2 gồm: Mặt Trăng,Hải Vương Tinh,Chiron, (nằm trong nhà 11)
Cụm Stellium 3 gồm: Mặt Trời,Thủy Tinh,Mộc Tinh,Lilith, (nằm trong cung hoàng đạo Cự Giải)
Stellium được hình thành khi có từ 3 hành tinh trở lên trùng nhau (conjunct). Tương tự như liên kết
trùng nhau (conjunction) giữa hai hành tinh và dạng bản đồ sao stellium (các hành tinh tập trung dày
đặc trong 1 – 2 nhà), hãy tưởng tượng khi các hành tinh cộng hưởng năng lượng với nhau, bạn sẽ có
nhiều hơn gấp ba gấp bốn lần so với sức mạnh của từng hành tinh cộng lại. Mẫu liên kết này kéo bạn
làm theo xu hướng của cung Hoàng đạo mà các hành tinh nằm trong nó; đi theo lĩnh vực (nhà) mà
các hành tinh rơi vào, nơi bạn có thể dễ dàng đặt sự tập trung tuyệt đối, và vì vậy hiếm khi cảm thấy
mất định hướng trong cuộc đời.
Đặc biệt hơn nữa, cho dù nằm ở vị trí nào thì mẫu stellium này cũng tác động mạnh mẽ đến nhà 1,
tức là cách bạn cảm thấy về bản thân, cá tính cũng như cách thể hiện ra bên ngoài của mình, thậm
chí còn ảnh hưởng đến cả vẻ bề ngoài của bạn. Bạn cũng luôn cảm thấy không dễ dàng khi phải chấp
nhận thỏa hiệp với người khác.

Mẫu Grand Trine
Cụm Grand Trine 1 gồm: Mặt Trăng, Thổ Tinh, Mặt Trời
Cụm Grand Trine 2 gồm: Mặt Trăng, La Hầu, Mặt Trời
Cụm Grand Trine 3 gồm: Thổ Tinh, Hải Vương Tinh, Mặt Trời
Cụm Grand Trine 4 gồm: Thổ Tinh, Chiron, Mặt Trời
Cụm Grand Trine 5 gồm: Chiron, La Hầu, Mặt Trời
Cụm Grand Trine 6 gồm: Mộc Tinh, Thổ Tinh, Mặt Trăng
Cụm Grand Trine 7 gồm: Thổ Tinh, Lilith, Mặt Trăng
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Cụm Grand Trine 8 gồm: Chiron, La Hầu, Thủy Tinh
Cụm Grand Trine 9 gồm: Thổ Tinh, Hải Vương Tinh, Mộc Tinh
Cụm Grand Trine 10 gồm: Hải Vương Tinh, Lilith, Thổ Tinh
Một Đại Tam Hợp xảy ra khi một nhóm gồm ba (3) hành tinh có từng cặp tam hợp 120° với nhau. Đây
được xem như là điềm lành và may mắn.

Mẫu T Square
Cụm T Square 1 gồm: Thiên Vương Tinh, Vertex, Mặt Trời(hành tinh chính *)
Cụm T Square 2 gồm: Mặt Trời, Diêm Vương Tinh, Thiên Vương Tinh(hành tinh chính *)
Cụm T Square 3 gồm: Thiên Vương Tinh, Vertex, Diêm Vương Tinh(hành tinh chính *)
Cụm T Square 4 gồm: Mặt Trời, Diêm Vương Tinh, Vertex(hành tinh chính *)
Cụm T Square 5 gồm: Diêm Vương Tinh, Lilith, Vertex(hành tinh chính *)
Một T-square được hình thành bởi hai liên kết vuông góc (square) và một liên kết đối đỉnh (opposite),
có hình dạng một tam giác vuông cân với các cạnh màu đỏ
Theo truyền thống, vuông góc chữ T được cho là điềm xấu, nhưng cũng có thể được xem ở một khía
cạnh tích cực hơn như là một tình huống khó khăn thử thách cần phải vượt qua.
Một điều tối quan trọng ở mẫu T-square chính là hành tinh nằm ở đỉnh góc vuông (*). Đây là trận địa
tập trung nhiều sức ép và khó khăn trên bản đồ sao của bạn, nhưng cũng chính là chìa khóa giải
quyết những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.

Mẫu Grand Square
Cụm Grand Square 1 gồm: Mặt Trời, Diêm Vương Tinh, Thiên Vương Tinh, Vertex
Cụm Grand Square 2 gồm: Diêm Vương Tinh, Lilith, Vertex, Thiên Vương Tinh
Grand Cross / Grand Square là một trường hợp đặc biệt của T-Square. Thay vì 3 hành tinh như TSquare, nó có thêm một hành tinh nữa để tạo nên một hình vuông màu đỏ trong bản đồ sao. Như
vậy, Grand Square sẽ gồm có 4 cặp hành tinh vuông góc nhau đôi một, và 2 cặp hành tinh đối đỉnh
với nhau. Bởi vậy, người có Grand Square trong bản đồ sao thường có rất nhiều mâu thuẫn, rào cản
trong tính cách, nhưng cũng có những quyết tâm và động lực lớn lao.

Mẫu Mystic Rectangle
Cụm Mystic Rectangle 1 gồm: Mặt Trăng, P. of Fortune, Diêm Vương Tinh, Mặt Trời
Cụm Mystic Rectangle 2 gồm: Mặt Trăng, P. of Fortune, Diêm Vương Tinh, Lilith
Cụm Mystic Rectangle 3 gồm: Hải Vương Tinh, P. of Fortune, Diêm Vương Tinh, Mặt Trời
Cụm Mystic Rectangle 4 gồm: Hải Vương Tinh, P. of Fortune, Diêm Vương Tinh, Lilith
“Hình chữ nhật thần bí” là một liên kết thú vị và hiếm thấy. Nó được gọi là “huyền bí” vì bản thân nó

là một ẩn số, với 4 hành tinh tạo thành 4 đỉnh của một hình chữ nhật nhờ những liên kết hòa hợp
(góc 60 độ và 120 độ), nhưng đồng thời 2 đỉnh chéo nhau của hình chữ nhật này cũng lại tạo nên liên
kết xung khắc (góc 180 độ). Nhìn chung, Mystic Rectangle có ảnh hưởng giống như một Kite: 2 liên
kết đối đỉnh sẽ giúp bạn có thể nhận thức và tận dụng những tiềm năng và thuận lợi từ các góc 120
độ (trine) và 60 độ (sextile). Những người có mẫu góc hợp này trong bản đồ sao thường gặp nhiều
thuận lợi trong sự nghiệp và cuộc sống, nhưng trong nội tâm lại khá phức tạp và nhiều mâu thuẫn.
Cũng giống như Kite, Mystic Rectangle là một dạng liên kết khá khép kín và tách biệt với phần còn
lại của bản đồ sao, khiến chúng lạc lõng, khó kết hợp và lấn át những phần còn lại.

Nghịch Hành
Bạn có các hành tinh nghịch hành dưới đây:
Thủy Tinh Nghịch Hành
Người có Thủy Tinh Nghịch Hành (TTNH) trong lá số là một người suy nghĩ sâu sắc và có vẻ """"nhút
nhát rụt rè"""" khi nói chuyện hay phải truyền đạt ý tưởng của họ. Khi một người được sinh ra trong
chu kỳ TTNH, nó cho thấy rằng trong tiền kiếp của họ, có một sự bất đồng giữa các từ ngữ mà người
đó nói ra, và những gì mà họ thật sự suy nghĩ trong tâm.
Khi nói chuyện với người khác, thông thường người TTNH thường cảm thấy rất bực bội. Họ cảm thấy
họ không thể truyền đạt được ý kiến của mình một cách mạch lạc và uyển chuyển như người khác.
Điều này thật ra không phải như vậy, đơn giản là vì họ có những tiêu chuẩn truyền đạt thông tin cao
cấp hơn những người khác.
Trong khi người khác ăn nói với sự chắc chắn từ những suy luận của mình, người TTNH chỉ có thể
phát ngôn với mức độ tự tin tương tự như vậy một khi họ đã đạt đến sự quyết định chắc chắn với toàn
bộ tư cách con người của mình. Nó mất thời gian hơn, và nó là cả một quá trình nghệ thuật. Thật ra,
họ chỉ cảm thấy bực bội khi họ đang cố gắng tìm kiếm một phương thức truyền đạt với chiều sâu và
đầy đủ giá trị nguyên bản hơn là mọi người xung quanh họ.
Người TTNH mất nhiều thời gian hơn người khác để học cùng một chủ đề mới. Đó là vì người khác
đơn giản chỉ là nuốt lấy thông tin mới vào trong bụng và phun ói ngược nó ra trở lại một cách trực
tiếp và y nguyên khi diễn đạt.
Những người TTNH không được phép lừa dối chính họ trong kiếp này, hay đi đến những quyết định
mà không tính đến bản thân chính họ cùng những cảm nhận và thôi thúc đã được xác thực rõ ràng
vào trong vấn đề. Cho nên, người TTNH không được hấp tấp khi quyết định, và nên dành nhiều thời
gian rời rộng để họ có thể chứng thực bằng cảm giác về chọn lựa đó bằng cả con người và tình cảm
của họ, kể cả sự thôi thúc trí não lúc ban đầu.
Người TTNH luôn học hỏi để làm sao kết nối với các chứng thực, sở thích và xu hướng quyết định
trong tư tưởng của họ. Bởi vì trong các quyết định của họ luôn phải đính kèm theo yếu tố cảm xúc
của mình, họ thường là những người có thiên tài nổi bật về lãnh vực nghệ thuật, thiết kế, biên tập
hay nhà văn trong xã hội.

Thổ Tinh Nghịch Hành
Đây là vị trí có liên quan đến một số vấn đề trong việc tuân thủ những nguyên tắc của bản thân hay
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nói cách khác, nó cho thấy rằng bạn đã trốn tránh một trách nhiệm nào đó trước đây. Do sức khỏe,
do chưa đủ chín chắn và trưởng thành, bạn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chăm sóc những người thân yêu của
mình. Có thể, bạn chẳng đủ khả năng hỗ trợ cha mẹ mình về chi phí hoặc cũng có khả năng là bạn
chẳng thể nào hiểu được nỗi lòng của con trẻ. Và do đó, thời gian và nỗ lực sẽ giúp bạn trả món nợ
này. Hơn thế, bạn cũng phải học cách vượt qua thời điểm sao Thổ nghịch hành mà không phải vướng
bận hay gặp bất cứ trở ngại nào.
Sao Thổ nghịch hành trong các khía cạnh hoặc các góc chiếu cho thấy các lĩnh vực của cuộc sống
hoặc tính cách lẫn hành vi của bạn đặc biệt cần phát triển thêm. Điều tuyệt vời nhất ở sao Thổ là
tính kỉ luật, trách nhiệm và tinh thần ổn định, có sự tôn trọng và đáng tin cậy với mọi người. Ngoài
ra, sao Thổ còn giúp bạn có thêm sức mạnh để tận tụy hơn trong công việc. Nhờ vậy, không chỉ ổn
định về tinh thần, bạn còn có cơ thể khỏe khoắn để dễ dàng hơn khi đương đầu với thử thách cũng
như trách nhiệm với gia đình và bản thân mình.
Sao Thổ nghịch hành trong biểu đồ sao là hiện thân của bao nỗi buồn tủi, thất vọng, cô đơn và thiếu
động lực. Dường như bạn chẳng kiểm soát được cảm xúc của mình trước cha mẹ và người lớn. Và bạn
biết không, tất cả những điều này và cả những thứ khiến hiệu suất của bạn đi lùi chính là mục tiêu
mà sao Thổ nghịch hành hướng đến. Nó nhiều lần cản trở bạn đến với sự thay đổi mới. Tuy nhiên,
bạn phải liên tục như vậy thì mới có thể vững vàng trong giai đoạn nghịch hành này được.
Hải Vương Tinh Nghịch Hành
Những người sinh ra với sao Hải Vương nghịch hành trong biểu đồ của họ có thể có xu hướng che
giấu các sự tổn thương, các khía cạnh tinh thần hoặc lòng trắc ẩn của họ, vì họ cảm thấy hơi khó
chịu khi thể hiện chúng. Những điều này thường tồn tại rất lâu và sâu sắc, nhưng những người có
Hải Vương Tinh nghịch hành thường cố để không cho ai biết. Điều đó có thể khiến họ cảm thấy nghi
ngờ nhiều thứ. Họ luôn trông chờ những điều xấu nhất sẽ xảy ra trong các tình huống. Ở họ luôn có
nỗi sợ hãi khi mơ về một ướ mơ quá lớn vì họ sợ có thể sẽ bị tổn thương nếu không thành hiện thực.
Diêm Vương Tinh Nghịch Hành
Những ai có sao Diêm Vương nghịch hành trong biểu đồ thì ắt hẳn họ chẳng hề sợ sệt hay lo lắng
điều gì. Tuy nhiên, ở đây vẫn tồn tại một số nghiệp quả thông qua những ảnh hưởng nhất định.
Với Diêm Vương nghịch hành, bạn thường gặp rắc rối khi phải đối mặt với khó khăn hoặc phải buông
bỏ một thứ gì đó. Dường như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong nghịch hành khiến động lực của bạn suy
giảm và bạn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Chúng thể hiện qua việc bày tỏ cảm xúc và sự biểu
hiện của cá nhân bạn.
Sự sợ hãi xuất phát từ những kí ức trong quá khứ. Có thể là bạn đã quá lạm dụng quyền lực hoặc bị
ai đó kiểm soát quá mức và điều đó tạo nên nỗi ám ảnh đeo bám bạn đến tận bây giờ. Không đâu xa,
chúng thể hiện thông qua các vị trí góc chiếu cho đến sự trùng tụ giữa Diêm Vương và các hành tinh
cố định.
Tùy thuộc vào điều kiện sống trong quá khứ, những cái chết, đói nghèo, tra tấn, bị hành hạ, bị giam
cầm, bị phản bội, tha hương rày đây mai đó trở thành bóng ma tâm lí trong tâm hồn bạn. Ngoài ra,
các vấn đề có liên quan đến quyền lực và sự kiểm soát cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như tâm
linh, giới tính và cả sự kế thừa.
Bởi vì những lí do như vậy, bạn luôn muốn giữ chặt con người thực của mình một cách điên cuồng.
Do đó, cuộc sống trong quá khứ cứ hoài lặp đi lặp lại. Chúng xuất hiện dưới sự ép buộc, cô lập và thờ
ơ từ gia đình. Vì thế, từ sâu bên trong, bạn là một linh hồn thực sự mãnh liệt. Bạn khao khát nhiều
điều, bạn muốn được thành công và có thật nhiều quyền lực. Tuy nhiên, bạn lại không thể hiện

chúng ra bên ngoài và điều này tạo nên sự hoài nghi trong lòng bạn.
Nói một cách tổng quá, Diêm Vương nghịch hành trong biểu đồ sao buộc bạn phải đối đầu với định
mệnh. Và định mệnh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi bạn thực sự học được cách thể hiện sức mạnh
bên trong con người mình bằng một cường độ vừa phải và an toàn.
Chiron Nghịch Hành

Cân Bằng Các Nguyên Tố
Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm
- Mặt Trời nằm ở Cự Giải (Nước +2)
- Cung hoàng đạo của chủ quản Mặt Trời nằm ở Song Ngư (Nước +1)
- Mặt Trăng nằm ở Song Ngư (Nước +2)
- Thủy Tinh nằm ở Cự Giải (Nước +1)
- Kim Tinh nằm ở Sư Tử (Lửa) +0.5 và gần Cự Giải (Nước +0.5 )
- Hỏa Tinh nằm ở Song Tử (Khí +1)
- Mộc Tinh nằm ở Cự Giải (Nước) +0.5 và gần Song Tử (Khí +0.5 )
- Thổ Tinh nằm ở Bọ Cạp (Nước +1)
- Cung Mọc nằm ở Bạch Dương (Lửa +1)
- Cung hoàng đạo của chủ quản Bạch Dương nằm ở Song Tử (Khí +1)
- Thiên Đỉnh nằm ở Ma Kết (Đất +1)
Thiếu Nguyên Tố Đất
Thiếu nguyên tố đất: người này sẽ rất thiếu thực tế, thiếu khả năng quản lí tiền bạc vì anh ta không
coi trọng giá trị của nó, hay mơ mộng những giấc mơ viển vông và không thể biến chúng thành hiện
thực. Và điều “bực mình” nhất là anh ta gặp khó khăn để phân biệt giữa điều nào thực sự quan trọng,
điều nào không (“quan trọng” ở đây được hiểu theo cách của những cung Đất: trần tục và thực tế).
Họ có thói quen chuyện bé xé ra to, và khó có thể đặt vấn đề vào đúng trọng tâm. Nhà văn Zelda
Fitzgerald, người từng khờ dại, từng lăng nhăng, luôn luôn tìm kiếm nhưng hiếm khi tìm ra, cũng đại
diện cho tuýp người thiếu nguyên tố Đất.

Nguyên Tố Nước Mạnh
Nếu trong bản đồ sao của một người xuất hiện nhiều các cung mang yếu tố Nước thì đó là người
mong muốn sự yên bình trong tâm hồn. Đây là dấu hiệu của những người luôn tìm kiếm sự an toàn và
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yên ấm trong đời sống tinh thần. Họ rất nhạy cảm, sâu sắc, giàu lòng trắc ẩn, giàu trí tưởng tượng và
trực giác nhanh nhạy. Họ yêu thích lĩnh vực tâm linh với khả năng dễ tác động vào người khác. Cuộc
sống đối với họ là những trải nghiệm của một chuyến đi kỳ bí. Họ cũng có thể trở nên quá nhạy cảm
và đa cảm.

Cân Bằng Các Tính Chất
Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm
- Mặt Trời nằm ở Cự Giải (Tiên phong +2)
- Mặt Trăng nằm ở Song Ngư (Linh hoạt +2)
- Thủy Tinh nằm ở Cự Giải (Tiên phong +1)
- Kim Tinh nằm ở Sư Tử (Kiên định +0.5) và gần Cự Giải (Tiên phong +0.5 )
- Hỏa Tinh nằm ở Song Tử (Linh hoạt +1)
- Mộc Tinh nằm ở Cự Giải (Tiên phong +0.5) và gần Song Tử (Linh hoạt +0.5 )
- Thổ Tinh nằm ở Bọ Cạp (Kiên định +1)
- Thiên Vương Tinh nằm ở Bạch Dương (Tiên phong +1)
- Hải Vương Tinh nằm ở Song Ngư (Linh hoạt +1)
- Diêm Vương Tinh nằm ở Ma Kết (Tiên phong +1)
- Cung Mọc nằm ở Bạch Dương (Tiên phong +1)
- Thiên Đỉnh nằm ở Ma Kết (Tiên phong +1)
Tính Chất Tiên phong Mạnh
Đây là dấu hiệu của những con người luôn định hướng rõ ràng và rất sáng tạo. Họ rất thích sự thay
đổi và mang tới cho thế giới những điều mới mẻ. Họ hành động một cách chủ động, quyết đoán và
luôn chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Tham vọng, độc lập và rất ghét bị kiểm soát. Họ làm
việc gì bắt đầu cũng rất tốt nhưng lại khó khăn trong việc duy trì và hoàn thành công việc. Họ là
những người nhiệt tình và tháo vát. Những người có dấu hiện Cardinal cũng là những người rất thiện
chí.

Thiếu Tính Chất Kiên định
Những người thuộc nhóm Kiên định lại là những người ổn định, kiên quyết, kiên trì với con đường
của mình. Họ khá cứng đầu, nhưng cũng trung thành và đáng tin cậy. Họ sẽ đạt được mọi thứ một
cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Vì vậy, khi thiếu nhóm tính chất Kiên định, bạn thường thiếu chính
kiến, dễ bị lung lay và khó bảo vệ quan điểm cá nhân. Bạn có thể rất can đảm, táo bạo và có những ý
tưởng tuyệt vời, nhưng lại khó có thể hoàn thành được những gì mà mình bắt đầu.

Tuy nhiên, thiếu sự ổn định thì vẫn có mặt tích cực của nó. Bạn có thể tự do hơn so với người khác, ít
phải chịu những hạn chế hay gánh nặng do sự ngoan cố của mình, và dễ dàng thay đổi và phát triển
mà không gặp phải những khó khăn, thậm chí là những đau đớn luôn đi kèm với sự thay đổi.

Nhân Tố Mạnh
Bạn có các nhân tố mạnh dưới đây:
Mẫu người Mặt Trời

Điểm 93 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm

- Kim Tinh nằm trong Sư Tử (+5)
- Mặt Trời nằm trong cụm Stellium gồm Mặt Trời,Thủy Tinh,Mộc Tinh,Lilith, (+5)
- Mặt Trời Tam hợp 120° với Mặt Trăng (+10)
- Mặt Trời Trùng tụ 0° với Mộc Tinh (+6)
- Mặt Trời Tam hợp 120° với Thổ Tinh (+6)
- Mặt Trời Vuông góc 90° với Thiên Vương Tinh (+6)
- Mặt Trời Tam hợp 120° với Hải Vương Tinh (+6)
- Mặt Trời Đối góc 180° với Diêm Vương Tinh (+6)
- Mặt Trời Tam hợp 120° với Chiron (+6)
- Mặt Trời Tam hợp 120° với La Hầu (+6)
- Mặt Trời Vuông góc 90° với Vertex (+6)
- Mặt Trời nằm trong cụm Grand Trine gồm Mặt Trăng, La Hầu, Mặt Trời (+5)
- Mặt Trời nằm trong cụm Grand Trine gồm Thổ Tinh, Chiron, Mặt Trời (+5)
- Mặt Trời nằm trong cụm Grand Trine gồm Chiron, La Hầu, Mặt Trời (+5)
- Mặt Trời nằm trong cụm T Square gồm Thiên Vương Tinh, Vertex, Mặt Trời (+5)
- Mặt Trời nằm trong cụm Grand Square gồm Mặt Trời, Diêm Vương Tinh, Thiên Vương Tinh, Vertex
(+5)
Các vấn đề phát sinh từ hoạt động của mặt trời là: tự quan niệm về mình, đặc điểm riêng, tự thể
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hiện, tự trọng, tự tin. Mặt trời là cốt lõi sự tồn tại của chúng ta, còn cung mặt trời, cung đia bàn có
mặt trời và các góc chiếu của mặt trời cho chúng ta cảm nhận cụ thể về chuyện ta là ai, những gì ta
có thể làm nói chung, nó là đặc điểm nhận dạng của ta. Khi ta nói, tôi là kiểu người mà… tức là ta
đang miêu tả mặt trời của mình. Khi mặt trời không được nhấn mạnh trên lá số hoặc gặp quá nhiều
góc chiếu căng thẳng, một người có thể lẩn tránh việc khẳng định mình, tự làm lu mờ bản thân, tự
đánh giá thấp bản thân, thấy mình nhợt nhạt hoặc thậm chí tự căm ghét chính mình.
Một mặt trời mạnh trên lá số cho thấy cá nhân được thiên phú với nhiều sức mạnh của mặt trời, và
nhu cầu tỏa sáng mãnh liệt này có thể biến một người thành cái rốn của vũ trụ, 1 con công vênh váo
tự đánh giá mình quá cao. Nhưng về mặt tích cực, nó cũng biểu hiện con người có sự tự ý thức cao,
tự trọng hoặc tự tôn, tự tin hoặc tự luyến, nói chung là các đặc tính có chữ tự làm đầu rất dễ nổi bật
lên ở họ, và họ rất mẫn cảm với vấn đề trở nên nổi bật.
Có lẽ bạn đo được một số điểm cao, nhưng bạn lại thấy mình không giống cái rốn vũ trụ tý nào. Sau
đây là 1 số gợi ý để lý giải:
Một hành tinh đồng vị với mặt trời có thể tạo ra những tác động lên cách mặt trời biểu hiện ra ngoài.
Ví dụ sao Hỏa biến họ thành mẫu người của hành động cụ thể. Hải Vương tinh tạo ra sự mù quáng
hay mơ hồ, vân vân. Tóm lại, họ vẫn có thể trở thành nhiều kiểu người có biểu hiện khác nhau,
nhưng dù có thành kẻ mộng mơ thì họ cũng muốn làm nhân vật chính trong giấc mơ ấy mới chịu.
Nếu họ làm 1 cái bóng mờ thì trong vở cái bóng của họ, cái bóng mới là vai chính. Tóm lại, ít nhất
trong mắt họ sẽ không có ai đáng được họ quan tâm chú ý bằng họ, và thế giới mà họ nhận thức được
là thế giới mà sự tồn tại của họ là trung tâm.

Mẫu người Mặt Trăng

Điểm 107 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm

- Mặt Trời nằm trong Cự Giải (+10)
- Thủy Tinh nằm trong Cự Giải (+5)
- Mộc Tinh nằm trong Cự Giải (+5)
- Lilith nằm trong Cự Giải (+5)
- Mặt Trăng nằm trong nhà 4 (nhà chủ quản bởi Cự Giải) (+5)
- Mặt Trăng nằm trong cụm Stellium gồm Mặt Trăng,Hải Vương Tinh,Chiron, (+5)
- Mặt Trăng Tam hợp 120° với Mặt Trời (+10)
- Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Kim Tinh (+4)
- Mặt Trăng Tam hợp 120° với Mộc Tinh (+6)
- Mặt Trăng Tam hợp 120° với Thổ Tinh (+6)

- Mặt Trăng Trùng tụ 0° với Hải Vương Tinh (+6)
- Mặt Trăng Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh (+4)
- Mặt Trăng Tam hợp 120° với Lilith (+4)
- Mặt Trăng Tam hợp 120° với La Hầu (+4)
- Mặt Trăng Đối góc 180° với P. of Fortune (+4)
- Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Vertex (+4)
- Mặt Trăng nằm trong cụm Grand Trine gồm Mặt Trăng, La Hầu, Mặt Trời (+5)
- Mặt Trăng nằm trong cụm Grand Trine gồm Mộc Tinh, Thổ Tinh, Mặt Trăng (+5)
- Mặt Trăng nằm trong cụm Grand Trine gồm Thổ Tinh, Lilith, Mặt Trăng (+5)
- Mặt Trăng nằm trong cụm Mystic Rectangle gồm Mặt Trăng, P. of Fortune, Diêm Vương Tinh, Lilith
(+5)
Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của mặt trăng là: gia đình, mái ấm, cội nguồn, hình mẫu người mẹ
và hành vi làm mẹ, sự chăm sóc, sự lệ thuộc gắn bó, sự tự vệ, cảm xúc, sự gắn bó với quá khứ và tổ
tiên, kí ức, thực phẩm, cơ quan sinh dục nữ và chu kì của nó, niềm tin vào vai trò của phụ nữ, phản
ứng, bản năng.
Hiểu một cách truyền thống nhất, đặc biệt là khi cả Cự Giải cũng được nhấn mạnh. Bản chất của mặt
trăng là truyền thống và bảo thủ. Nó là nguồn sức mạnh cổ xưa nữ tính hướng về gia đình và nguồn
cội. Nó là tâm lý an toàn, ý thức che chở và nhu cầu giữ gìn bảo vệ quá khứ, vì vậy nó liên hệ một
cách cảm tính với mẹ, với những gì ta sở hữu hay những kỷ vật gợi nhắc về những thời điểm êm đềm
hạnh phúc. Nó có thể là cơm nhà, những món ăn chỉ có ở gia đình ta, là cảm xúc khi quay về họp lớp
hay tham dự ngày hội trường của trường học cũ. Nó chỉ ra cách chúng ta xử lý cảm xúc của mình,
nhu cầu lệ thuộc, ỷ lại của ta, vấn đề dinh dưỡng và thực phẩm.
Tuy nhiên, dù bạn có số điểm thật cao cho bài test này, tức là bạn rất bận rộn với các sinh hoạt có
liên đới với mặt trăng, nhưng nếu mặt trăng của bạn có quá nhiều góc chiếu căng thẳng, có lẽ bạn
vẫn rất bận tâm đến gia đình và mẹ của mình, có điều là với tâm trạng nặng nề, mệt mỏi hay chán
ghét, bạn vẫn ôm nặng quá khứ, nhưng với bạn quá khứ đồng thời là cơn ác mộng. Bạn vẫn rất để ý
đến vấn đề tâm trạng và cảm xúc, nhưng là với thái độ lên án, bài xích, tuyên cáo mọi biểu hiện kiểu
Cự Giải đều rất buồn nôn. Nói cách khác, người ta có 2 lý do khác nhau để quan tâm không ngừng,
thậm chí rất nhiều đến cảm nhận nội tâm, hoặc là vì họ thích làm chuyện đó, hoặc là vì họ có vết
thương lòng.
Cự Giải là năng lượng Hoàng đạo làm tiêu chuẩn cho vấn đề cội nguồn, tình thương, nỗi quyến luyến,
cảm giác ỷ lại, tình mẹ,…v.v… Nhưng ta nên hiểu rằng nó là chuẩn quốc tế, còn cái gọi là gia đình tôi
thì rất ít khi theo được chuẩn quốc tế. Cơm nhà có thể là khái niệm nửa sống nửa khê, mẹ của ta có
thể vụng về hay độc tài, kí ức về trường cũ có thể là những nhà vệ sinh khai mù và giờ học nhàm
chán. Tất nhiên, bên cạnh đó, vị trí mặt trăng trên các cung địa bàn và cung Hoàng đạo cùng với góc
chiếu của nó cũng thể hiện nhiều thông tin về nơi chốn cũng như cách thức ta xử lý tình cảm và cảm
nhận của mình.
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Mẫu người Thủy Tinh

Điểm 28 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm

- Hỏa Tinh nằm trong Song Tử (+3)
- Thủy Tinh nằm trong nhà 3 (nhà chủ quản bởi Song Tử) (+5)
- Thủy Tinh nằm trong cụm Stellium gồm Mặt Trời,Thủy Tinh,Mộc Tinh,Lilith, (+5)
- Thủy Tinh Tam hợp 120° với Chiron (+5)
- Thủy Tinh Tam hợp 120° với La Hầu (+5)
- Thủy Tinh nằm trong cụm Grand Trine gồm Chiron, La Hầu, Thủy Tinh (+5)
Cung Hoàng đạo chứa sao Thủy là nhân tố quan trọng để ta xem xét cụ thể ảnh hưởng của Thủy tinh
lên cuộc sống hàng ngày của cá nhân, bởi chúng diễn đạt cách nghĩ của một người. Bò Cạp làm suy
nghĩ thâm sâu đi vào bản chất vấn đề, Ma Kết khiến suy nghĩ logic và chặt chẽ hàm súc, Cự Giải gây
ra lối tư duy cảm tính sa đà theo lối mòn, Sư Tử thì tự cho mình là đúng, …v.v…
Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Thủy là: Cách thức ta giao tiếp, lời ăn tiếng nói, tư duy và
diễn đạt, nhận thức, khả năng học hỏi, cách tốt nhất ta có thể dùng để học, tiến trình suy tư, sức tập
trung, thu thập thông tin, viết lách, sự khéo léo tay chân, khả năng thuyết phục, khả năng truyền đạt
lại điều mình đã biết.
Đặc tính đi cùng 1 sao Thủy mạnh: Trơn tuột như lươn aka chân lý là cái lý có chân, tính tò mò, mồm
mép, lém lỉnh, liến thoắng, hoạt bát, không thể ngồi yên 1 chỗ, quá hiếu động, tìm hiểu học hỏi
không ngừng.
Nếu bạn có số điểm cao cho Thủy tinh, bạn có được quá nhiều thành quả trong địa hạt của sao Thủy.
Có một số đặc điểm có thể tìm thấy ở bạn như mồm mép nhanh nhảu, vẻ sáng sủa, vui tươi, tinh
quái, hoạt bát, nhau nhẩu ẩu đoảng, luôn thay đổi mục tiêu, khả năng bắt chước mô phỏng, khéo
miệng hoặc khéo tay hoặc cả 2, học hỏi nhanh, tò mò, đọc nhiều, thích ba hoa, lắm tài lẻ, có khả
năng liên kết các ý tưởng với nhau hoặc kết nối con người.

Mẫu người Mộc Tinh

Điểm 53 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm

- Mộc Tinh nằm trong nhà 9 (nhà chủ quản bởi Nhân Mã) (+3)
- Mộc Tinh nằm trong cụm Stellium gồm Mặt Trời,Thủy Tinh,Mộc Tinh,Lilith, (+5)

- Mộc Tinh Trùng tụ 0° với Mặt Trời (+10)
- Mộc Tinh Tam hợp 120° với Mặt Trăng (+10)
- Mộc Tinh Tam hợp 120° với Thổ Tinh (+5)
- Mộc Tinh Tam hợp 120° với Hải Vương Tinh (+5)
- Mộc Tinh Trùng tụ 0° với Lilith (+5)
- Mộc Tinh Vuông góc 90° với Vertex (+5)
- Mộc Tinh nằm trong cụm Grand Trine gồm Thổ Tinh, Hải Vương Tinh, Mộc Tinh (+5)
Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Mộc là: Cách ta giáo dục bản thân và người khác (cung
Hoàng đạo và góc chiếu), nơi ta thúc đẩy vận may của mình (cung địa bàn), cách ta học hỏi từ sai
lầm, sự công bằng, cách ta trưởng thành (cung hoàng đạo và góc chiếu), nơi ta tìm kiếm câu trả lời
cho những câu hỏi lớn hơn về cuộc đời (cung địa bàn), cái gì kết nối ta vào cộng đồng, xã hội. (Lưu ý,
từ tìm ở đây là tìm kiếm, không phải tìm thấy)

Nếu số điểm của ta cao, ta có nhiều mối bận tâm trong tầm ảnh hưởng của sao Mộc. Cung Hoàng
đạo chứa sao Mộc và các góc chiếu sẽ tạo ra hiệu chỉnh để hình thành bức tranh thực sự, tuy nhiên,
người có sao Mộc mạnh thường có những phẩm tính sau: sự nhiệt tình, tính hài hước lạc quan, khát
khao học hỏi thông qua sai phạm và trải nghiệm khó khăn, tính ưa triết lý, ưa làm to chuyện, đầy hy
vọng, vẻ lạc quan tích cực, là kẻ dám mạo hiểm. Sự thái quá của năng lượng Mộc tinh có thể làm 1
người hay ra vẻ biết tuốt và thích dạy đời

Mẫu người Thổ Tinh

Điểm 65 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm

- Diêm Vương Tinh nằm trong Ma Kết (+3)
- Thổ Tinh Tam hợp 120° với Mặt Trời (+10)
- Thổ Tinh Tam hợp 120° với Mặt Trăng (+10)
- Thổ Tinh Vuông góc 90° với Kim Tinh (+5)
- Thổ Tinh Tam hợp 120° với Mộc Tinh (+5)
- Thổ Tinh Tam hợp 120° với Hải Vương Tinh (+5)
- Thổ Tinh Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh (+2)
- Thổ Tinh Tam hợp 120° với Chiron (+5)
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- Thổ Tinh Tam hợp 120° với Lilith (+5)
- Thổ Tinh nằm trong cụm Grand Trine gồm Thổ Tinh, Hải Vương Tinh, Mộc Tinh (+5)
- Thổ Tinh nằm trong cụm Grand Trine gồm Thổ Tinh, Lilith, Mặt Trăng (+5)
- Thổ Tinh nằm trong cụm Grand Trine gồm Hải Vương Tinh, Lilith, Thổ Tinh (+5)
Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Thổ là: kỷ luật, khát vọng hướng về đẳng cấp, chất lượng và
thành tựu, sự trưởng thành, tuổi tác, dấu vết của thời gian, thẩm quyền, tinh thần vượt khó, tính tự
giác, tư duy hiện thực, đáng tin cậy, học hỏi qua trải nghiệm aka rút kinh nghiệm, khả năng chấp
nhận hiện thực và đối mặt với hiện thực, đặt ra giới hạn, chừng mực, chuẩn mực, gánh vác trách
nhiệm.
Các hoạt động xã hội liên đới với sao Thổ và cung Ma Kết là sự chuyên nghiệp, sự nghiệp, công việc
quan trọng, lĩnh vực tổ chức quản lý, thẩm quyền và thừa hành nhiệm vụ, sếp và thái độ của ta với họ
hay thái độ khi ta làm sếp, địa vị, hình tượng xã hội, sự trông đợi và thái độ của ta đối với sự thành
đạt, đường lối chính trị bảo thủ, thời kì suy thoái kinh tế, sự trừng phạt, sự cắt giảm chi tiêu, tằn tiện
Số điểm cao cho sao Thổ có thể hứa hẹn một con người của công việc, chắc chắn, đáng tin cậy và hay
được lòng những người đứng tuổi. Sự thái quá của năng lượng Thổ tinh đồng thời cũng là nguyên
nhân của những tính cách như quá cứng nhắc, nguyên tắc, khó tính như ma, hay lo xa quá đáng, tẻ
nhạt khô khan và nghiện công việc.

Mẫu người Thiên Vương Tinh

Điểm 40 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm

- Thiên Vương Tinh nằm trong nhà 11 (nhà chủ quản bởi Bảo Bình) (+5)
- Thiên Vương Tinh Vuông góc 90° với Mặt Trời (+10)
- Thiên Vương Tinh Vuông góc 90° với Diêm Vương Tinh (+5)
- Thiên Vương Tinh Đối góc 180° với Vertex (+5)
- Thiên Vương Tinh nằm trong cụm T Square gồm Mặt Trời, Diêm Vương Tinh, Thiên Vương Tinh
(+5)
- Thiên Vương Tinh nằm trong cụm Grand Square gồm Mặt Trời, Diêm Vương Tinh, Thiên Vương
Tinh, Vertex (+5)
- Thiên Vương Tinh nằm trong cụm Grand Square gồm Diêm Vương Tinh, Lilith, Vertex, Thiên Vương
Tinh (+5)
Một Thiên Vương Tinh quá mạnh khiến cá nhân có ý thức mạnh mẽ về tính độc nhất của mình, đồng

thời luôn bị thôi thúc muốn thoát khỏi hiện trạng với các quy tắc luật lệ chung cứng nhắc gò bó trói
buộc cái tôi, họ muốn đi ra ngoài những khuôn khổ và giới hạn mà họ không thích, do vậy, họ có
khuynh hướng chống đối lại luật lệ và trật tự chung, phá rào và cư xử 1 mình 1 phách, đồng thời nó
cũng là khuynh hướng đi tìm đồng loại, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là khuynh hướng tìm kiếm sự
gắn bó với người khác theo tiêu chí đôi bên có tiếng nói chung. Thay vì uốn mình cho khớp với chuẩn
mực của tập thể, họ cải tạo lại tập thể cho khớp với mình hoặc đi tìm 1 tập thể khác thích hợp với
mình hơn. Đó là lý do nó có thể mang các nghĩa lập dị, kẻ lạc loài, kẻ nổi loạn, cách mạng, biểu tình,
hoạt động xã hội, thậm chí phạm pháp, nhưng đồng thời nó cũng là tình đồng chí, đồng đội, tình bạn,
sinh hoạt hội nhóm, sự độc lập tự chủ không lệ thuộc, tự do cá nhân, thoát ly quá khứ, chống lại
truyền thống, sự mới mẻ đặc sắc, giới tinh hoa, những phát minh làm thay đổi thế giới, cách mạng
khoa học công nghệ, công nghệ thông tin.
Những hiện tượng tự nhiên và xã hội được Thiên Vương Tinh quản chiếu là động đất, tai nạn, biến cố
xã hội, phát minh và công nghệ mới, khoa học kỹ thuật, những phong trào sinh hoạt khác đời (như
cosplay, nhảy break dance, nhóm phượt…v.v…)

Mẫu người Hải Vương Tinh

Điểm 76 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm

- Mặt Trăng nằm trong Song Ngư (+5)
- Hải Vương Tinh (chủ tinh của Song Ngư) nằm trong Song Ngư (+5)
- Chiron nằm trong Song Ngư (+3)
- Hải Vương Tinh nằm trong nhà 12 (nhà chủ quản bởi Song Ngư) (+3)
- Hải Vương Tinh nằm trong cụm Stellium gồm Mặt Trăng,Hải Vương Tinh,Chiron, (+5)
- Hải Vương Tinh Tam hợp 120° với Mặt Trời (+10)
- Hải Vương Tinh Trùng tụ 0° với Mặt Trăng (+10)
- Hải Vương Tinh Ngũ chiếu 150° với Kim Tinh (+2)
- Hải Vương Tinh Tam hợp 120° với Mộc Tinh (+5)
- Hải Vương Tinh Tam hợp 120° với Thổ Tinh (+5)
- Hải Vương Tinh Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh (+2)
- Hải Vương Tinh Tam hợp 120° với Lilith (+2)
- Hải Vương Tinh Đối góc 180° với P. of Fortune (+2)
- Hải Vương Tinh Ngũ chiếu 150° với Vertex (+2)
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- Hải Vương Tinh nằm trong cụm Grand Trine gồm Thổ Tinh, Hải Vương Tinh, Mộc Tinh (+5)
- Hải Vương Tinh nằm trong cụm Grand Trine gồm Hải Vương Tinh, Lilith, Thổ Tinh (+5)
- Hải Vương Tinh nằm trong cụm Mystic Rectangle gồm Hải Vương Tinh, P. of Fortune, Diêm Vương
Tinh, Lilith (+5)
Hải Vương làm tan biến các chuẩn mực và giới hạn, do đó nó có thể mang ý nghĩa sáng tạo, sự gần
gũi không còn khoảng cách, sự hòa mình vào một trật tự lớn lao hơn. Nó thể hiện sự thôi thúc hướng
về đời sống tâm hồn mãnh liệt nhất, đến mức bỏ qua sự hữu hạn và các ràng buộc của thế giới vật
chất.
Khi không được phát triển thích đáng, nó trở thành khuynh hướng thiếu thực tế, ảo tưởng, mơ mộng
suông, và tất nhiên đi đôi với sự vỡ mộng, thất vọng. Sự thiếu vắng các chuẩn mực và giới hạn lúc
này sẽ là không biết chừng mực, vô tổ chức, vô trách nhiệm, không biết đề phòng và tự bảo vệ bản
thân khỏi sự công kích cố tình hoặc vô ý từ thế giới bên ngoài, khờ dại dễ bị lợi dụng, lừa gạt, đồng
thời cũng có thể mang nghĩa là không tôn trọng các vấn đề thuộc về nguyên tắc sống và các giới hạn
cho phép của người khác, không biết thế nào là đủ, làm bừa, càn rỡ, bầy hầy. Trong những trường
hợp nặng nề nhất, nó là khuynh hướng nghiện ngập và tự hủy hoại bản thân đồng thời phá hoại cuộc
đời người khác, hoặc là khuynh hướng gây thù chuốc oán 1 cách vô ý thức.
Khi được phát triển thích đáng, nó là sự cao thượng, sự phụng sự tận tụy không cần đền đáp, sự cảm
thông thấu hiểu, các năng lực tâm linh, là khao khát hướng tới ý nghĩa tinh thần thoát tục của cuộc
đời, là tinh thần vô dục vô cầu, sống vì ước muốn nguyện vọng của người khác, là tài hoa và sức sáng
tạo, là nghệ thuật theo nghĩa hướng thượng, làm rung động tâm hồn.
Số điểm cao cho Hải Vương thường được diễn đạt như một người… cõi trên. Có thể là ngớ ngẩn, khờ
khạo, hoang tưởng, có thể tài hoa, giàu trí tưởng tượng, sức sáng tạo phong phú, có thể rất cao
thượng, nhạy cảm và có tầm nhìn thấu suốt, có thể là tất cả đều đúng, nhưng tóm lại ở trường hợp
nào thì họ có mất 1 đời cũng không thích ứng nổi với luật chơi của cõi người.

Mẫu người Diêm Vương Tinh

Điểm 58 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm

- Thổ Tinh nằm trong Bọ Cạp (+3)
- La Hầu nằm trong Bọ Cạp (+3)
- Diêm Vương Tinh Đối góc 180° với Mặt Trời (+10)
- Diêm Vương Tinh Lục hợp 60° với Mặt Trăng (+2)
- Diêm Vương Tinh Lục hợp 60° với Thổ Tinh (+2)
- Diêm Vương Tinh Vuông góc 90° với Thiên Vương Tinh (+5)

- Diêm Vương Tinh Lục hợp 60° với Hải Vương Tinh (+2)
- Diêm Vương Tinh Lục hợp 60° với Chiron (+2)
- Diêm Vương Tinh Đối góc 180° với Lilith (+2)
- Diêm Vương Tinh Vuông góc 90° với Vertex (+2)
- Diêm Vương Tinh nằm trong cụm T Square gồm Thiên Vương Tinh, Vertex, Diêm Vương Tinh (+5)
- Diêm Vương Tinh nằm trong cụm Grand Square gồm Mặt Trời, Diêm Vương Tinh, Thiên Vương
Tinh, Vertex (+5)
- Diêm Vương Tinh nằm trong cụm Mystic Rectangle gồm Mặt Trăng, P. of Fortune, Diêm Vương
Tinh, Lilith (+5)
- Diêm Vương Tinh nằm trong cụm Mystic Rectangle gồm Hải Vương Tinh, P. of Fortune, Diêm
Vương Tinh, Lilith (+5)
- Diêm Vương Tinh nằm trong cụm Grand Square gồm Diêm Vương Tinh, Lilith, Vertex, Thiên Vương
Tinh (+5)
Diêm Vương tinh trước hết bao hàm 2 yếu tố, dục vọng nguyên thủy và khuynh hướng áp chế kiểm
soát và đi tới điều khiển sức mạnh của dục vọng này, để nó chỉ có thể biểu lộ ra theo cách thức thích
hợp và vào thời điểm thích hợp. Từ đó, nó có thêm ý nghĩa là ý thức về động lực dẫn dắt ẩn dưới vẻ
bề ngoài. Kết quả có thể là khuynh hướng nghi ngờ, nhu cầu tìm kiếm sự thật bị ẩn giấu, khuynh
hướng đào bới vào bản chất vấn đề. Đồng thời, nó cũng là khuynh hướng kiểm soát, điều khiển, chi
phối các động lực ngầm, chấp nhận sự thật bên trong, tìm kiếm cội nguồn sức mạnh từ trong năng
lượng nguyên thủy của dục vọng.
Sức mạnh của dục vọng nguyên thủy và ý thức kiểm soát đem lại cho những người có Diêm Vương
Tinh mạnh trên lá số những nét tính cách đầy màu sắc cực đoan. Giống như sự tồn tại song hành của
băng và lửa.
Khi không được phát triển thích đáng, Diêm Vương Tinh mạnh sẽ tạo ra những biểu hiện mờ ám, u
tối, khuynh hướng điều khiển, giật dây, ép buộc, lợi dụng người khác, khuynh hướng đấu đá tranh
giành quyền kiểm soát, sự lạm dụng quyền lực, cảm giác uất ức, oán giận, căm tức, những lời than
phiền, có thể hay tạo ra những trò đùa ác ý và cũng hay bị người khác tính kế.
Khi được phát triển thích đáng, Diêm Vương tinh trở thành động lực chuyển hóa, nó tạo ra thái độ
uyển chuyển, khôn khéo, linh hoạt trong đeo bám mục tiêu, khả năng tăng cường sức mạnh cho bản
thân và tiếp thêm động lực cho người khác. Ngoài ra, nó còn là khả năng thấu hiểu bản chất vấn đề
cũng như thế giới nội tâm của người khác và thái độ sẵn sàng thay đổi bản thân để đạt được mục
đích.
Diêm Vương tinh mạnh có thể rất u ám, phiền phức và gây mệt mỏi kinh niên, nhưng cũng có thể đầy
bí ẩn, hơi đáng sợ đồng thời rất có sức mê hoặc

Mẫu người Chiron
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Điểm 39 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm

- Chiron nằm trong cụm Stellium gồm Mặt Trăng,Hải Vương Tinh,Chiron, (+5)
- Chiron Tam hợp 120° với Mặt Trời (+10)
- Chiron Tam hợp 120° với Thủy Tinh (+5)
- Chiron Vuông góc 90° với Hỏa Tinh (+5)
- Chiron Tam hợp 120° với Thổ Tinh (+5)
- Chiron Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh (+2)
- Chiron Tam hợp 120° với La Hầu (+2)
- Chiron nằm trong cụm Grand Trine gồm Chiron, La Hầu, Thủy Tinh (+5)
Chiron có một số tên khác như higher moon, đại biểu cho sự tương đồng của nó với mặt trăng, trong
khi mặt trăng kết nối thế giới nội tâm với thế giới bên ngoài, Chiron kết nối ý thức và tiềm thức. Biểu
tượng của nó giống một chiếc chìa khóa, để mở cánh cửa cất giấu tiềm thức hoặc để đóng chặt cánh
cửa đó lại. Với tư cách kẻ kết nối thế giới có ý thức và thế giới hạ ý thức, vị trí của Chiron trên lá số
rất mẫn cảm trước mọi kích thích. Sự khó chịu mà nó gây ra khi bị đụng chạm tới khiến nó có thêm
cái tên là “vết thương không bao giờ lành”. Tóm lại, đặc tính tiên quyết của nó là sự mẫn cảm cao độ
trước mọi kích thích.
Ở trạng thái kém phát triển, một Chiron mạnh khiến người mang nó gặp nhiều rắc rối xuất phát từ
thái độ lẩn tránh đụng chạm tới những vị trí chịu ảnh hưởng của nó, do không thích cảm giác khó
chịu nó đem lại. Hành vi này làm cuộc sống của họ bị rối loạn và dẫn tới những khuynh hướng cư xử
bất bình thường quanh những vị trí chịu ảnh hưởng của Chiron.
Ở trạng thái đã phát triển, sự nhạy cảm của Chiron cũng có thể coi là 1 món quà, 1 thiên phú về cảm
nhận giúp một người nhận ra được nhiều sự thật ở khu vực mà những người khác “chống thấm" tốt
hơn nên không hề nhận thấy. Tuy nhiên, trạng thái phát triển này không làm cho vị trí của Chiron trở
nên dễ chịu hơn mà nó biểu hiện cho việc 1 người đã chấp nhận sống chung với lũ. Họ có thể phát
triển khả năng chấp nhận những sự thật khó chấp nhận và dẫn dắt người khác đến chỗ đối mặt với
các sự thật dạng đó và chấp nhận chúng. Vì vậy, Chiron còn có thêm 1 cái tên là người thầy của các
anh hùng, bởi vì sống chung với nó cần khá nhiều lòng can đảm.

