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Canh Tý - 40 tuổi - Nam nữ xem chung 
Tiền bạc yếu kém nếu so với năm trước, có nhiều việc hao tốn, mất mát. Việc làm có sự thay đổi, 
nên cố gắng giữ y việc cũ, di chuyển hay dời đổi cũng không khá hơn. Không nên hùn hạp hay 
chung vốn. Tình cảm gia đạo tuy có sóng gió nhưng mọi việc rồi cũng qua mau. Sức khỏe trung 
bình, nên để ý bộ máy tiêu hoá, chưa đi xa hay xuất ngoại được. 
Tháng 7,8,11,12 tốt nhất. Nên: dời nhà, đổi xe. 
Tháng 3,4,9,10 xấu nhất, cẩn thận xe cộ, kẻ gian. 
 
 
Tân Sửu - 39 tuổi - Nam nữ xem chung  
Có nhiều cơ hội đầu tư hay hùn hạp làm ăn thành công, mua sắm được đồ vật quý giá trong năm. 
Có tin vui bất ngờ về nghề nghiệp cho mình hay người phối ngẫu. Có tin vui về con cái hay thân 
nhân bên vợ ở xa, có thêm bạn mới. Sức khỏe kém, dễ bị đau yếu, có thể phải vào bệnh viện để 
điều trị. Không nên đi xa, thận trọng về sông nước, máy móc phát ra điện tử. 
Tháng 5,6,11,12 tốt nhất. Nên: mai mối, mua nhà 
Tháng 1,2,9,10 xấu nhất, đau yếu, trong thân tộc xa có người qua đời. 
    
 
Nhâm Dần - 38 tuổi - Nữ  
Tiền bạc thành công, lợi tức gia tăng đáng kể so với năm trước. Có quý nhân giúp đỡ tài chánh, 
rủ hùn hạp làm ăn, mở tiệm bán bánh bò nướng, bánh tằm bì sẽ phát đạt. Gia đạo yên vui, có tin 
về người thân ở xa. Sức khỏe rất tốt, sẽ không bị nhức đầu dù với độ nóng cao điểm ở Riverside. 
Đi xa hay xuất ngoại không có gì trở ngại, tuy nhiên không nên đi vào mùa Văn Lang làm báo sẽ 
gặp điều không vui. 
Tháng 5, 6 tốt nhất, thành công nhiều mặt. Nên: du lịch Houston, Texas.  
Tháng 9, 10 xấu nhất, coi chừng kẻ trộm lẻn vào vườn hái mía. 
 
 
Quí Mão - 37 tuổi - Nữ  
Tiền bạc chỉ thành công ở mức trung bình, so với năm trước có gia tăng nhưng không lớn lao. 
Việc làm có sự thăng tiến, nhưng cố gắng giữ y việc cũ hay hơn. Tuy chức vị và tiền lương có 
tăng nhưng sẽ không có thì giờ dạy tiếng Việt. Tình cảm gia đạo yên vui, người phối ngẫu sẽ 
không đi công tác xa nhiều nữa. Con cái học hành tấn tới, nếu đi thi hát sẽ đoạt giải. Nên nghe 
lời em chồng sẽ có lợi. Sức khỏe khả quan, tuy nhiên nên thận trọng đừng ăn thức ăn có dầu mỡ 
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và ớt sẽ nổi mụn nhiều. Chú ý về mặt ngoại giao, coi chừng sẽ bị chọc quê. Đi xa hay xuất ngoại 
thành công, tuy nhiên nên tránh vùng có nhiều bướm (Bản Mệnh Phú Đăng Hoả, con nhà Bạch 
Đế nên rất kỵ bướm). Cẩn thận khi dùng hot glue gun.  
Tháng 5,6,11,12 tốt nhất trong năm, nên mở tiệm bán đồng hồ hoặc pager. 
Tháng kỵ: 7,8, coi chừng bị bịnh thắt ruột vì cười nhiều.    
 
 
Giáp Thìn - 36 tuổi - Nam  
Có điều không may nhỏ về tài chánh vì bị kẻ lạ mặt tống tiền, tuy nhiên lợi tức tổng quát cuối 
năm vẫn khá hơn năm trước. Việc làm có sự thay đổi, sẽ được thăng tiến về chức vị, nên chuyển 
chổ ở dần về phía Nam sẽ có lợi. Có người rủ hùn hạp làm ăn hay đầu tư, khác phái thì hay hơn 
và dễ thành công. Gia đạo yên vui, có tin vui của người thân ở xa. Sức khỏe trên mức trung bình, 
có vài lần bệnh vặt về thời tiết. Tránh xách hoặc khiêng vác nặng, thận trọng với những người 
làm việc chung, coi chừng bị chụp hình lén. Chưa tiện cho việc đi xa hay xuất ngoại, tránh đi 
vùng núi. 
Tháng 10,11 tốt nhất, nên mua cổ phần, thành lập hội cao niên. 
Tháng 3,4 xấu nhất, đề phòng bị kẻ gian xì bánh xe vào sáng thứ bảy.  Cẩn thận khi uống cà phê 
sữa đá, coi chừng bị tráo bằng nước chanh pha dấm.  
 
 
Ất tị - 35 tuổi - Nam  
Tiền bạc có nhiều lần thành công lớn hay có cơ hội làm ăn lớn, nhưng kết quả cuối năm lợi tức 
gia tăng không được bao nhiêu, lý do chi tiêu nhiều vì sinh thêm con. Việc làm nhàn hơn, sẽ có 
nhiều thời gian rảnh để đào hồ cá hoặc làm vườn. Gia đạo yên vui, có thêm nhiều khách từ xa 
đến thăm. Sức khỏe trên mức trung bình, thường có bệnh vặt về bộ máy tiêu hoá. Nên đề phòng 
về việc dùng thuốc cho mình và nhất là thật cẩn thận khi cho thuốc người khác, coi chừng "tai 
bay vạ gió". Chưa đi xa được, nhất là vùng biển. Để ý kẻ gian rình trộm máy lap top. 
Tháng 1,2,9,10 tốt nhất trong năm,  
nên mua xe mới, sửa nhà 
Tháng 3,4 xấu nhất. Cá trong hồ sẽ  
chết hết vì đói.  
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Giáp Ngọ - 46 tuổi - Nam  
Tiền bạc năm nay chỉ ở mức trung bình, lợi tức tuy có thu vào nhiều nhưng chi tiêu cũng đáng 
kể, nhất là hao tốn cho buổi tiệc tất niên cuối năm. Việc làm ăn vẫn tiến triển khả quan, quyền lợi 
và chức vị gia tăng, tuy nhiên nên chú ý về sự ganh tị, thị phi nghề nghiệp. Gia đạo yên vui, nên 
mua thêm dĩa karaoke để tạo thêm hòa khí trong gia đình. Có tin vui của con cái về học hành, 
nếu dự thi Đố Vui Để Học sẽ đỗ đạt cao. Có bà con xa bên vợ gặp chuyện xui cần giúp đỡ tiền 
bạc. Sức khoẻ khá tốt, ít đau yếu hơn năm trước. Đi xa có lợi lộc và thành công, tránh đi vùng 
biển và vùng Riverside dễ gặp điều không may, tránh đi ngày thứ bảỵ 
Tháng 5, 6, 11, 12 tốt nhất, nên: khai trương cơ sở thương mại. 
Tháng 7, 8 xấu nhất, để ý vật bén nhọn, không nên vắng mặt trong các buổi họp, coi chừng bị nói 
xấu. 
 
 
Đinh Mùi - 33 tuổi - Nam 
Tiền bạc thành công hơn năm trước, lợi tức gia tăng đáng kể, có cơ may đầu tư sinh lợi. Việc làm 
ăn vẫn tiến triển khả quan. Tình cảm vui, năm nay rất tốt để tính chuyện trăm năm. Nên nghe lời 
người tuổi Canh Tuất sẽ có lợi. Có tin vui về người thân ở xa. Sức khoẻ tốt, thỉnh thoảng bị mất 
ngủ, chú ý về tim. Đi xa hay xuất ngoại không có gì trở ngại, tuy nhiên nên tránh vùng biển và 
xứ nóng. Cẩn thận xe cộ và máy móc hư hỏng tốn hao vô ích. 
Tháng 6,9,11,12 tốt nhất trong năm. Nên: cưới hỏi, dời chổ ở 
Tháng 5,7 xấu nhất. Coi chừng có kẻ xấu vô cớ đòi nợ. 
 
 
Bính Thân - 32 tuổi - Nam nữ xem chung    
Tiền bạc có khó khăn nhưng sau cũng thành công. Việc làm có sự khởi sắc về chức vụ hay lương 
bổng. Thay đổi chổ ở có lợi cho tương lai. Gia đạo yên vui, có thân nhân từ xa đến hay nhà thêm 
người. Còn độc thân sẽ gặp người vừa ý và tiến đến hôn nhân. Sức khỏe khả quan, đi xa hay xuất 
ngoại đều thuận lợi, để ý về ăn uống. 
Tháng tốt nhất trong năm: 1,2,9,10 nên: mở tiệm, cưới hỏi 
Tháng 3,3 xấu nhất. Trong thân tộc xa có người qua đời.   
 
 
Kỷ Dậu - 31 tuổi - Nam  
Tiền bạc thành công hơn năm trước, lợi tức có sự gia tăng đáng kể khi kết toán cuối năm. Nếu 
hùn hạp với người yêu mở tiệm bán Chả Giò sẽ phát đạt vô cùng. Việc hôn nhân sẽ thuận lợi 
trong năm nay. Nên tập dợt hát với nàng thật kỹ để trình diễn trong ngày lên xe bông. Sức khỏe 
tốt tuy nhiên nên cẩn thận về xương và gân, đề phòng té ngã, đụng chạm khi chơi bóng rổ. Đi xa 
có lợi lộc và thành công, tuy nhiên tránh đi vào ngày thứ bảy hàng tuần.  
Tháng 11, 12 tốt nhất, nên: cưới hỏi, dọn nhà. 
Tháng 5,6 xấu nhất, đau yếu, coi chừng bị mất trộm máy chụp hình. 
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Canh Tuất - 30 tuổi - Nữ  
Một năm thoải mái về tài chánh, mua sắm được đồ vật hoặc nữ trang đắt giá. Đề phòng có người 
gạt vay tiền rồi bỏ trốn luôn. Việc làm vẫn tiến triển khả quan, có thay đổi cũng tốt. Chỗ ở cũng 
có thể di chuyển đi nơi khác, có quý nhân giúp đỡ về vấn đề này. Tình cảm vui, năm nay rất 
thuận lợi cho việc hôn nhân. Nên lên xe bông vào ngày nghỉ của VL, để các thầy cô có thể tham 
dự lễ rước dâu. Sức khoẻ trung bình, nhiều lần phải đi bác sĩ vì bị hắt hơi nặng. Đi xa hay xuất 
ngoại thành công, nên du ngoạn vùng Linda Vista vào sáng thứ bảy sẽ gặp điều may. 
Tháng tốt: 5,10,11,12. Nên cưới hỏi, mua nhà. 
Tháng 2,7 xấu nhất trong năm. Để ý kẻ gian theo dõi khi mang tiền bỏ vào nhà băng. 
 
 
Tân Hợi - 28 tuổi - Nam   
Tiền bạc có nhiều may mắn trong năm nay, có cơ hội làm ra tiền dễ dàng nhờ quý nhân tận tình 
giúp đỡ. Nếu làm thương mại nên sắm pager mới. Việc làm có sự thay đổi quan trọng cho tương 
lai, uy tín gia tăng lớn lao. Chổ ở có thể di chuyển, nên dời gần về hướng SDSU sẽ có nhiều lợi 
thế. Tình cảm vui, gặp được ý trung nhân, tuy nhiên năm nay chưa thuận tiện cho việc hôn nhân 
vì bị các anh chị trong nhà "xầm xì", đề phòng có người theo dõi. Thân nhân trong gia đình có hỷ 
sự. Sức khỏe bình thường, nên chú ý về tim và máu, tránh tập võ quá sức. Không nên đi chơi xa 
nhà nhất là vùng rừng núi, vùng Bonita sẽ bị xui. 
Tháng 12, 1, 2 tốt nhất trong năm, nên: mở tiệm nail, khai trương lớp dạy cắm hoa, mua xe mới. 
Tháng 5, 6 xấu nhất, tai nạn, coi chừng bị kẻ gian lấy trộm đàn và các tập thơ.  
 
* tất cả tháng đều là tháng Âm Lịch.      
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