Những điều hợp và kỵ của Mộc trong bốn mùa:
1. Mùa Xuân, Mộc là tháng của mùa xuân, cái lạnh vẫn còn sót lại, được lửa sưởi ấm và
được nước tưới mát nên mang lại vẽ đẹp xanh tươi và thư thái. Nhưng nếu nước nhiều thì
Cây (Mộc) ẩm ướt, nước ít thì cây khô héo, nên cần thủy hỏa hài hòa là tốt nhất. Nếu thổ
nhiều thì Mộc hao tổn sức lực, nếu thổ mỏng thì tiền tài dồi dào. Nếu gặp kim nhiều thì
có hỏa vượng cũng không tổn thương, Nếu Mộc mạnh có gặp kim khắc cũng vẫn phát
triển.
2. Mùa Hạ, cành lá khô héo nên rất cần nước làm cho ẩm ướt, kỵ lửa nóng, thổ dày sẽ
thành tai họa. Nếu kim nhiều cũng là điều xấu, nhiều thì dễ bị khắc chế. Cây cối mọc
nhiều sẽ tạo ra rừng dù hoa ra tầng tầng lớp lớp nhưng không có quả.
3. Mùa Thu, hình dạng bị úa tàn, đầu mùa thu khí nóng của hỏa vẫn còn, đất cần nước để
cây được tiếp tục sống, giữa thu thì quả của cây đã chín nên cần dao (kim) để cắt tỉa. Sau
Sương Giáng thì không cần nhiều nước, vì nước nhiều cây cối sẽ bị trôi. Trước Hàn Lộ
thì lại cần lửa sưởi ấm, lửa nóng sẽ giúp cây rắn chắc. Cây cối nhiều thì sẽ cho nhiều gỗ,
nhưng đất dày thì không có khả năng tự lập.
3. Mùa Đông, cây trong tháng mùa đông còn co quắp ẩn náo trong đất. Cần đất nhiều để
bao che và nuôi dưỡng, sợ nước nhiều làm cây biến dạng, dù kim nhiều và bị khắc chế
nhưng không gây hại, gặp hỏa nhiều thì càng tốt hơn do được ấm áp.

Những điều hợp và kỵ của Hỏa trong bốn mùa:
1. Hỏa của mùa xuân cũng được hưng thịnh, nếu có mộc sinh nhưng không nên quá mức,
nếu không hỏa quá mạnh gây nóng bức, nước chỉ cần vừa đủ, nhưng nước quá nhiều thì
hỏa sẽ bị tắt. Thổ nhiều làm hỏa tối tăm, lửa mạnh nóng bức hạn hán. Gặp kim bộc lộ
được tài vận, có hy vọng giàu sang.
2. Mùa Hạ, hỏa thế lực đang mạnh, gặp thủy chế ngự tránh được họa tự cháy, nếu mộc
trợ giúp là mối lo thêm, nếu gặp được kim thì phát huy thêm công lực, được thêm thổ thì
cả hai được tốt. Tuy kim thổ là tốt đẹp nhưng không có thủy thì rất khô khan, nếu hỏa quá
mạnh ắt sẽ nguy hiểm.
3. Mùa Thu, tinh thần và thể chất đều yếu ớt, nếu gặp được mộc sẽ bùng cháy trở lại, nếu
bị thủy khắc thì khó tránh tai ươn, nếu thổ nhiều thì bị che mất ánh sáng, kim nhiều thì bị
đoạt hết thế lực, hỏa gặp hỏa càng thêm mạnh mẽ, dù xuất hiện nhiều nhưng vẫn có lợi.
4. Mùa Đông, hỏa đang thế lụi tàn, gặp mộc thì được cứu, bị thủy khắc thì chỉ có chết. có
thổ hỗ trợ chế ngự sẽ được rạng rỡ, nếu gặp thêm hỏa càng có lợi, nhưng gặp kim thì khó
phát tài, nếu không có kim thì không gặp trắc trở.

Những điều hợp và kỵ của Thổ trong bốn mùa:
1. Thổ mùa Xuân thế cô độc, cần hỏa giúp sức kỵ mộc khắc chế, kỵ thủy dâng cao.
Được kim khắc mộc thì mạnh nhưng kim nhiều thì đoạt mất khí của thổ.
2. Thổ vào mùa Hạ tính khô nóng, cần có nhiều nước tưới mát, gặp phải lửa mạnh
thì hạn hán. Nếu mộc trợ giúp thì lửa càng mạnh mẽ, và hỏa sinh thổ nhưng mộc
khắc thổ, vì vậy cả hai cũng không nên dùng, nếu gặp kim sinh thủy lan tràn thì
tài lộc lại có dư.
3. Thổ vào mùa Thu thì con mạnh mẹ yếu. Kim nhiều sẽ đoạt lấy đi khí của thổ, mộc
thịnh thì lại khắc chế thổ, hỏa mạnh không sợ. Thủy nhiều tràn lan thì không tốt
lành, chỉ cần gặp thêm thổ sẽ được tiếp sức.
4. Mùa Đông thổ bên ngoài lạnh nhưng bên trong ấm áp, thủy hưng thịnh thì tiền tài
nhiều, kim nhiều thì phú quý, hỏa thịnh thì vinh hiển, mộc nhiều thì không sợ,
được gặp thổ nhiều là tốt nhất.

Những điều hợp và kỵ của Kim trong bốn mùa:
1. Kim trong mùa Xuân, khí lạnh còn chưa hết, khí hỏa là cần thiết. Hình thể kim
yếu ớt, khí chất mềm mại, được thổ trợ giúp thì quá tốt, thủy thịnh thì kim lạnh
lẽo, mộc thịnh kim gặp nhiều trắc trở, gặp được kim trở giúp là tốt nhất.
2. Kim của tháng mùa Hạ, vô cùng mềm yếu. hình dạng thể chất chưa hoàn hảo, nếu
thủy vượng thể hiện điềm tốt lành, nếu hỏa nhiều thì không tốt, nếu gặp thêm kim
thì được cường tráng, gặp mộc thì bị tổn thương, thổ dày thì không thể tỏa sáng,
thổ mỏng thì có ích cho việc sinh sôi.
3. Kim của tháng mùa Thu, đương lệnh và quyền thế trong mùa, dùng lửa để nung
rèn, hun đúc thành nguyên liệu làm chuông, kim sinh ra từ thổ nhưng gặp thùy thì
tinh thần vượt trội, gặp mộc thì đẽo gọt ra oai, gặp kim thì càng thêm cứng cáp
nhưng cứng quá dễ bị gãy.
4. Kim của tháng mùa Đông, hình dạng, tính chất, đều lạnh lẽo. Mộc nhiều thì khó
đốn chặt, thủy nhiều khó tránh họa bị nhấn chìm. Thổ có thế áp chế thủy, kim sẽ
không bị lạnh. Hỏa sinh thổ, mẹ con đều tròn, được thêm kim trợ giúp thì càng
tốt.

Những điều hợp và kỵ của Thủy trong bốn mùa:
1. Thủy của tháng mùa Xuân, làn tràn khắp nơi. Nếu gặp thổ khắc chế thì
không bị nạn lũ lụt. nếu gặp thủy giúp sức ắt phải vỡ đê, cần có kim
trợ giúp nhưng kim không nên quá thịnh, muốn hòa hợp với hỏa nhưng

hỏa không nên quá nóng. Nếu gặp mộc sẽ phát huy thêm công lực,
không có thổ thì thoải mái.
2. Thủy của tháng mùa Hạ. Bên ngoài thực nhưng bên trong lại là hư, đôi
lúc bị khô hạn, nền cần thủy trợ sức. Mong có thêm kim giúp sức kỵ
gặp hỏa quá thịnh. Mộc thịnh sẽ làm tổn hao khí, thổ thình thì làm
khắc chế nguồn của thủy.
3. Thủy của tháng mùa Thu, mẹ vượng con tướng. Được kim giúp đỡ thì
trong xanh, gặp thổ hưng thịnh thì vẩn đục. Hỏa nhiều thì tiền tài hưng
thịnh, nhưng hỏa quá nhiều gây bất lợi, mộc nhiều thì thân vinh hiển,
trung hòa thì sang trọng. Nếu thủy xuất hiện nhiều thì sẽ tăng lo thêm
mối lo chìm ngập, gặp thổ là dấu hiệu thanh bình.
4. Thủy của tháng mùa Đông, đúng vào lúc có nhiều quyền lực. gặp hỏa
sẽ xua tan cái lạnh, gặp thổ sẽ quy tụ lại. Kim quá nhiều dẫn đến chỗ
vô nghĩa, mộc thịnh cũng hợp tình. Thủy quá yếu thì cần thêm thuỷ trợ
giúp, thủy quá mạnh thì cần có thổ làm bờ đê.

