NGŨ HÀNH SINH KHẮC CỦA NHẬT CHỦ
1. HÀNH SINH NHẬP
Nếu can chi nào có ngũ hành sinh ra Nhật can nó còn được gọi là Ấn. ví du nếu
Nhật can của bạn là hỏa, thì mộc sinh hỏa, vậy can nào là ngũ hành mộc là Thiên
Ấn của nhật can. Thiên Ấn đại diện cho sự hỗ trợ về tài chính, giáo dục từ cha mẹ,
là người dẫn đường trong cuộc đời mình. Nếu có quá nhiều Thiên Ấn trong tứ trụ
có nghĩa là bạn được nuông chiều thái quá và sẽ trở thành người hư hỏng. Nó
cũng nói lên bạn là người quá phụ thuộc cha mẹ hoặc vợ chồng, hay cho thấy bạn
chưa phát huy năng lực tương ứng của chính bản thân mình, và ngược lại nếu ít
Thiên Ấn quá bạn phải sống độc lập, vất vã, tự lập.
2. HÀNH SINH XUẤT
Nếu can chi nào được ngũ hành của Nhật Can sinh còn gọi là Thực Thương. Ví
dụ nếu nhật chủ của bạn là hỏa, mà hỏa sinh thổ, thì hành thổ đó là Thực Thương.
Thực Thương đại diện cho ý nghĩa là tài năng, khả năng làm việc, và những thành
quả mà bạn đạt được. cũng là hàm ý con cái của bạn. Nếu trong tứ trụ có nhiều
Thực Thương nghĩa là bạn có nhiều tài năng hoặc có nhiều thành đạt. mặc dù Bát
Tự của bạn có nhiều Thực Thương khiến cho bạn cảm giác bạn có nhiều quyền
lực và thậm chí là đầy ý muốn nổi loạn, người khác luôn ghen tị với bạn. Nếu bạn
thiếu hoặc quá it Thực Thương trong Bát Tự thì bạn không phải là loại người mạo
hiểm. điều này nói lên bạn cũng là người ngần ngại, thụ động và lười biếng.
3. HÀNH KHẮC NHẬP
Nếu một hành khác khắc chế nhật chủ còn được gọi là Quan. Ví dụ: hành nhật
chủ của bạn là hỏa, mà thủy khắc hỏa thì hành đó là Quan của nhật chủ. Quan còn
có nghĩa là đồng nghiệp, người chủ của mình trong công ty. Nếu bạn có nhiều
Quan (hành khắc nhập) nghĩa là bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo. Bạn có sức làm
việc phi thường. Bạn là người mạnh mẽ và được trao nhiều quyền. Tuy nhiên vì
Quan là hành khắc chế nhật chủ nên bạn sẽ bị cảm thấy lấn áp, mang nhiều trọng
trách, gánh nặng và đầy áp lực. nếu bạn không có nhiều Quan để khắc chế thì bạn
sẽ là người thiếu tham vọng và thiếu kỷ luật. nó cũng nói lên trong sự nghiệp bạn
là người không quyền lực và địa vị chức danh.
4. HÀNH KHẮC XUẤT
Nếu một hành nào bị Nhật chủ khắc chế, đó được gọi là Tài. Ví dụ: Nhật chủ của
bạn là hỏa, mà hỏa lại khắc kim, thì kim là Tài của Nhật chủ. Tài là đại diện sự sở
hữu vật chất của bạn như tiền bạc, của cải, trang sức, nhà cửa v.v…. và là sự
nghiệp của bạn. Tài còn có nghĩa là phối ngẫu của Nhật chủ. Nếu có nhiều Tài
trong Bát Tự là bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền. (quan trọng ở đây có khả năng, cơ
hội). Nếu bạn có quá ít Tài trong Bát Tự thì mình phải tự tạo cơ hội cho chính
mình, có nghĩa bạn phải vận dụng sức mạnh của ngũ hành khác để tạo ra của cải
cho mình. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không có của cải hay là không
có sự nghiệp thành công.

5. HÀNH TỶ HÒA
Hành khác giống như nhật chủ còn gọi là Tỉ Kiếp. Tỉ Kiếp trong Bát Tự hỗ trợ
cho Nhật chủ mạnh hơn. Cũng là đại diện cho Anh em, bản bè và là đối thủ cạnh
tranh. Nếu bạn có nhiều Tỉ Kiếp trong Bát Tự thì có thể bạn phải tranh đấu vì mọi
thứ, kể cả tiền tài và tình duyên. Ngược lại nếu có ít Tỉ Kiếp trong Bát Tự bạn có
thể bị cô đơn và thiếu sự hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp.
CÁC MỆNH LÝ CỦA CÁC SAO THAM KHẢO
1. Bát Tự của Tổng Thống Bill Clinton.
Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1946 vào lúc 8:51.
Năm
Bính (tù)
Thực Thương
Tuất (hưu)
Tài

Tháng
Bính (tù)
Thực Thuơng
Thân (vượng)
Quan

Ngày
Ất (tử)
Sửu (hưu)
Tài

Giờ
Canh (vượng)
Quan
Thìn (hưu)
Tài

2. Bát Tự của Công Nương Diana
Sinh ngày 1 tháng 7 năm 1961 vào lu1c7:45.
Năm
Tân (tử)
Quan
Sửu (tướng)
Tài

Tháng
Giáp (hưu)
Tỉ Kiếp
Ngọ (vượng)
Thực Thương

Ngày
Ất (hưu)
Nhật chủ
Mùi (tướng)
Tài

Giờ
Ất (hưu)
Tỉ Kiếp
Dậu (tử)
Quan

3. Bát Tự hôn nhân
Chồng là J.F. Kennedy và Bà vợ Jacqueline Kennedy
J. F. Kennedy
Năm
Tháng
1917
5
Hỏa (-)
Mộc (-)

Ngày
29
Kim (-)

Giờ
2:00 pm
Mộc (-)

Jacqueline Kennedy
Năm
Tháng
1929
7
Thổ (-)
kim (+)

Ngày
28
Mộc (+)

Giờ
1:30 pm
Kim (-)

