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B
Lời ngỏ cùng bạn đọc

ạn đọc thân mến,
Từ một mối duyên kỳ lạ cách nay gần một năm, tôi được

biết đến Numerology - Nhân số học - trường phái của nhà
toán học, triết học vĩ đại Pythagoras (Pytago). Khi tìm hiểu về Nhân
số học, tôi ngỡ ngàng khi thấy cuộc đời mình từ trước đến nay được
hiển hiện rõ ràng thông qua những biểu đồ, đồ thị, cụm con số...,
một cách dễ hiểu và thông suốt. Khi đó, tôi cảm thấy nếu tôi đã hiểu
được về bản thân mình như vậy thì hẳn tôi cũng có thể tìm hiểu
được về những người khác với cách thức tương tự. Hơn sáu tháng
miệt mài với những con số, với hơn 500 trường hợp người thật việc
thật cùng những xác nhận sống động từ những người thân trong
nhà, đồng nghiệp, khách đi tour MayQ Go, của các bạn đọc trên
trang và trên kênh YouTube Quynh Huong Le Do…, tôi nhận thấy đã
đến lúc cần lan tỏa sự dễ hiểu, dễ cảm nhận của bộ môn hữu ích
này đến với cộng đồng.

Tôi biết ơn Ông Tổ của trường phái này, người mà tôi xin được
cung kính gọi là Thầy Pythagoras. Tôi biết ơn người Thầy thứ hai,
Tiến sĩ David A. Phillips, người đã viết nên cuốn The Complete Book
of Numerology xuất bản năm 1992, với sự trung thành cao nhất có
thể đối với hệ thống kiến thức truyền lại từ thời Pythagoras, cùng
những nghiên cứu dày sâu của ông qua suốt nhiều thập niên. Tôi
biết ơn người Thầy thứ ba, người bằng cái duyên kỳ lạ đã lặn lội từ
rất xa về Việt Nam để truyền lại cho tôi tình yêu với bộ môn Nhân số
học, người mà bằng tất cả sự kính trọng, tôi xin phép được giữ danh
tánh trong vòng riêng tư. Với lòng biết ơn sâu sắc đó, tôi cũng tự lập
ra lời thệ nguyện luôn giữ tiêu chí hàng đầu là đưa những kiến thức



hữu tích từ Nhân số học Pythagoras đến với cuộc sống, nhằm góp
phần làm cho mọi người có được những chuyển biến tích cực và có
được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Xin được bày tỏ nơi đây lòng biết ơn chân thành đến những ai
đã, bằng vô tình hay hữu ý, cung cấp dữ liệu cho chúng tôi, để các
nghiên cứu của chúng tôi ngày càng mở mang rộng khắp. Cảm ơn
đội ngũ nhà MayQ Inspiration và First News, bằng tất cả nhiệt thành
và tâm huyết, đã cùng nhau hoàn thiện quyển sách này.

Và trên tất cả, tôi biết ơn cái Duyên kỳ diệu đã đưa tôi đến với
Nhân số học, để từ đó, cả đường đời của tôi thay đổi.

Lê Đỗ Quỳnh Hương & MayQ Team



N
Lời giới thiệu

umerology là một chuyên ngành nghiên cứu về những con
số và các tác động sóng rung của những con số đối với đời
sống con người. Khi khái niệm Numerology lần đầu tiên

được biết đến tại Việt Nam, nhiều người vẫn thường gọi
Numerology bằng cái tên “Thần số học” - nghĩa là khoa học về
những con số được nhìn qua lăng kính thần học. Sau quá trình tìm
hiểu và nghiên cứu về Numerology, tôi và đội ngũ MayQ Inspiration
quyết định đặt lại cho Numerology theo trường phái Pythagoras một
tên gọi mới: Nhân số học - bởi tất cả các con số đều quay về với
con người, có mối liên hệ mật thiết đến vận mệnh, đường đời và
tính cách của con người. Có thể xem Nhân số học như một dạng
đọc vị về số, giải mã những tín hiệu mà cuộc sống đã gửi đến kèm
với từng cá thể con người trong đời sống này, tương tự như Nhân
tướng học, hay Nhân trắc học, v.v…

Quyển sách Thay đổi cuộc sống với Nhân số học là tác phẩm tôi
biên soạn lại dựa trên nền tảng quyển The Complete Book of
Numerology của Tiến sĩ David A. Phillips, người mà tôi xin được
phép gọi bằng một danh xưng vừa gần gũi vừa thể hiện sự kính
trọng: Thầy David. Trong quyển sách này, tôi sử dụng khoảng 60%
nền tảng tri thức từ quyển sách của Thầy, và 40% còn lại là những
gì tôi đúc kết được sau khi phân tích các trường hợp cụ thể - đó là
những người đọc Việt Nam trong bối cảnh của thế kỷ 21 - điều mà
Thầy David chưa kịp thực hiện do Thầy đã qua đời vào năm 1993.

Khi quyển sách này đến tay bạn đọc, chuỗi chương trình cùng
tên Thay đổi cuộc sống với Nhân số học của tôi trên YouTube có lẽ
cũng đã đi được một chặng dài, với lượng khán giả ngày càng tăng.



Trong số các khán giả thân thương đó, ngoài nhóm khán giả quen
thuộc là nữ ở độ tuổi ba mươi thì những người tìm đến kênh và
trang của tôi để chia sẻ, nhờ tư vấn ngày càng có nhiều khán giả là
nam giới, và độ tuổi được mở rộng từ trung niên đến rất trẻ. Vui hơn
nữa, tôi còn nhận được sự tin cậy từ những anh chị là những người
nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tổ chức, doanh nghiệp, học
viện, để thông qua sự chia sẻ và tư vấn, họ có thể hiểu và quản lý
nhân sự của mình tốt hơn. Các nghệ sĩ cũng tìm đến để tìm hiểu về
sứ mệnh lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Trong rất nhiều phản hồi của khán giả và độc giả sau mỗi tập
phát sóng, nhiều người đã bình luận rằng trước giờ họ vốn không tin
những con số trong ngày sinh, nhưng sau khi theo dõi loạt bài tôi
chia sẻ thì thấy... không tin không được. Tôi cũng như các bạn,
trước giờ vốn cũng không thường tin những gì không tận mắt nhìn
thấy. Nhưng thông qua những điều vi diệu mà Nhân số học đã điều
chỉnh, thay đổi, thậm chí tạo những lối rẽ quan trọng cho rất nhiều
người hữu duyên mà chúng tôi đã có dịp trao đổi và chia sẻ, tôi thật
sự tin rằng nếu Nhân số học đã có thể thay đổi cuộc đời của tôi và
nhiều người khác, thì Nhân số học cũng hoàn toàn có thể làm thay
đổi cuộc đời bạn! Và không chỉ như vậy, sự hiểu biết nhất định về
Nhân số học Pythagoras còn có thể giúp chúng ta thấu hiểu nhau
hơn, qua đó cải thiện những mối quan hệ giữa vợ chồng, đồng
nghiệp, các mối quan hệ xã hội…

Quyển sách gốc The Complete Book of Numerology của Thầy
David vì mang ý “Một quyển sách toàn diện về Nhân số học” nên
bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cả thực phẩm và
chiêm tinh học, cùng với khá nhiều chi tiết cụ thể mang tính định
hướng về các tháng trong những năm thuận (Phần Chu kỳ 9 năm



thay đổi)… Khi nghiên cứu để chuyển theo hướng Thay đổi cuộc
sống với Nhân số học, tôi chỉ lấy ra những chi tiết tôi tâm đắc nhất
từ quyển sách này, rồi từ đó phát triển tiếp phần nghiên cứu của
mình trên đối tượng trực tiếp là người Việt Nam sống ở thế kỷ 21; vì
vậy tôi đã bỏ qua một số phần không thật gần với nghiên cứu của
mình trong giai đoạn này. Quý bạn đọc nếu cần tham khảo những
phần đó có thể tìm bản sách gốc của Tiến sĩ David A. Phillips bằng
tiếng Anh để đọc thêm. Về sau này, nếu đủ duyên, tôi sẽ tìm hiểu
thêm về Chiêm tinh học, và phần Chiêm tinh học qua Nhân số học
của Thầy David sẽ được nhắc lại trong đó. Nhưng đó là của chuyện
sau này, ta sẽ nên để mọi sự thuận theo duyên.

Và bây giờ, kiến thức là của bạn. Hãy đọc tiếp quyển sách này
để cùng khám phá sự kỳ diệu của những con số!

Lê Đỗ Quỳnh Hương & MayQ Team



N hân số học là một môn khoa học nghiên cứu về Khám phá
Bản thân (Self-Discovery). Khi nghiêm túc nghiên cứu sự
tồn tại và mối tương quan giữa các con số xuất hiện trong

ngày, tháng, năm sinh của một người, chúng ta có thể hiểu được
khá nhiều về bản thân họ, cũng như mối quan hệ của họ với người
khác.

Trong cuộc đời, rất nhiều người trong chúng ta thường phải mày
mò đường đi mà không biết chắc con đường đó có phù hợp với
mình hay không. Chúng ta phải trầy trật, bị cuộc đời quăng quật, ngã
trái vấp phải thì mới rút ra được kinh nghiệm. Nếu hiểu được một
chút về Nhân số học, và thông qua những kiến thức nhất định về ý
nghĩa và sự kết hợp của các con số, chúng ta có thể tự vạch ra cho
mình một hướng đi tương đối cụ thể. Dẫu biết các trải nghiệm có ý
nghĩa riêng, nhưng nếu giảm thiểu được các lần “thử và sai”, cuộc
đời ta sẽ bớt quanh co.

Để dễ hiểu, bạn hãy hình dung việc ngày nay chúng ta thường
nhờ sự hỗ trợ của các ứng dụng chỉ đường - chẳng hạn như hệ
thống GPS1 hay Google Maps2 trên điện thoại - nếu muốn di chuyển
từ điểm A đến điểm B mà không bị lạc và tốn ít thời gian nhất.
Tương tự với Nhân số học. Nếu có thể hiểu được rằng các con số
có thể cung cấp cho chúng ta ý nghĩa đơn giản và chính xác về cuộc
đời của mình, ta sẽ tự tin hơn khi bước vào những con đường mà
trước đây ta chưa từng được đặt chân đến.

Phần 1

NHÂN SỐ HỌC - KHOA HỌC KHÁM PHÁ BẢN THÂN THÔNG
QUA NHỮNG CON SỐ



1 GPS (Global Positioning System): là hệ thống xác định vị trí
dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo.

2 Google Maps: là một dịch vụ bản đồ số được Google phát triển
với mục đích thay thế các loại bản đồ giấy thông thường.

Nhân số học nhận định rằng các con số là các dạng sóng rung
(vibration), và mỗi con số đều có những dạng sóng rung khác nhau
phụ thuộc vào số vòng xoay mỗi con số tạo ra trong một giây. Mỗi
âm thanh, màu sắc, mùi hương, hay ý nghĩ đều là một sóng rung,
mỗi sóng này sẽ rung động tương ứng với mỗi con số cụ thể, và mỗi
con số này sẽ được kết nối vào cuộc sống. Vì thế, không quá khó
nhận ra cuộc sống con người có một mối liên quan mật thiết với
những con số, bởi chúng chính là phương tiện biểu đạt quan trọng
của đời sống.

NHÀ TOÁN HỌC PYTHAGORAS VÀ NHỮNG TIẾT LỘ TUYỆT
VỜI VỀ CON SỐ

Ngay từ lúc còn học phổ thông, hẳn bạn đã được biết về
Pythagoras, nhà toán học kỳ tài thời Hy Lạp cổ đại, người phát minh
nhiều định lý toán học then chốt vẫn còn được áp dụng cho tới ngày
nay3. Tuy vậy, không phải ai cũng biết rằng không chỉ là một nhà
toán học, Pythagoras còn là một nhà thần học, một triết gia xuất
chúng, cha đẻ của Trường phái Pythagoras, có ảnh hưởng sâu sắc
đến nhiều nhà thần học lừng danh thế giới như Aristotle, Plato…, từ
đó ảnh hưởng đến cả nền triết học, thần học phương Tây sau này.

3 Chẳng hạn như công thức “Trong một tam giác vuông, bình
phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc
vuông” (c2 = a2 + b2); hoặc công thức “Tổng của ba góc trong một
tam giác luôn bằng 180 độ”. (Người biên soạn chú giải)



Vào thời Pythagoras, có rất nhiều người tựu về muốn trở thành
học trò của ông để được học hỏi về lĩnh vực khám phá tự do bản
thân, và để tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và tình yêu. Nội
dung giảng dạy của ông chú trọng vào tinh thần của câu ngạn ngữ
cổ: “Know thyself, then thou shalt know the universe and God” - “Hãy
nhận thức về bản thân mình, rồi người sẽ biết về vũ trụ này, và về
Thượng Đế”. Vào khoảng năm 532 trước Công nguyên, Pythagoras
đã lập hẳn một ngôi trường, chiêu mộ tất cả những ai cam kết tập
trung toàn tâm vào việc học tập, nghiên cứu - không phân biệt giới
tính, màu da, chủng tộc hay tiền của. Chương trình giảng dạy ở đây
tập trung vào lĩnh vực phát triển bản thân và được chia thành ba học
phần:

• Học phần 1 - Chuẩn bị: Giảng dạy chuyên sâu về “mười
nguyên tắc toán học” then chốt nhằm cung cấp cho người học các
kiến thức cần thiết để phát triển bản thân một cách rực rỡ nhất.

• Học phần 2 - Thanh lọc: Chủ yếu tập trung vào việc thấu hiểu
cuộc sống, mục đích sống và cách sống sao cho hòa hợp với mục
đích sống này. Những giá trị này được giảng dạy thông qua “Khoa
học về những con số” - khái niệm mà ngày nay vẫn được biết đến
rộng rãi qua cái tên Numerology.

• Học phần 3 - Hoàn thiện: Dạy cách hòa hợp thân, tâm và thức
(physical, mental và spiritual) của mỗi con người.

Nội dung tôi chia sẻ với các bạn trong các phần sắp tới đây của
quyển sách này trung thành với những gì Pythagoras đã giảng dạy
ở Học phần 2, được Thầy David ghi chép và tổng hợp lại trong
quyển The Complete Book of Numerology. Tôi cũng dựa vào những
nguyên lý và ý nghĩa cốt lõi nhất, từ đó tiến hành phân tích, nghiên
cứu trên thực tế hơn 500 người thân, người quen, khách hàng của



MayQ Go, bạn đọc trên trang Facebook và người xem chương trình
YouTube của tôi trong suốt hơn sáu tháng. Vì vậy, tất cả những ví dụ
tôi đưa ra trong loạt bài này đều do chính tôi và người trong cuộc
cảm nghiệm.

Hy vọng những gì được trình bày trong quyển sách này sẽ giúp
được phần nào cho những ai từ trước đến nay vẫn đang (vô thức)
tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề tương đối bí ẩn về cuộc sống
của chính mình. Bạn có thể biết rõ hơn Ta là ai, và một số cách thức
để bạn thấu hiểu và cải thiện cuộc sống của mình theo chiều hướng
tốt đẹp hơn. Nhân số học còn có thể giúp bạn hòa hợp tốt hơn với
những người xung quanh, cảm thấy an toàn hơn về cảm xúc, tinh
thần và cả tài chính, đồng thời giúp duy trì cuộc sống khỏe mạnh cả
về thể chất lẫn tinh thần.



B ên trong mỗi người là một nguồn ánh sáng rực rỡ đang chờ
đợi để được tỏa sáng ra bên ngoài, một thực thể tuyệt mỹ
khát khao được biểu lộ. Đó chính là phần sâu thẳm bên

trong chúng ta, là phần nội tâm, nhân cách, phần độc đáo tối quan
trọng của chúng ta. Nhưng đó không phải là phần chúng ta thường
thể hiện ra với thế giới bên ngoài. Thay vào đó, chúng ta đã cố tạo
ra một “cá tính”, tổ hợp các biểu hiện mà phần cốt lõi của chúng
chính là nhân cách (nội tâm) của chúng ta.

Một người bình thường thường có hai “con người” bên trong họ.
Những gì được tự do biểu đạt ra ngoài thường chỉ là phần hình ảnh,
còn con người thật sự, cái bản thể độc đáo của nội tâm chúng ta, rất
hay bị đè nén sâu tận bên trong. Phần hình ảnh bên ngoài chỉ là vỏ
bọc cảm xúc mà ta tạo ra nhằm bảo vệ cho phần nhạy cảm, dễ
thương tổn của chúng ta. Nhưng chúng ta đã đánh giá thấp chính
mình, bởi hình ảnh chúng ta cố gắng tạo ra đó không thể nào sánh
được với vẻ đẹp rạng rỡ của bản thể tự nhiên của mỗi người.

Sự nhạy cảm cao độ của phần nội tâm này thường bị nhầm lẫn
là tính dễ tổn thương, vì lẽ đó mà chúng ta thường dựng nên một
bức tường tâm lý kiên cố để bảo vệ nó. Chúng ta áp chế phần nội
tâm này, không cho nó không khí để thở, không cho nó cơ hội để
vận động hay bộc lộ ra ngoài.

Chỉ khi nào chúng ta hiểu chúng ta là ai, chúng ta từ đâu tới, mục
đích sống của ta là gì và làm cách nào để đạt được mục đích sống
đó, thì ta mới bắt đầu hiểu được phần nội tâm này của chính mình.

Phần 2
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Chúng ta luôn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này theo
những cách thức khác nhau, nhưng ta lại thường tìm kiếm ở bên
ngoài thay vì hướng vào bên trong. Cái chúng ta cần là sự hướng
dẫn, chứ không phải những lời hứa hẹn; là những ví dụ cụ thể, chứ
không phải lý thuyết suông. Tất cả những chỉ dẫn và ví dụ cần thiết
đó đều được Tiến sĩ David trình bày trong quyển The Complete
Book of Numerology, xuất bản năm 1992. Gần hai mươi năm sau
khi ông qua đời, vào những ngày đầu năm 2020, tôi hữu duyên
được lĩnh hội những giá trị mà tiến sĩ đã truyền tải, từ đó tiếp tục
nghiên cứu đối với những trường hợp đang sống tại kỷ nguyên hiện
đại của thế kỷ 21, và hơn thế nữa, trong một thập niên khởi đầu cho
những thay đổi mạnh mẽ trên toàn cầu.

Nhân số học được gìn giữ gần như vẹn nguyên từ những gì Ông
Tổ Pythagoras của trường phái này truyền lại, và sẽ được chia sẻ
trọn vẹn cùng bạn trong hành trình này - một hành trình sẽ đưa bạn
vào trong tâm điểm của nội tâm mình.



Đ ối với một nhà khoa học duy vật, con số đơn thuần chỉ là
những ký hiệu chỉ số lượng tương đối. Nhưng đối với một
người theo trường phái siêu hình, hay một nhà nghiên cứu

Nhân số học, con số luôn bao hàm những ý nghĩa cực kỳ sâu sắc.
Chúng đại diện cho những gì có liên quan đến con người. Trong
Nhân số học, tất cả các con số được phát triển từ con số tuyệt đối -
số 1, và luôn được kết nối với con số này, vì số 1 đại diện cho sự
thể hiện của bản ngã - cái Tôi, mà nếu không có nó thì cuộc sống sẽ
không có biểu hiện gì, và vì thế, sẽ ngừng tồn tại.

Để thật sự thấu hiểu Nhân số học, chúng ta phải biết ý nghĩa căn
bản của mỗi con số cũng như ý nghĩa sâu xa của chúng dựa trên ý
nghĩa gốc được Pythagoras truyền dạy cho các học trò của mình
cách đây hơn 2.500 năm. Theo đó, hãy áp 9 con số tự nhiên vào
một biểu đồ hình vuông được chia thành 9 ô, mỗi trục bao gồm ba
con số theo thứ tự từ dưới lên trên, từ trái qua phải, như hình minh
họa sau đây:

Phần 3
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Hình 1: Biểu đồ ba trục của con người

Hãy nghiệm qua ý nghĩa của từng con số như sau:
SỐ 1: Là con số mang tính thể chất (physical) đầu tiên. Vì là số

tuyệt đối duy nhất, số 1 tượng trưng cho sự tồn tại thiêng liêng của
vũ trụ bên trong mỗi con người. Nó cho thấy cách chúng ta truyền
đạt bản thân và cái tôi của mình như một phần của vũ trụ. Nó là chìa
khóa mở ra cánh cửa đến với kỹ năng giao tiếp của chúng ta.

SỐ 2: Là con số đầu tiên mang tính tinh thần (spiritual). Số 2 đại
diện cho hai mặt đối xứng (mặt ngoài và mặt nội tâm) của con
người, và là biểu tượng của cánh cổng đi vào những cảm xúc tinh tế
của con người. Đây cũng là con số chỉ trực giác.

SỐ 3: Là con số đầu tiên hướng về trí não (mind). Sau sự biểu
đạt của thể chất (số 1) và tinh thần (số 2) là sự biểu đạt của trí não.
Đây là cánh cổng dẫn vào ý thức (conscious mind) và những hiểu
biết thuộc lý trí, sự tập trung của não trái cũng như trí nhớ. Số 3 có
biểu tượng là hình tam giác, đại diện cho sự liên kết giữa thân - tâm
- trí.



SỐ 4: Là con số nằm giữa của Trục ngang Thể chất (bao gồm 1-
4-7), thể hiện tính kỷ cương, thứ tự, thực tế và khả năng tổ chức. Số
4 có biểu tượng là hình vuông, nền tảng của mọi cấu trúc thực tế.

SỐ 5: Là con số nằm giữa Trục ngang Tinh thần (bao gồm 2-5-8)
và là trung tâm của toàn bộ Biểu đồ ngày sinh theo trường phái
Pythagoras. Đây là con số tinh thần đại diện cho tình yêu thương và
sự tự do biểu đạt.

SỐ 6: Là con số nằm ở trung tâm của Trục ngang Trí não, đại
diện cho sự sáng tạo, sự kết hợp giữa não trái và não phải. Con số
này cũng đại diện cho sự đối nghịch của sự sáng tạo, đó chính là sự
hủy diệt. Đây chính là “sự sáng tạo tiêu cực”, được thể hiện qua
trạng thái căng thẳng, lo lắng, bồn chồn, thậm chí là trầm cảm.

SỐ 7: Biểu tượng cho cơ thể con người và 7 trung tâm năng
lượng (luân xa - chakra) bên trong cơ thể người. Đây là con số về
sự dạy và sự học, con số của những trải nghiệm thực tế để đạt
được các bài học về tinh thần. Những bài học này thường được
“dạy” một cách rõ nét thông qua những hy sinh, tổn thất, mất mát mà
một người trải qua trong cuộc đời.

SỐ 8: Là con số mang tính chủ động nhất về mặt tinh thần, nằm
ở đầu bên phải (đầu chủ động) của Trục ngang Tinh thần (bao gồm
2-5-8). Đây là con số chỉ trí tuệ được biểu hiện một cách bản năng
thông qua hoạt động yêu thương. Con số này tập trung vào sự độc
lập.

SỐ 9: Là con số gấp ba lần 3, nằm ở đầu chủ động của Trục
ngang Trí não (bao gồm 3-6-9). Số 9 đại diện cho tham vọng, hoài
bão (mặt thực tế), trách nhiệm (mặt tâm trí) và tính lý tưởng hóa
(mặt tinh thần), và vì thế số 9 tổng hợp được tính chất của mỗi con
số nằm trước nó.



SỐ 0: Số 0 là một biểu tượng hơn là một con số. Số 0 xuất hiện
trong nhiều ngày sinh và có ý nghĩa quan trọng. Theo triết học và
toán học, số 0 đại diện cho không gì cả (nếu nó nằm ở tử số) và mọi
điều (nếu nó nằm ở mẫu số), là hai đầu vô cực của cái hữu hạn - hai
cực mà con người không thể chạm tới trong đời sống vật chất. Vì
thế, số 0 hoàn toàn là một biểu tượng bí ẩn, chỉ mức độ huyền bí về
mặt tinh thần hay tâm linh đã luôn tồn tại sẵn trong mỗi cá nhân
(nhưng thường hiếm khi được phát triển). Bất kỳ ai có từ một con số
0 trở lên trong ngày tháng năm sinh của mình đều có một thiên
hướng tâm linh có sẵn mà họ nên nhận biết, vì thiên hướng đó có
thể hỗ trợ họ tìm hiểu sâu hơn về nhiều vấn đề trong cuộc sống, ví
dụ như mục đích sống, sức mạnh của ý nghĩ, tiến trình tái sinh…



Đ ể có thể hiểu rõ những Thể ý thức sâu xa hơn của con
người thông qua Nhân số học, ta cần hiểu bản chất ba thể
của con người và mối liên hệ mật thiết giữa ba thể này. Hãy

làm quen với ba thuật ngữ được dùng trong quyển The Complete
Book of Numerology để chỉ ba thể này: Thể Cơ bản (Basic Self), Thể
Ý thức (Conscious Self), và Thể Siêu thức (High Self).

THỂ CƠ BẢN (BASIC SELF)
Những biểu đạt cơ bản của con người đều được thể hiện thông

qua cơ thể. Tiếng khóc đầu đời của em bé sơ sinh, tiếng la kêu cứu
của người trưởng thành, lời trăng trối của người sắp lìa đời…, tất cả
đều xuất phát từ Thể Cơ bản. Ở thể nhận thức này, một đứa trẻ bắt
đầu trở nên quen thuộc với môi trường thực tế xung quanh. Những
biểu hiện của năm giác quan (thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác,
khứu giác) khi tiếp xúc với môi trường xung quanh cùng cấu thành
những chức năng căn bản nhất của Thể Cơ bản, cùng với việc nói,
cười, khóc và tất cả các hoạt động thể chất khác.

Thể Cơ bản chủ yếu bao gồm những phản ứng tự nhiên với môi
trường xung quanh khi chúng ta đã đủ lớn để kiểm soát các hoạt
động thể chất thường ngày. Đây chính là cơ chế tự vệ của cơ thể,
một dạng phản ứng mang tính bản năng (khác với cách phản ứng
mang tính trực giác ở Thể Siêu thức). Cảm giác thiếu an toàn, tìm
kiếm các cảm xúc, khao khát muốn kiểm soát tình huống hay khống
chế người khác… đều là các biểu đạt của Thể Cơ bản. Những
người nặng về Thể Cơ bản là những người sống khá dựa vào “cái
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tôi” cá nhân, và những điều họ muốn thường che mất cái họ cần.
Những người này thường có não trái hoạt động rất mạnh.

Hiểu biết về Nhân số học sẽ giúp những người này kiểm soát
Thể Cơ bản tốt hơn, để trả nó về vai trò vốn dĩ của nó - người giúp
việc cho cái tôi của ta - để nó nhận sự sai khiến của ta, chứ không
phải là ông chủ để sai khiến cái tôi của ta chạy theo bản năng. Bằng
cách này, chúng ta sẽ nhận ra các bài học cuộc sống nhanh hơn, để
không cần phải lặp đi lặp lại những mất mát hay tổn thương một
cách không cần thiết.

Chúng ta đừng quên rằng Thể Cơ bản là vô cùng cần thiết để
duy trì các biểu đạt của cơ thể một cách cân bằng. Chỉ khi nào Thể
Cơ bản hòa hợp hoàn toàn với hai Thể còn lại thì cơ thể mới thật sự
“hoạt động”, nếu không, mọi biểu đạt của cơ thể chỉ có thể được coi
là “phản ứng” mà thôi. Nói một cách dễ hiểu, nếu không đi kèm con
tim và khối óc, thì cơ thể này chỉ là một thể phản ứng theo bản năng.

Khi chúng ta biết cách kiểm soát Thể Cơ bản một cách hiệu quả,
Thể này sẽ trở thành một “người phục vụ” trung thành với chúng ta.
Lúc này cái tôi được thúc đẩy bởi tình yêu thương và trí tuệ (là Thể
Ý thức và Thể Siêu thức), đời sống thể chất của chúng ta nhờ thế
mà tốt hơn, và chúng ta trở nên kiên nhẫn hơn với bản thân và với
người khác. Khi chúng ta trở nên sâu sắc, biết cân nhắc nghĩ suy,
cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bớt đi những hy sinh và tổn thất
không đáng có. Từ đó chúng ta sẽ tiến triển, từ vai trò “nạn nhân”
(victim) của cuộc đời thành những người chinh phục (victor) và đạt
được những thành tựu nhất định trong cuộc sống này.

Thể Cơ bản ở trạng thái hoàn thiện chính là sự thể hiện và kết
nối tích cực của ba con số thuộc Trục ngang Thể chất: 1-4-7 (xem
lại Hình 1, trang 26).



THỂ Ý THỨC (CONSCIOUS SELF)
Thể Ý thức là nơi suy nghĩ và thái độ của chúng ta trú ngụ. Đây

cũng là cội nguồn của niềm vui và nỗi buồn, cũng như khả năng của
chúng ta trong việc chọn lựa vui hay buồn. Thể Ý thức cũng là phạm
vi hoạt động của trí nhớ, sự sáng tạo và lý tưởng của con người.

Thể Ý thức là chiếc cầu nối giữa Thể Cơ bản và Thể Siêu thức,
hợp nhất các khía cạnh mang tính phản ứng và bản năng của chúng
ta với những giá trị tinh thần. Đây chính là sự kết nối giữa não trái và
não phải của chúng ta.

Khi Thể Ý thức chọn hướng tiêu cực, nó trở thành Thể Vô thức.
Nó trở nên giả dối, phản ứng theo hướng đối phó, thoái thác, căng
thẳng và đóng vai nạn nhân của hoàn cảnh.

Tuy vậy, nếu được tạo điều kiện để hoàn thành mục đích tối
thượng của nó thì khi đó Thể Ý thức sẽ là một công cụ đánh giá và
diễn dịch vô cùng tuyệt vời. Nó chuyển ý thức tinh thần thành nhận
thức về mặt thể chất. Thể Ý thức giúp chúng ta diễn giải trực giác,
tình yêu thương và trí tuệ thành những “ngôn ngữ có thể hiểu
được”. Đó là nơi kiến thức, tình yêu thương và trí tuệ được thể hiện
thành những hoạt động tích cực.

Thể Ý thức được lưu giữ trong trí nhớ. Nó gắn các kiến thức đã
lĩnh hội được trong quá khứ với các trải nghiệm hiện tại để tạo ra
một kho thông tin hay dữ liệu liên quan. Khi được sử dụng một cách
tích cực, kho dữ liệu này trở thành nền tảng cho sự tự tin và tự trân
trọng những giá trị mình có, từ đó nắm bắt khả năng sáng tạo vượt
trội, và xa hơn nữa là vươn đến trí tuệ ngày càng sắc sảo hơn.

Ba con số thuộc Trục ngang Trí não là 3-6-9, và ba số này hợp
lại để thúc đẩy Thể Ý thức hoạt động (xem lại Hình 1, trang 26).

THỂ SIÊU THỨC (HIGH SELF)



Thể Siêu thức bao gồm các giá trị đạo đức, tư tưởng và các giá
trị tinh thần. Nó chính là cốt lõi của cảm xúc và cảm giác, thứ giúp
chúng ta nhận ra và xác định các nhu cầu của mình. Nó được thể
hiện dưới dạng trực giác, tình yêu thương và trí tuệ. Đây là hình
thức biểu đạt cao nhất. Hoạt động của Thể Siêu thức chủ yếu thuộc
về não phải: sáng tạo, giàu lòng trắc ẩn và đậm chất tinh thần.

Nhiều người hay nhầm lẫn tình yêu thương với cảm xúc. Tình
yêu thương đích thực là một chức năng của Thể Siêu thức. Sự thu
hút về thể xác (Thể Cơ bản) và tinh thần (Thể Ý thức) thường đi
kèm với tình yêu, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Tình yêu
thương là thứ sâu sắc đến mức có thể lan tỏa đến mọi phương diện
tích cực trong đời sống con người. Nó thích được biểu đạt thông
qua cảm xúc, nhưng nó không bị thống trị bởi cảm xúc.

Thể Siêu thức được củng cố tốt nhất thông qua sự phát triển trực
giác, từ đó dẫn đến sự phát triển sâu sắc về lĩnh vực tự do cá nhân.
Có được sự tự do này sẽ dẫn đến chiều sâu trí tuệ mà không phải ai
cũng đạt được trong đời.

Trong Nhân số học, Thể Siêu thức được thể hiện qua Trục
ngang Tinh thần, bao gồm chuỗi ba số 2-5-8 (xem lại Hình 1, trang
26). Những người được sinh ra trong kỷ nguyên mới, tức sinh ra từ
năm 2000 trở về sau, trong ngày sinh của mỗi người sẽ có ít nhất
một con số 2. Vậy, kỷ nguyên mới sẽ chứng kiến đời sống tâm linh
thể hiện mạnh mẽ hơn trong các hoạt động của con người.



N hà toán học, thần học Pythagoras từng nói: “Sự tiến hóa là
luật của cuộc sống. Con số là luật của vũ trụ. Hợp nhất là
luật của Đấng Sáng tạo”.

Xét theo nhiều khía cạnh, chúng ta là những người du hành trên
Con đường tiến hóa của chính mình, với tốc độ khác nhau. Một số
người đã dừng lại nghỉ ngơi đôi chút, một số người khác đã nghỉ
ngơi… khá lâu. Một số người lạc lối trong những cung đường rời xa
Con đường tiến hóa của mình, những cung đường thoạt trông có vẻ
đầy hứa hẹn nhưng lại không dẫn đến đâu ngoại trừ một sự khẳng
định rằng chúng ta chỉ có một Con đường tiến hóa duy nhất. Và
những ai ý thức điều này nên dịch chuyển mình về lại lối chính, để
phần nhận thức bản thân có thể tiến hóa xa hơn.

Nếu chúng ta đi qua cuộc đời này mà không thể hoàn thành
những mục đích cơ bản nhất trên Con đường tiến hóa của mỗi
người thì thật quá đáng tiếc. Vậy mà trên thực tế, vẫn có quá nhiều
người đang bị đưa đẩy tới những ngành nghề khiến tài năng của họ
không được phát triển hoặc bộc lộ, hoặc đang phải làm những công
việc khác xa với nghề nghiệp phù hợp với họ, chẳng hạn người có
năng khiếu nghệ thuật phải đi làm công việc tính toán kinh doanh...
Rất rõ ràng, không phải ai cũng nhận ra những mục đích cơ bản trên
Con đường tiến hóa của mình là gì, và việc mò mẫm để tìm ra con
đường ấy không khác gì việc thả chúng ta xuống nước mà cột chân
chúng ta lại và kêu “Bơi đi”. Đó là do chúng ta thiếu sự hướng dẫn
về tự khám phá bản thân.

Phần 5

CON SỐ CHỦ ĐẠO



Nếu được dạy về Con số chủ đạo của cuộc đời từ khi là những
học sinh trung học, các bạn trẻ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều
trong việc định hướng con đường sự nghiệp của mình, con đường
phù hợp và giúp họ gặt hái được nhiều thành tựu hơn. Các bạn sẽ
được hướng dẫn để đến với một công việc phù hợp, hoặc tiếp tục
học lên cao, tùy vào thiên chất của mình, thay vì sục sạo giữa hàng
đống nghề nghiệp đang có trên thị trường và vơ bừa một công việc
nào đó xuất hiện trước mắt mình. Hàng ngàn người thất nghiệp sẽ
tìm được công việc phù hợp nhất nếu họ biết đến Con số chủ đạo
và những ngành nghề phù hợp với mình được thể hiện qua các con
số đó.

Hãy nhớ rằng, sự tiến hóa của mỗi chúng ta là một con đường
dài vô tận hướng về sự hoàn thiện của linh hồn. Con số chủ đạo chỉ
cho mỗi người chúng ta biết những lối đi cơ bản mà chúng ta phải
theo để có tiến bộ trên từng giai đoạn tiến hóa, trước khi chúng ta
tiếp nhận những chặng đường phát triển cao hơn. Một số người cả
đời không ra khỏi những gì mà Con số chủ đạo của họ thể hiện (cả
về mặt tích cực lẫn mặt hạn chế), nhưng ít ra khi đã hoàn thiện
những gì được thể hiện trong Con số chủ đạo này, họ sẽ có được
tiến triển trên hành trình tiến hóa của mình. Nhiều người khác lại
không cam chịu bị bó buộc trong những gì mà Con số chủ đạo của
họ quy định. Họ nhận ra tiềm năng phát triển và cảm hứng vượt lên
trên những giới hạn đó, để tiến bộ còn vượt bậc hơn cả những gì
con đường tiến hóa cơ bản của họ vẽ ra.

Cây muốn ra quả trước hết phải mọc lên khỏe mạnh và trưởng
thành. Đời người cũng vậy. Chúng ta sẽ phát huy sức mạnh và
trưởng thành trong quá trình hoàn thành những mục đích quan trọng



nhất đời mình, mà những điều này đều được thể hiện trong Con số
chủ đạo của mỗi người chúng ta.

CÁCH XÁC ĐỊNH CON SỐ CHỦ ĐẠO
Hẳn là lúc này bạn đã hiểu tầm quan trọng của Con số chủ đạo

đối với cuộc đời mình. Vậy vấn đề lớn bây giờ là: Làm sao xác định
được Con số chủ đạo của bạn?

Rất đơn giản: Hãy viết ra ngày, tháng, năm sinh của bạn. Ví dụ:
27/5/1983. Sau đó, hãy cộng từng con số này lại để được một con
số tổng. Ví dụ trường hợp trên: 2 + 7 + 5 + 1 + 9 + 8 + 3 = 35. Cộng
tiếp 3 + 5 = 8. Vậy Con số chủ đạo của trường hợp này là 8.

Lưu ý: Theo trường phái Pythagoras, không có Con số chủ đạo =
1. Vậy các Con số chủ đạo của chúng ta sẽ có từ số 2 đến số 11.
Một trường hợp đặc biệt khác là số 4 được tạo thành từ số tổng 22
sẽ được ghi là 22/4, để phân biệt với những số 4 bình thường khác.

Tóm tắt công thức tính Con số chủ đạo:
Cộng tất cả các con số có trong ngày tháng năm sinh (dương

lịch)1 để được con số tổng có hai chữ số. Tiếp tục cộng cho đến khi
nào con số này còn nằm trong ngưỡng từ 2 đến 11. Trường hợp đặc
biệt: số 4 được tạo thành từ số 22 cộng lại sẽ được giữ nguyên là
22/4.

1 Xem ý nghĩa vì sao sử dụng ngày Dương lịch ở Phần 9.

2 ≤ [Con số chủ đạo] ≤ 11, 22/4

CON SỐ CHỦ ĐẠO: 2
Con số chủ đạo này rất đặc biệt và rất hiếm, vì chỉ có duy nhất

một số tổng 20 mới cho ra Con số chủ đạo 2 (những số tổng 29, 38
và 47 cho ra Con số chủ đạo 11). Do đó, trên thực tế chúng ta thấy
số lượng người có Con số chủ đạo là 2 (và số 22/4) ít hơn hẳn so



với các Con số chủ đạo còn lại. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên
khi cả hai Con số chủ đạo này đều mang ý nghĩa đặc biệt. Số 2 nhìn
chung là người nhạy cảm, khiêm tốn, đầy thiện chí giúp đỡ người
khác, trong khi Số 22/4 lại rất quyết đoán và tự tin.

Sau đây chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về Số 2.
MỤC ĐÍCH SỐNG
Những người Số 2 đặc biệt có năng lực làm việc dưới trướng

một người lãnh đạo năng động. Nếu không gặp được nhà lãnh đạo
như thế, họ có thể cảm thấy lạc lối. Thường thì bản thân những
người này khó trở thành nhà lãnh đạo, cũng hiếm khi có tham vọng
lãnh đạo, nhưng họ có một khả năng độc đáo trong việc tìm kiếm và
hợp tác với những người hoặc những tổ chức đánh giá cao sự tận
tụy của họ. Vai trò đặc biệt của họ là hỗ trợ bằng sự trung thành, tận
tụy cùng trực giác của họ.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU
Mặc dù rất có năng lực và sự tự tin khi được làm việc theo nhịp

độ chậm mà chắc của mình, người Số 2 có thể cảm thấy bất an nếu
bị đặt dưới áp lực làm việc cường độ cao và liên tục. Họ cần được
làm việc theo nhịp độ tự nhiên của riêng mình, vì họ chuộng sự ổn
định và nhất quán trong lúc làm việc. Họ đặc biệt chính trực và
không thích phẩm giá của mình bị nghi ngờ - điều này cũng sẽ làm
giảm sút lòng tự tin của họ.

Người Số 2 nhìn chung sẽ phát huy tốt nhất qua khả năng sử
dụng đôi tay khéo léo của họ, như trong hội họa hoặc viết lách,
nhưng phải luôn đặt dưới sự dẫn dắt của trực giác chuẩn xác mà họ
có.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Người Số 2 nhạy cảm, trực giác tốt, đáng tin cậy, tận tụy và giàu
lòng trắc ẩn. Họ là những nhà hòa giải, đôi khi có thể tái cấu trúc
một tổ chức (và trong thời đại ý thức được đánh giá cao này, đây là
một khả năng rất giá trị). Người Số 2 ít bị “cái tôi” chi phối nhất so
với những nhóm còn lại - họ thể hiện sự tinh tế với tinh thần không
vị kỷ đáng quý khi có thể hòa nhập vào tinh thần chung khi cần.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC
Một số người Số 2 không thể nhận ra rằng tiềm năng vốn có của

họ phải được phát huy thông qua chính bản thân họ. Đôi khi chủ
nghĩa vật chất hoặc một cảm giác vị kỷ sai lệch nào đó xuất hiện sẽ
khiến họ bất mãn, khó chịu và chán nản. Khi những tình huống như
vậy xuất hiện, họ cần nhận ra mình đang lệch khỏi con đường phát
triển tự nhiên của bản thân. Một xu hướng tiêu cực thường thấy
khác là họ có thể dựa dẫm quá nhiều vào tính lý trí mà bỏ qua phần
trực giác, và điều này sẽ khiến họ đưa ra nhận định sai lầm.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Người Số 2 nên vận dụng trực giác mạnh mẽ của họ để phát

triển lòng tự tin và chọn cho mình những người bạn hay đối tác biết
trân trọng những nét đặc trưng của họ. Điều này rất quan trọng đối
với con đường phát triển cá nhân của Số 2. Khi trưởng thành, người
Số 2 sẽ tự động phát hiện ra tầm quan trọng của khả năng kiểm soát
cảm xúc, học cách sử dụng nó như một công cụ để hỗ trợ cho sự
tinh tế của mình. Họ cũng có thể gặt hái nhiều lợi ích đáng kể nếu
phát triển năng lực não bộ, đặc biệt là khả năng suy luận và trí nhớ.
Sự phát triển theo hướng này sẽ củng cố lòng tự trọng của họ và
góp phần giúp họ đạt được hạnh phúc to lớn trong đời sống cá
nhân.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP



Người Số 2 phù hợp nhất với vai trò trợ lý cá nhân của các thành
viên quản trị doanh nghiệp hay các tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực
giáo dục hoặc thiện nguyện. Họ cũng rất có máu nghệ thuật, vì sự
nhạy cảm của họ có thể được thể hiện qua hội họa, âm nhạc, hoạt
động ca hát hoặc nhảy múa. Nhưng trong những lĩnh vực này, họ
cảm thấy thoải mái khi được hoạt động theo nhóm (tốp ca, nhóm
nhảy…) hơn là biểu diễn một mình. Đôi khi họ cũng trở thành nhà
ngoại giao giỏi, chuyên viên hoạt động xã hội, thư ký - và nếu không
được nhận nền giáo dục đầy đủ, họ có thể làm công nhân trong các
dây chuyền nhà máy.

TÓM LẠI
Người Số 2 nhạy cảm, có trực giác tốt, có tinh thần hỗ trợ, đáng

tin cậy, có khả năng hòa giải, giàu lòng trắc ẩn và có tính nghệ sĩ.
Lưu ý từ Thầy David: Trong thế kỷ 21, bản chất nhạy cảm của

Số 2 sẽ không còn “khan hiếm” như ở thế kỷ 20. Điều này được kỳ
vọng là sẽ góp phần mang đến một thế kỷ của sự phát triển về trực
giác và hòa bình được tái lập tại nhiều nơi trên thế giới.        

CON SỐ CHỦ ĐẠO: 3
Khi biết Số 3 nằm ở vị trí đầu của Trục ngang Trí não (xem lại

Phần 3), chúng ta có thể hiểu vì sao điểm nhấn của những người Số
3 nằm ở phần tư duy và lý luận. Những người có ngày sinh cộng lại
bằng 12, 21, 30, 39, 48 sẽ có Con số chủ đạo là 3.

MỤC ĐÍCH SỐNG
Người Số 3 sẽ có mục đích sống liên quan tới các khả năng tư

duy. Đối với họ, sự thấu hiểu cuộc sống và sự phát triển cá tính của
riêng họ có liên quan mật thiết đến các vấn đề tư duy mang tính trực
giác (intuitiveness) hoặc vận dụng thực tế (practical involvement).



Chính vì vậy, những đóng góp của họ trong cuộc sống được thể
hiện thông qua việc tư duy, lên kế hoạch, phân tích, ghi nhớ, vv…

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU
Người Số 3 một khi đã tập trung suy nghĩ thì người khác khó mà

theo kịp tốc độ tư duy của họ. Bên cạnh đó, tư duy nhạy bén của họ
đôi khi còn được thể hiện thành tính hài hước, một kiểu sức hút bẩm
sinh khiến họ có khả năng trở thành những người bạn đồng hành
thông minh và hoạt bát. Họ thể hiện bản thân thông qua kênh tư duy
một cách thuận lợi hơn nhiều so với qua cảm xúc hoặc hành động
cụ thể.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Đối với những người Số 3, đầu óc nhanh nhạy, tính hài hước và

tư duy linh hoạt nói chung giúp họ dễ dàng thành công trong công
việc. Họ có thể trở thành linh hồn của buổi tiệc hoặc là người sáng
giá trong công ty, nhưng ưu điểm này không phải lúc nào cũng được
thể hiện khi họ ở nhà. Họ có thể rất thoải mái và thu hút trong các
tương tác xã hội, nhưng với những người có sự gắn bó lâu dài thì
họ thường phê bình gay gắt. Điều này có thể khiến những người
thân thiết với họ cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là người bạn đời. Người
Số 3 thường thích giúp đỡ người khác, miễn là những người đó có
khả năng tư duy tương đồng và sẵn sàng hợp tác với họ.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC
Khi sống kém tích cực, người Số 3 dễ để lại ấn tượng là người

trịch thượng, gia trưởng hoặc thích chỉ đạo người khác. Điều này có
thể gây ra khá nhiều hiểu lầm và sự bất mãn. Bởi sở hữu khả năng
tư duy nhạy bén nên nhiều người Số 3 dễ thiếu kiên nhẫn và kém
bao dung với những người kém nhanh nhạy hơn, cũng như thường
phê bình “khả năng tư duy hạn chế” của những người này. Nếu



không ý thức kiểm soát tốt, bản tính hay xét nét, bình phẩm của
những người Số 3 sẽ dễ bị đem ra áp dụng trong gia đình, dẫn đến
những cuộc hôn nhân tan vỡ. Trong vài trường hợp, những lời chỉ
trích thường xuyên này có thể gây áp lực nặng nề cho người bạn
đời của họ đến mức khiến những người này… bị tổn thọ.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Người Số 3 nên học cách phát triển khả năng cảm nhận cảm xúc

của người khác. Khi nhận ra rằng những trải nghiệm trong cuộc
sống luôn mang đến những bài học quý giá, họ sẽ có sự tiến bộ
đáng kể trong hành trình phát triển bản thân. Việc học được cách
chung sống hòa hợp với người khác cũng giúp họ có được những
bước tiến dài. Từ đó, cuộc sống của họ sẽ tích cực hơn nhiều.

Họ rất cần hạn chế phê bình hoặc chỉ trích người khác, thay vào
đó là vận dụng sự kiên cường vốn có của bản thân để mang lại
nguồn năng lượng tươi mới, nhìn nhận những trải nghiệm kém vui
như cơ hội phát triển. Người Số 3 cũng nhận được lợi ích tuyệt vời
nếu mở rộng phương thức biểu đạt của mình bằng cách vận dụng
trực giác và trở nên thực tế hơn trong các hoạt động hàng ngày, đặc
biệt là tại nhà.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP
Người Số 3 rất thích hợp với những công việc liên quan đến trí

não, bao gồm các lĩnh vực học thuật, đặc biệt là khoa học, kế toán,
quản trị kinh doanh, lập trình, phân tích hệ thống, v.v… Họ cũng có
thể là những nhà nghiên cứu khoa học giỏi giang, cũng như có năng
khiếu trong các ngành nghệ thuật như viết lách, diễn xuất hoặc trở
thành chuyên gia phê bình các bộ môn nghệ thuật.

TÓM LẠI



Người Số 3 có đầu óc nhanh nhạy, giỏi đánh giá, suy nghĩ và lên
kế hoạch. Họ cũng có óc hài hước khá thông minh, nhưng dễ gặp
các vấn đề trong cuộc sống hôn nhân nếu không kiểm soát tốt các
mặt tiêu cực của bản thân.

CON SỐ CHỦ ĐẠO: 4
Trong thế giới hiện đại, khía cạnh vật chất rất được chú trọng. Vì

vậy, các biểu hiện cơ bản của người Số 4 ở khía cạnh này sẽ dễ
dàng được thỏa mãn. Tuy nhiên, người Số 4 vẫn có nhiều mối quan
tâm khác, chứ không chỉ hướng về chủ nghĩa vật chất, dù phần lớn
sự quan tâm của họ nằm ở mặt này, bởi số 4 nằm ở trung tâm Trục
ngang Thể chất (xem lại Phần 3, Phần 4).

Có nhiều số ngày sinh cộng lại để cho ra Con số chủ đạo là số 4.
Tuy nhiên, lưu ý rằng số 22/4 (số 4 được tạo thành từ số tổng 22)
không nằm trong nhóm này và sẽ được đề cập sau.

MỤC ĐÍCH SỐNG
Chúng ta sống trên cõi đời này trong một cơ thể vật chất, vì vậy

không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều trải nghiệm của chúng ta có liên
quan đến khía cạnh vật chất của đời sống. Người Số 4 đặc biệt chú
trọng những trải nghiệm và biểu hiện về thể chất, yếu tố then chốt
cho sự phát triển giai đoạn đầu của họ. Nhưng khi trưởng thành, họ
sẽ có khuynh hướng tự nhiên nắm bắt được khả năng tổ chức của
Trục ngang Thể chất, từ đó phát triển thêm về tình yêu thương, ý
thức và trí tuệ.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU
Người Số 4 có phạm vi biểu đạt rộng, bao trùm hầu hết các công

việc tay chân hoặc công việc đòi hỏi óc tổ chức. Phạm vi hoạt động
này có thể trải dài từ niềm vui kiếm sống hoặc thử thách bản thân
với những cơ hội làm ăn lớn, cho đến những hoạt động văn hóa



nghệ thuật hoặc thể dục thể thao. Cho dù làm gì thì người Số 4 cũng
thường thích cách tiếp cận kiểu “chính thống” hơn kiểu trải nghiệm,
thích nguyên tắc hơn là mạo hiểm.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Người Số 4 có thiên hướng về “thực tế” hoặc “thực hành” - họ

thích bắt tay vào việc hơn là ngồi bàn luận về các giá trị việc đó
mang lại. Chính sự thực tế này giúp những người Số 4 luôn tiến về
phía trước. Họ ít khi ngồi yên nhìn người khác bận rộn và thường
tiến tới đề nghị hỗ trợ một tay. Họ thuộc nhóm những người nguyên
tắc và đáng tin cậy nhất. Điều này đặc biệt thể hiện rõ trong những
việc cần sự tỉ mỉ, khi sự chính xác và khả năng thực tế của họ được
phát huy và mang lại lợi ích tối đa.

Trong các hoạt động thực tế, người Số 4 có thể vô cùng kiên
nhẫn, nhưng khi gặp phải các vấn đề liên quan đến khía cạnh tinh
thần hay tâm linh thì họ thường rất thiếu kiên nhẫn.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC
Người Số 4 thường đắm chìm trong công việc và xao lãng những

việc mang đến sự cân bằng cho cuộc sống của họ, đặc biệt là cuộc
sống gia đình. Nếu không có khả năng cân bằng cảm xúc, họ sẽ dễ
đánh mất bản thân vì những tham vọng bất thành, gây ra các vấn đề
về tâm lý hoặc chứng bệnh liên quan đến stress. Họ cũng dễ bị kéo
lệch về hướng vật chất nếu không biết cách cân bằng cuộc sống.
Điều này có thể gây ra cảm giác bất an và không hạnh phúc kéo dài,
ảnh hưởng tiêu cực đến mục đích sống của họ ở đời này.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Người Số 4 cần phát triển ba yếu tố quan trọng sau: thư giãn,

vận dụng năng lực trí não và phát triển trực giác.



Thư giãn là một cách quan trọng để buông bỏ những mối bận
tâm về vật chất và đời sống thực tế khi chúng trở nên quá mệt mỏi.
Thư giãn cũng là nền tảng quan trọng giúp phát triển tâm thức, vốn
đạt được hiệu quả nhất thông qua hoạt động hành thiền. Bên cạnh
đó, họ có thể tập vận dụng năng lực trí não thông quá các bài tập
luyện trí nhớ và tìm hiểu các nguyên tắc quan trọng, chẳng hạn như
những nguyên tắc thường được dạy trong các chuyên ngành triết
học, kỹ sư, kiến trúc, v.v… Những ứng dụng đó sẽ giúp người Số 4
phát triển nhận thức về trực giác, mở rộng cánh cổng dẫn đến nhận
thức về tinh thần hay tâm linh.

Còn trong mọi chuyện mình làm, người Số 4 nên cố gắng cân
bằng phần thực tế của họ với phần tâm trí (óc phân tích, tính sáng
tạo, tính lý tưởng hóa) và phần tinh thần (trực giác, tình yêu thương
và sự khôn ngoan).

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP
Người Số 4 phù hợp làm việc ở những lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng

cao. Tùy thuộc vào trình độ giáo dục họ nhận được, công việc phù
hợp với họ có thể rất đa dạng, từ người làm ăn buôn bán, kỹ thuật
viên, nghệ nhân, kỹ thuật viên vận hành máy móc…, cho đến nhà
quản lý doanh nghiệp, vận động viên thể thao chuyên nghiệp,
chuyên gia kinh tế, bác sĩ, chuyên viên vật lý trị liệu, người làm
vườn… Rất nhiều giảng viên các chuyên ngành mỹ thuật, điêu khắc,
các huấn luyện viên thể thao hoặc thể hình, cũng như các tác giả
sách hay tạp chí chuyên ngành kỹ thuật đều thuộc nhóm người Số
4.

Trong các lĩnh vực có liên quan tới tài chính, người Số 4 cần ý
thức giữ tính chính trực cao độ để không bị lôi kéo bởi tư lợi, một
yếu tố bắt nguồn từ xu hướng “vật chất” của Số 4.



TÓM LẠI
Người Số 4 rất thực tế và chuộng tính chuẩn mực, rất thích

hướng về vật chất. Họ có hứng thú với thể thao và rất khéo tay. Họ
là những người thuộc nhóm “thực hành”.

CON SỐ CHỦ ĐẠO: 5
Trên thực tế, người có Con số chủ đạo là 5 thường có khuynh

hướng cố gắng thoát khỏi sự trói buộc. Đó cũng là biểu hiện tự
nhiên của bản chất vô cùng nhạy cảm và nhu cầu được bày tỏ cảm
xúc của nhóm này. Điều này không quá bất ngờ vì trong biểu đồ số
theo trường phái Pythagoras, Số 5 nằm ở giữa Trục ngang Tinh
thần (xem lại Phần 3) và Mũi tên Ý chí (xem Phần 7). Những ngày
sinh có số tổng 14, 23, 32, 41 sẽ có Con số chủ đạo là 5.

MỤC ĐÍCH SỐNG
Diễn đạt cảm xúc một cách trọn vẹn nhất (thông qua các hình

thức như viết, vẽ, điêu khắc,…) là một trong những điều mà con
người muốn đạt tới. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể đạt được khi con
người có đủ tự do để thể hiện. Đó chính là mục tiêu mà người Số 5
tìm kiếm để phát triển, như một cách để thấu hiểu các tầng cảm xúc
của họ. Tuy vậy, rất ít người Số 5 nhận ra điều này. Thường thì họ
chỉ cảm nhận được khát vọng tự do mà không hề nhìn ra nguyên
nhân thật sự ẩn đằng sau: đó là định hướng một cách tích cực cuộc
đời của họ bằng những phương tiện biểu đạt này.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU
Phần lớn những người Số 5 cảm thấy khó làm việc theo giờ giấc

quy định nghiêm ngặt. Vì vậy, họ thường oán trách cấp trên của
mình và dễ mắc những căn bệnh liên quan đến áp lực công việc.
Người Số 5 nên tìm kiếm những công việc cho phép họ không cần
phải chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ ai, chẳng hạn như công việc nhân



viên bán hàng lưu động, nhà văn hoặc họa sĩ làm việc tự do. Bằng
cách này, họ sẽ có được sự tự do mà họ cần để phát triển phương
thức biểu đạt bản thân phù hợp nhất. Nhiều người trong nhóm này
rất say mê các cuộc phiêu lưu, thường đi du lịch hoặc thường xuyên
thay đổi công việc. Việc du lịch đây đó hay những trải nghiệm công
việc khác nhau này cũng trở thành phương tiện quý giá giúp họ
nâng cao trí tuệ hay ý thức.

Một khía cạnh khác mà những người Số 5 rất dễ thành công là
lĩnh vực giải trí, nơi họ được tự do thể hiện cảm xúc của mình, và
nhiều người đã cực kỳ thành công như những diễn viên hay nghệ sĩ
chuyên nghiệp. Nhưng bất kể họ làm công việc gì thì tình yêu con
người của họ vẫn là động lực cơ bản nhất.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Người Số 5 thường có trực giác rất tốt, với cảm xúc sâu sắc và

tư duy nghệ thuật mạnh mẽ. Họ hạnh phúc nhất khi được tự do thể
hiện bản thân. Khi có được sự tự do đó, họ sống động và tràn đầy
năng lượng; nhưng một khi bị gò bó, họ trở nên ủ dột và tâm trạng
lên xuống thất thường, thậm chí là lãnh đạm. Tuy vậy, họ là những
người tâm tính tốt, luôn quyết tâm sống một cuộc sống vui vẻ và
giúp người khác cũng có được cuộc sống như vậy - đây là bản tính
giàu lòng trắc ẩn của người Số 5.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC
Vì rất yêu thích tự do, đôi khi người Số 5 có thể chấp nhận

những việc làm không “chính thống” để không phải làm việc theo giờ
giấc gò bó. Vì thế họ không nhận ra ý nghĩa của sự gò bó đó là để
rèn luyện tính kiên nhẫn, tinh thần hợp tác và khả năng tự kiềm chế.
Nhiều bạn trẻ Số 5 khi mới đi làm đã không chịu nổi việc phải báo
cáo với sếp và lựa chọn… bỏ việc.



Khi không tập trung chú ý vào chi tiết, người Số 5 dễ mắc sai lầm
trong công việc, và vấn đề có thể trở nên trầm trọng hơn bởi những
lo âu và băn khoăn khi họ bị trói buộc trong môi trường làm việc
chính thống. Hậu quả là họ sẽ dễ bị stress hay trầm cảm nếu không
kiểm soát cảm xúc tốt. Dành thời gian tiếp xúc với thiên nhiên có thể
giúp họ lấy lại sự bình tĩnh trong những lúc như thế này.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Người tìm kiếm tự do thường muốn được quay về những ngày

tháng vô lo hồn nhiên thuở ban sơ. Nhưng chắc chắn là chúng ta
không thể sống mãi trong quá khứ, mà phải học hỏi từ những trải
nghiệm đã qua để phát triển bản thân. Vì thế, khi hoàn cảnh hiện tại
có vẻ đang trói buộc chúng ta, thay vì cảm thấy bức bối, hãy tập
trung suy nghĩ về những bài học ta sẽ thu được qua trải nghiệm này.
Như vậy chúng ta sẽ có thể vượt qua cảm giác khó chịu vì sự trói
buộc đó và tiến lên phía trước. Để làm được điều này, người Số 5
cần tăng cường sự chú ý vào các chi tiết, trở nên thực tế hơn, nhìn
cuộc đời với lăng kính rộng mở hơn. Họ cũng sẽ nhận ra rằng các
cơ hội đi đó đi đây sẽ giúp họ phát triển khả năng quan sát, và là
phương tiện thiết yếu để họ thêm hiểu biết về cuộc sống và phát
triển trí tuệ.

Khi người Số 5 trưởng thành hơn, họ sẽ tự biết điều chỉnh bản
thân để thích ứng với các nguyên tắc của tập thể, qua đó củng cố
cảm giác an toàn cho bản thân mình, đặc biệt là trong các mối quan
hệ. Trên hết, hãy nhớ rằng người Số 5 lấy tình yêu thương làm động
lực cho mọi hành động, dù họ có thể hiện điều đó bằng cách nào đi
nữa.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP



Người Số 5 có ba đặc trưng: yêu tự do, thích diễn xuất và có
khiếu nghệ thuật. Vì thế nghề nghiệp nào có yếu tố diễn xuất hoặc
khả năng diễn đạt chuyên nghiệp sẽ rất hợp với người Số 5, bất kể
đó là diễn viên chuyên nghiệp hay các ngành nghề nào khác cần kỹ
năng này, như bán hàng, chính trị... Họ cũng có thể làm việc trong
ngành du lịch, khách sạn, hoặc làm nhà văn, họa sĩ, nhà thiết kế,
chủ doanh nghiệp, nhà phát minh sáng chế, nhân viên xã hội...

TÓM LẠI
Bản chất của người Số 5 là đầy yêu thương và yêu tự do, có óc

nghệ thuật, máu phiêu lưu và cảm xúc lên xuống thất thường, dao
động từ tâm trạng rất vui vẻ khi được tự do sang ủ dột ra mặt khi
cảm thấy bị “đè nén”. Về cơ bản, họ là những người thuộc nhóm
“cảm nhận”.

CON SỐ CHỦ ĐẠO: 6
Đây là Con số chủ đạo của sự cực đoan hoặc quá mức. Khi chọn

lối sống tích cực, người Số 6 có khả năng sáng tạo mạnh mẽ,
nhưng nếu chọn lối sống tiêu cực thì họ lại dễ trở thành những
người lo lắng triền miên. Số 6 nằm giữa Trục ngang Trí não (xem lại
Phần 3) và ở đầu Mũi tên Ý chí (xem Phần 7), điều này khiến người
Số 6 có tiềm năng phi thường trong việc cảm nhận và sáng tạo một
cách xuất sắc. Đáng tiếc là họ thường hiếm khi đạt được thành công
bền vững trong cuộc sống vì khuynh hướng lo lắng luôn hiện hữu và
tự khiến bản thân mất năng lượng.

Ngày sinh có số tổng là 15, 24, 33, 42 sẽ tạo thành Con số chủ
đạo 6.

MỤC ĐÍCH SỐNG
Chúng ta sẽ thấy nhiều người Số 6 ưu tú trong rất nhiều lĩnh vực

sáng tạo, từ ở nhà cho đến đấu trường quốc tế. Họ mang một trọng



trách lớn trong cuộc sống, thứ đòi hỏi ở họ sự tận tâm sâu sắc. Tất
cả những người Số 6 đều có khả năng thiên phú này, nhưng họ
thường bị gánh nặng trách nhiệm làm cho bất an và lo lắng, từ đó
mắc kẹt trong áp lực căng thẳng. Họ cần học cách làm chủ những
tình huống mà óc sáng tạo và thiên hướng quan tâm đưa họ đến,
chứ không nên để tình huống kiểm soát mình. Nói cách khác, họ cần
học cách bảo vệ bản thân để có thể thể hiện được tính sáng tạo
tuyệt vời của mình mà không bị thao túng bởi hoàn cảnh.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU
Người Số 6 rất xuất sắc trong các lĩnh vực cần đến lòng tin, sự

sáng tạo cũng như tính tận tụy của họ. Một số người chọn thể hiện
tài năng của mình trước công chúng, tỏa sáng trên sân khấu hay
màn ảnh bằng khả năng diễn xuất hoặc ca hát. Một số khác thì chọn
thể hiện bản chất đầy yêu thương của họ một cách riêng tư hơn ở
nhà, với gia đình của mình. Sâu trong bản chất của người Số 6 luôn
là tình yêu sâu sắc dành cho con người và một bản tính lương thiện
mà họ luôn muốn thể hiện cũng như vui vẻ duy trì.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Khả năng sáng tạo xuất chúng của người Số 6 thường tìm mọi

cơ hội để được thể hiện, dù là ở công sở, nơi vui chơi hay trong gia
đình. Với những người Số 6, nhà thường là nơi quan trọng nhất; họ
dành rất nhiều thời gian cho mái ấm của mình, và nơi này luôn có
tầm quan trọng thứ hai - chỉ xếp sau những người thân yêu đang
sống cùng họ dưới mái nhà đó. Vì là những người yêu thương con
người, Số 6 rất ghét sự bất công. Họ là những người giàu lòng trắc
ẩn, vị tha và bao dung - những người phải học cách bảo vệ bản thân
để lòng tốt của mình không bị lợi dụng.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC



Nếu khả năng sáng tạo của người Số 6 bị giới hạn trong phạm vi
gia đình, bị đề cao thái quá thì nó có thể gây ra những nỗi lo lắng
tiêu cực và mong muốn sở hữu lệch lạc. Trong hoàn cảnh này,
người Số 6 có thể thường xuyên có những nỗi bất an và sợ hãi, thứ
khiến cho sự phát triển cá nhân của họ bị giới hạn và cuộc sống của
họ sẽ bị trì trệ. Về lâu dài, những nỗi lo lắng thường trực này trở
thành những chướng ngại tâm lý nhẹ, đi kèm với nỗi cô độc buồn bã
và mâu thuẫn hoàn toàn với tất cả những gì mà người Số 6 đang
khao khát tạo ra. Và khi nỗi lo lắng hay tính tiêu cực bủa vây cuộc
sống của người Số 6, họ có xu hướng than vãn và đổ lỗi.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Người Số 6 cần nhận thức được rằng cái nhìn tích cực về cuộc

sống là yếu tố quan trọng hàng đầu để họ phát triển tính sáng tạo,
cho dù hoàn cảnh thực tế có giới hạn đến mức nào đi nữa. Họ cũng
cần hiểu rằng sự quan tâm luôn đồng hành với sự tự do biểu đạt
chứ không nên đè nén. Vì vậy, họ nên tránh tâm lý sở hữu, mà nên
truyền tải sự quan tâm đó đến với mọi người xung quanh, đặc biệt là
những người thân thương của mình, bằng nhiều cách sáng tạo hơn.

Đa số người Số 6 đều khao khát sự bình yên và mong muốn có
được nó bằng mọi giá, nhưng điều này đôi khi được thể hiện như sự
cam chịu và do đó trở thành nhược điểm của họ, khiến họ có xu
hướng tự hủy hoại bản thân và không tìm được niềm vui sống. Nếu
học được cách trở nên kiên quyết, biết lúc nào nên nhượng bộ, lúc
nào không, người Số 6 sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và có thể tự bảo
vệ bản thân khỏi sự lợi dụng của những người vô tâm (trong đó đôi
khi có cả người thân trong gia đình). Bên cạnh đó, việc phát triển
khả năng phân biệt cái gì quan trọng và cái gì không, nắm rõ sự
chừng mực và thể hiện lòng trắc ẩn một cách khôn ngoan sẽ giúp họ



nâng cao năng lực sáng tạo, giúp họ có thể tạo ra những điều không
ai ngờ tới.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP
Cho dù người Số 6 lựa chọn ngành nghề nào, công việc của họ

phải có yếu tố sáng tạo trực tiếp tác động và làm cho cuộc sống con
người trở nên tốt đẹp hơn. Họ có thể là thành viên ưu tú trong các tổ
chức nhân đạo, hoặc là những người chữa lành, họa sĩ, nhà thiết kế
tài ba. Họ có tài năng đáng ghi nhận trong lĩnh vực diễn xuất hay ca
hát mang màu sắc kịch tính - thậm chí một số người còn đi quá xa
đến mức khiến cuộc sống của mình trở nên kịch tính một cách khoa
trương.

TÓM LẠI
Người Số 6 là những người có đầu óc sáng tạo, thích quan tâm,

công bằng, không ích kỷ, bao dung và yêu gia đình, nhưng hay có
khuynh hướng bị lo lắng và bất an thái quá.

CON SỐ CHỦ ĐẠO: 7
Dưới ảnh hưởng của Số 7 trong vai trò Con số chủ đạo, người

mang số này sẽ triệt để trải nghiệm các bài học mà cuộc đời mang
lại, thông qua quá trình khổ học và hoạt động giảng dạy hoặc chia
sẻ với người khác. Cả hai phương diện này đều thể hiện ở khía
cạnh trải nghiệm thể chất, vì số 7 nằm ở điểm giao nhau giữa Mũi
tên Thực tế và Mũi tên Hoạt động (tham khảo chi tiết tại Phần 7).

Những người có ngày sinh cộng lại thành số tổng 16, 25, 34, 43
sẽ có Con số chủ đạo là số 7.

MỤC ĐÍCH SỐNG
Có vẻ những ai sinh ra dưới Con số chủ đạo 7 chắc chắn sẽ

được “rèn giũa” qua vòng đời này để có được một bước tiến dài về
phía trước. Đặc điểm nổi bật của Số 7 là khả năng học hỏi gần như



vô hạn từ những trải nghiệm thực tế của bản thân, qua đó lĩnh hội
được những giá trị tốt đẹp để sau đó có thể đem ra chỉ dạy hoặc
chia sẻ cho nhiều người khác. Những trải nghiệm thực tế này còn
mang đến cho họ những triết lý sâu sắc về cuộc đời.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU
Một trong những đặc điểm độc đáo ở những người Số 7 là họ

được học hỏi theo cách riêng của mình. Không dừng lại ở việc tiếp
nhận các chỉ dẫn tối thiểu từ người khác, người Số 7 khát khao
được học bằng cách tự trải nghiệm. Chính vì điều này, người Số 7
thường phải hy sinh ít nhất một trong ba khía cạnh của cuộc sống:
sức khỏe, tình yêu, tiền tài. Thông qua những bài học này, họ trở
thành những người có vốn sống và trải nghiệm sâu sắc để truyền tải
lại cho người khác và giúp ích cho đời. Tuy nhiên, những người này
sẽ cảm thấy khó sống theo quy củ mà người khác đặt ra, trong khi
họ lại thường áp quy củ của họ lên cho người khác.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Người Số 7 thuộc nhóm những người năng động nhất trong cuộc

sống. Tuy không phải lúc nào họ cũng ý thức được điều này, nhưng
người Số 7 thường có khát khao tự trải nghiệm, và những trải
nghiệm này sẽ trở thành những kinh nghiệm nhớ đời khi (thật không
may) chúng đòi hỏi họ phải hy sinh điều gì đó trong cuộc sống của
mình.

Đường đời của không ít người Số 7 thoạt nhìn có vẻ khá buồn,
đặc biệt là khi họ chưa nhận ra những khó khăn thử thách hoặc tổn
thất mà mình gặp phải là những bài học, và những bài học này sẽ
lặp đi lặp lại với mức độ mất mát ngày càng trầm trọng hơn cho đến
khi họ nhận ra. Tuy vậy, thông qua sự tổn thất về sức khỏe, tình yêu
hay tiền tài này, người Số 7 sẽ học được một triết lý sống sâu xa, và



chính sự thấu hiểu quý giá ấy sẽ giúp họ tránh được những bài học
nặng nề hơn khi ý thức của họ ngày càng phát triển.

Người Số 7 có một loại nghị lực đặc biệt giúp họ bẩm sinh đã tự
tin vào bản thân, mà chính sự tự tin này sẽ giúp họ ứng phó với các
trải nghiệm sống của mình mà không hề than vãn. Họ hiểu rằng mọi
chuyện xảy ra đều có lý do của nó.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC
Sự cố chấp của họ trong việc tự trải nghiệm, đến mức có thể từ

chối nhận những lời chỉ dạy hay khuyên nhủ từ người khác, khiến
người Số 7 thường có khuynh hướng nổi loạn. Khi từ chối nhận lời
khuyên, họ dễ có thái độ thích dạy người khác chứ không thích
được người khác chỉ dạy. Điều này khiến họ phải trả giá nhiều trong
cuộc sống, vì họ không học được những bài học kinh nghiệm mà
người khác từng trải qua và khuyên họ nên tránh. Thế nhưng họ lại
thích người khác nghe theo lời khuyên của mình, và khá bực mình
khi nhận được lời khuyên y như vậy từ người khác. Chỉ khi họ
trưởng thành và hành động khôn ngoan hơn, cuộc sống cá nhân và
sự nghiệp của họ mới trở nên tốt đẹp hơn.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Người Số 7 thường không giỏi nhìn người và cũng không am

hiểu kinh doanh, nên họ cần cực kỳ thận trọng trong hoạt động kinh
doanh và đầu tư. Nhưng những nhược điểm này có thể được khắc
phục nếu họ có tinh thần kỷ luật hơn - nếu họ có thể kỷ luật bản thân
tốt như những gì họ đòi hỏi nơi người khác. Việc chịu khó nghe lời
khuyên và sống có kỷ luật cũng sẽ giúp họ phát triển trực giác và
giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân họ, cũng như của
những người mà họ thương yêu.



Thông thường, người Số 7 học khá chậm, vì họ có nhu cầu tự
trải nghiệm mọi thứ. Với những gia đình có con mang Số 7, các cha
mẹ cần lưu ý đặc biệt đến đặc điểm này và cho phép trẻ học theo
tốc độ tiếp thu tự nhiên của chúng. Vì không ít bậc phụ huynh coi
thành tích học tập của con ở trường là “thể diện của gia đình”, chứ
không nhận ra giá trị lớn nhất của việc học là mang lại lợi ích cho
bản thân con. Nghiên cứu trên nhiều trẻ em Số 7 cho thấy các em
có thể tiếp thu việc học một cách nhanh chóng cho đến khoảng năm
lên bảy tuổi. Giai đoạn bảy năm sau đó, tốc độ học tập của các em
chậm hơn đáng kể, nhưng vào khoảng mười bốn tuổi trở đi, tốc độ
tiếp thu của các em lại được tăng lên nếu các em có ý thức tự kỷ
luật bản thân. Trẻ em Số 7 hiếm khi trở thành những học giả xuất
sắc.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP
Với tính đáng tin cậy, và mong mỏi có được sự tin tưởng từ

người khác, người Số 7 rất thích hợp với các hoạt động có liên quan
đến ngành luật. Người Số 7 cũng thường tìm thấy trong đội ngũ
những người làm công tác giảng dạy và trong các lĩnh vực nhân
văn, như giáo viên, thành viên các đoàn thể, nhà khoa học, nhà triết
học… Bên cạnh đó, họ cũng là những người có khả năng thiên phú
trong việc sử dụng các công cụ sắc bén, từ đó thôi thúc họ lựa chọn
các ngành nghề như bác sĩ phẫu thuật, thợ mộc, thợ tiện…

TÓM LẠI
Người Số 7 có nhu cầu học hỏi thông qua các trải nghiệm của

bản thân, nhưng không thích tuân thủ các nguyên tắc bên ngoài. Họ
rất tự tin, nhân văn và sâu sắc. Cuộc đời của họ thường trải qua
nhiều tổn thất và hy sinh mà qua đó, họ sẽ học được nhiều bài học
để đời.



CON SỐ CHỦ ĐẠO: 8
Những người mang Con số chủ đạo 8 là những người coi sự độc

lập là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong cuộc sống.
Họ có thể là những người khá phức tạp, sở hữu cá tính mạnh, sức
mạnh và trí tuệ hơn người. Sức mạnh của họ đến từ vị trí số 8, con
số của trí tuệ ở Trục ngang Tinh thần (xem lại Phần 3), đồng thời là
con số nằm ở trung tâm Mũi tên Hoạt động (xem Phần 7).

Con số chủ đạo 8 thuộc về những người có số tổng ngày sinh là
17, 26, 35, 44.

MỤC ĐÍCH SỐNG
Một trong những khía cạnh rất quan trọng của tình yêu thương là

khả năng bày tỏ. Một trong những thành tố thiết yếu để xây dựng
mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người chính là khả năng biểu đạt
lòng biết ơn và sự trân trọng đến nhau. Nhưng đây chính là hai
phương diện mà những người Số 8 cảm thấy khó thể hiện nhất. Do
đó, mục đích sống quan trọng mà họ cần đạt được trong đời chính
là vượt qua những giới hạn này. Khi phát triển theo hướng đó, họ sẽ
nhận ra việc cải thiện chất lượng các mối quan hệ sẽ giúp họ củng
cố sự tin tưởng mà người khác dành cho họ, chứ không hề cản trở
tính độc lập của họ. Điều này lại tiếp tục tạo nên cảm giác an toàn
cho cá nhân họ, nâng cao chất lượng cuộc sống cùng với sự phát
triển về trí tuệ, một phần cực kỳ cần thiết đối với những người Số 8.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU
Tuy có vẻ không khớp với bản tính tự nhiên của mình, nhưng

người Số 8 thường có lòng trắc ẩn và sự cảm thông vô hạn đối với
những người kém may mắn trong cuộc sống. Nhưng thái độ này
không phải lúc nào cũng được duy trì lâu, vì họ thường mất kiên



nhẫn với những ai trở nên phụ thuộc vào họ - họ cảm thấy điều này
làm ảnh hưởng tới sự độc lập của mình.

Họ có khả năng thành công rực rỡ trong kinh doanh, đặc biệt là
khi họ không để cảm xúc làm lạc hướng các quyết định làm ăn của
mình.

Người Số 8 là những người rất chú trọng chuyện ăn mặc và tự
hào về ngoại hình - không chỉ của bản thân mình mà cả những
người họ yêu thương. Họ là con người của cảm xúc, nhưng thường
che giấu sự nhạy cảm của mình cho đến khi họ đủ trưởng thành để
bày tỏ.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Người Số 8 thường toát ra vẻ độc lập, tự tin và là chỗ dựa đáng

tin cậy cho người khác. Những tố chất này kết hợp hài hòa với
nhau, trang bị cho người Số 8 khả năng gánh vác các vị trí quản lý
cấp cao và những trọng trách mà đa số họ có thể hoàn thành xuất
sắc. Nhưng ưu điểm độc lập quá mạnh mẽ của họ có thể được biểu
đạt thành một thái độ tương đối lạnh nhạt, đôi khi trở thành thờ ơ,
khi họ ở nhà. Họ không cố tình như vậy, mà điều này bắt nguồn từ
đặc điểm “khó mở lời, khó bày tỏ” của họ, một đặc điểm thường sẽ
biến mất khi họ trưởng thành.

Lòng trắc ẩn của họ dành cho những tạo vật yếu ớt - như người
già, người bệnh, trẻ em và động vật… - chính là một biểu hiện của
việc tìm kiếm cách bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình, và nó sẽ
sớm chuyển vẻ lạnh nhạt của họ thành biểu hiện ấm áp của tình yêu
thương. Người Số 8 cũng sở hữu sự khôn ngoan bẩm sinh mà từ đó
họ sẽ học cách hoàn thiện bản thân khi họ trưởng thành.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC



Tính độc lập mạnh mẽ của họ quá rõ nét đến mức người Số 8
thường cảm thấy khó chịu khi có ai đó (mà họ cho là) muốn can
thiệp vào các kế hoạch của họ. Vì thế, để hướng dẫn những người
này, cần phải có sự tinh tế và khéo léo vô cùng. Trên thực tế, người
Số 8 cần rất nhiều sự hướng dẫn, đặc biệt là trong vấn đề nuôi dạy
con trẻ - vì họ dễ rơi vào một trong hai thái cực: hoặc quá nuông
chiều, hoặc quá nghiêm khắc với con cái. Họ thường gặp trở ngại
trong các mối quan hệ tình cảm, có xu hướng tự dựng lên các rào
cản và thu cảm xúc mình lại đằng sau bức tường rào đó. Khi trưởng
thành hơn, họ sẽ nhận ra họ có thể hạnh phúc hơn nhiều nếu có thể
bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Người Số 8 cần nỗ lực khắc phục điểm yếu trong vấn đề bày tỏ

tình cảm với những người mà họ quan tâm. Quan trọng nhất chính
là họ cần nhận ra điểm yếu này, vì đa số những người Số 8 không
thấy rằng mình không biết cách biểu lộ tình cảm. Khi họ học được
cách bày tỏ cảm xúc, mức độ hạnh phúc và cảm giác an toàn của họ
cũng được cải thiện nhiều. Bày tỏ lòng biết ơn cũng là một cách để
họ tập biểu đạt các tầng cảm xúc sâu hơn. Sự phát triển này kéo
theo sự phát triển của trí tuệ, điều mà từ trước đến nay họ chỉ có
khuynh hướng biểu đạt trong công việc hoặc khi cần cho người khác
lời khuyên mà thôi.

Sự khôn ngoan và mức độ trưởng thành của họ sẽ được nâng
lên thông qua việc du lịch đó đây, một hoạt động mà họ rất thích.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP
Người Số 8 thường được tìm thấy ở các vị trí lãnh đạo của các

doanh nghiệp lớn, với khả năng điều hành xuất sắc. Họ có khả năng
am hiểu các vấn đề về tài chính và thường có hứng thú với ngành



ngân hàng, chứng khoán… Họ cũng có thể trở thành chuyên gia lữ
hành, thuyền trưởng hoặc phi công, giáo viên và y tá phục vụ người
lớn tuổi hoặc trẻ em, làm việc với các loài động vật hoặc trong các tổ
chức nhân đạo. Bên cạnh đó, nhờ khả năng che giấu cảm xúc tự
nhiên của mình, họ có thể rất thành công trong nghề diễn xuất
chuyên nghiệp.

TÓM LẠI
Người Số 8 thường rất độc lập, cực kỳ đáng tin cậy, tự tin, ít chịu

bày tỏ tình cảm, hợp với các hoạt động thương mại, kinh doanh và
rất quan tâm đến người bệnh và người kém may mắn.

CON SỐ CHỦ ĐẠO: 9
So với những nhóm khác, người mang Con số chủ đạo 9 sẽ

nhân gấp ba lần ba yếu tố: hoài bão, trách nhiệm và lý tưởng. Họ
luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Người Số 9 có số tổng của
ngày sinh là 18, 27, 36 hoặc 45.

MỤC ĐÍCH SỐNG
Người Số 9 luôn tự cảm thấy mình đầy trách nhiệm. Họ phù hợp

với nghệ thuật và các lĩnh vực nhân văn hơn là với khoa học hay
thương mại. Rất nhiều người đi đầu trong lĩnh vực văn hóa hoặc
xuất sắc trong ngành diễn xuất có Con số chủ đạo là Số 9 - họ đều
có lý tưởng cống hiến cháy bỏng cho sự nghiệp và cho cuộc sống,
mặc dù các ý tưởng của họ không phải lúc nào cũng ứng dụng
được. Vì thế, một điều quan trọng trong mục đích sống của họ chính
là học cách biến lý tưởng thành thực tế.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU
Người Số 9 có mong muốn được phục vụ và nâng cao đời sống

con người. Họ đầy hoài bão nhưng thường có khuynh hướng quan
tâm tổng thể hơn là tập trung vào chi tiết. Do đó, họ phù hợp với



những lĩnh vực không liên quan đến thương mại, vì họ thường kém
về tính toán hay quản lý tài chính, đặc biệt là quản lý tài chính cá
nhân. Họ rất có máu nghệ sĩ, và nếu có theo nghề diễn xuất thì họ
thường chọn hướng nghiêm túc của chính kịch chứ ít khi đi theo
hướng hài kịch hay các trường phái biểu diễn thoải mái khác.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Có hoài bão, có trách nhiệm, có lý tưởng là ba giá trị nổi bật

trong con đường tiến hóa của người Số 9, nhưng trên hết, trách
nhiệm với bản thân mới là điểm nhấn đặc biệt của họ. Trung thực là
phẩm chất tự nhiên của họ, đến mức họ mặc định rằng ai cũng sở
hữu đức tính này như mình. Điều đó thường gây ra sự thất vọng
nặng nề cho một số người Số 9, thậm chí có một số trường hợp trở
nên hoài nghi con người và nghi ngờ cả giá trị của bản chất trung
thực mà mình sở hữu.

Người Số 9 có xu hướng hỗ trợ tiền bạc cho những người đang
gặp khó khăn hơn là dành dụm cho chính mình, và điều này thường
khiến người thân (đặc biệt là người bạn đời) của họ nổi giận. Họ có
những suy nghĩ tuyệt đối tốt đẹp về cuộc sống, về lý tưởng, về con
người và động lực sống. Mặc dù những ý tưởng này không phải lúc
nào cũng thực tế, nhưng những người Số 9 sẽ luôn nỗ lực thực hiện
chúng - đây là một phần bản chất của họ.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC
Khi người Số 9 không áp được những lý tưởng mà họ đặt ra cho

người khác lên chính bản thân mình, họ trở nên tiêu cực. Họ cần
đặc biệt lưu ý để không trở thành nạn nhân của thói đạo đức giả.

Khi hoài bão của họ biến thành tham vọng, chúng có thể đàn áp
và hủy hoại những lý tưởng tốt đẹp họ từng nuôi dưỡng, từ đó phát
triển thái độ tự xem mình là trung tâm. Điều này sẽ sớm tạo thành



tính cách thô lỗ và thái độ ưa chỉ trích - thứ mà những người xung
quanh họ sẽ cảm thấy khó chấp nhận được, cũng là thứ có thể
khiến họ suy đồi khi mãi chạy theo vật chất.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Tính lý tưởng hóa của người Số 9 khiến họ không giỏi nhìn

người. Nhưng một khi nhận ra mặt hạn chế này, người Số 9 hoàn
toàn có thể học và sử dụng các công cụ hỗ trợ để giúp họ hiểu về
con người hơn. Điều này sẽ giúp họ tìm hiểu về con người ở nhiều
phương diện trước khi kết luận, chứ không chỉ dựa trên phân tích
chủ quan của bản thân. Việc tìm hiểu các công cụ đánh giá con
người cũng sẽ giúp người Số 9 phát triển trực giác và trí tuệ.

Hai yếu tố quan trọng khác mà người Số 9 cần tập trung phát
triển là tính kiên nhẫn và sự kiên định. Bên cạnh đó, người Số 9
thường hay tỏ ra nghiêm túc quá mức - họ cần học cách vui cười và
thưởng thức những trò dí dỏm nhiều hơn để mang lại sự cân bằng
cho cuộc sống của mình.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP
Người Số 9 thường vui vẻ nhất khi được làm việc trong các môi

trường tôn giáo, tổ chức an sinh xã hội, viện giáo dục (trong vai trò
quản lý hành chính hơn là giáo viên), cơ quan nghiên cứu (bao gồm
nghiên cứu công nghệ thông tin), giải quyết các vấn đề tội phạm, trị
liệu và tư vấn…

TÓM LẠI
Người Số 9 là những người đặc biệt có trách nhiệm, cực kỳ trung

thực, có lý tưởng, đầy hoài bão, luôn hướng về yếu tố nhân văn và
rất nghiêm túc trong cuộc sống. Họ không giỏi quản lý tiền bạc, cũng
khó tiết kiệm được tiền.

CON SỐ CHỦ ĐẠO: 10



Từ số 2 đến số 9, chúng ta đã làm quen với những cách thể hiện
đa dạng của từng Con số chủ đạo ở mỗi cá nhân, phụ thuộc vào
mức độ nhận thức của mỗi người. Tuy nhiên, chưa có con số chủ
đạo nào có biên độ dao động lớn và rộng trong cách biểu đạt như
Số 10. Khi sống tích cực, họ có thể là một người rất quảng giao,
được yêu thích trong xã hội; nhưng khi sống tiêu cực, họ có thể là
những cá nhân lạc lối, bất an và lao đao trên đường đời. Họ là
những người dễ thích nghi nhất. Họ có tiềm năng để thành công rực
rỡ hoặc cũng có thể sống mòn trong sự tầm thường. Những người
có số tổng ngày sinh là 19, 28, 37, 46 sẽ có Con số chủ đạo là 10.

MỤC ĐÍCH SỐNG
Cuộc sống của những người Số 10 có hai đặc điểm nổi trội: khả

năng thích nghi và khả năng thay đổi. Tính linh hoạt bẩm sinh của
họ có thể hỗ trợ người khác rất nhiều trong việc thích ứng với các
thay đổi trong cuộc sống. Khi cuộc sống trở nên phức tạp hơn, khả
năng thích nghi càng có vai trò thiết yếu hơn, và chúng ta sẽ thấy
người Số 10 có mặt trong rất nhiều ngành nghề hoặc tình huống
khác nhau. Họ có sự can đảm bẩm sinh, thứ thường đưa họ đến với
các lĩnh vực tiên phong mà nhiều người không bao giờ dám nghĩ
đến.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU
Nếu chúng ta tìm kiếm một người có thể cùng ta tận hưởng

những thú vui nhẹ nhàng trong cuộc sống, không ai phù hợp hơn
những người Số 10. Họ phát huy tốt nhất khi được tự do trải nghiệm
sự hứng khởi tức thời. Nhưng khi bị áp lực hoặc phải kìm nén cảm
xúc, họ thường chán nản mà không rõ nguyên nhân. Điều này khiến
họ khó chịu và thường biểu đạt qua thái độ tức giận hoặc dễ nổi
nóng. Một bộ phận người Số 10 sẽ rất thẳng thắn và tự tin - tinh



thần lạc quan vô hạn giúp họ đạt được những bước tiến đáng kể
trong cuộc sống. Đây là biểu đạt tự nhiên của Số 10, vì họ có sự kết
hợp đầy quyền lực của “cái tôi” (số 1) và chiều sâu tinh thần vô hạn
của số 0.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Số 10 là một số mang tính thực tế, mang theo sức mạnh của sự

linh hoạt và tính thích ứng, do đó người Số 10 có được cá tính (linh
hoạt và thích nghi tốt) rất được yêu thích. Sự vui vẻ của họ nhìn
chung rất dễ lan tỏa, nhưng vì không muốn can dự quá sâu vào các
vấn đề của người khác nên họ thường thấy khó hiểu vì sao người
khác lại không vui vẻ và giỏi thích nghi giống họ. Phần lớn những
người Số 10 ít dấn thân vào cuộc sống mà thường hài lòng với
những niềm vui nhất thời, đặc biệt là trong thể thao - hoặc là họ chủ
động tham gia, hoặc chỉ làm người xem. Ngược lại, một số ít những
người Số 10 có nhận thức về các giá trị sâu sắc hơn sẽ thành công
và dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, vì họ có được sự kiên cường
vượt khó.

Nhìn chung, người Số 10 thường vô thức toát ra sự tự tin vào
bản thân, thể hiện qua phong thái hòa nhã và lịch thiệp của mình,
bất kể họ ăn mặc thế nào. Họ không mấy thành công trong việc giải
quyết các vấn đề về tâm lý của bản thân hay của những người khác,
không phải là những nhà tư vấn giỏi hay người bạn sâu sắc. Nhìn
chung, họ có máu nghệ thuật - sự tinh tế tuyệt vời của họ có thể
khiến họ trở thành những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ tài hoa hay các
chuyên gia thẩm định chất lượng.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC
Sự tự tin ở những người Số 10 đôi khi có thể khiến họ muốn áp

chế người khác, nhưng họ thường làm vậy một cách thiếu khôn



ngoan và dẫn đến sự bất hòa nghiêm trọng. Khuynh hướng này có
thể tránh được thông qua ý thức kiểm soát “cái tôi”, hướng đến
chiều sâu tâm hồn và tránh lối sống hời hợt. Việc chủ động tham gia
các hoạt động mang tính xây dựng và sáng tạo cũng sẽ giúp người
Số 10 tiếp nhận thêm những quan điểm sâu sắc hơn và biết rằng
nếu một cánh cửa đóng lại thì họ chỉ cần tìm những cánh cửa mở
khác. Họ cũng cần tránh trở nên biếng nhác và kỳ vọng cuộc sống
sẽ dễ dàng; đồng thời họ phải nhận ra tầm quan trọng của việc phát
triển tinh thần kỷ luật bản thân để vượt qua sự u sầu và cảm giác
bất an.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Người Số 10 có xu hướng dễ lạc lối trong sự thoải mái và chấp

nhận cuộc sống tầm thường. Để trở nên vượt trội, họ cần nhìn ra
tiềm năng của mình - tính linh hoạt và khả năng thích nghi cực kỳ
mạnh mẽ. Trong cuộc sống, người Số 10 cần các hoạt động như
hành thiền để giữ cân bằng cho bản thân và kết nối với nguồn sức
mạnh bên trong. Họ cũng học cách tiết chế trong cuộc sống (sự cân
bằng) và phát triển nhận thức về thế giới xung quanh (sự uyên bác),
thái độ hài hòa, lòng trắc ẩn và tôn trọng cuộc sống. Bên cạnh đó,
họ cần học cách phân biệt cái gì quan trọng và cái gì không quan
trọng, nếu không họ có thể lãng phí thời gian để theo đuổi những
điều không đáng.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP
Người Số 10 sẽ hợp với lĩnh vực thể thao hoặc giải trí, thiết kế

và trang trí nội thất, ngành dệt may và thực phẩm. Họ cũng có thể là
những chuyên gia bán hàng tài năng (vì thường được yêu mến),
chính trị gia, nhà gây quỹ từ thiện, nhà điều hành doanh nghiệp,



giám đốc kinh doanh, chuyên gia quy hoạch đô thị, kiến trúc sư,
chuyên gia địa ốc…

TÓM LẠI
Người Số 10 rất tự tin, hòa nhã, thông minh và vui vẻ, với sự tinh

tế đặc biệt và khả năng bán hàng xuất sắc.
CON SỐ CHỦ ĐẠO: 11
Con số chủ đạo 11 có một trường năng lượng tâm linh đặc biệt

mạnh mẽ, giúp những người mang Con số chủ đạo này có tiềm
năng phi thường để phát triển nhận thức ở Thể Siêu thức. Đáng tiếc
là phần lớn những người Số 11 lại không đủ khả năng phát huy tiềm
năng đó, nhưng điều này sẽ sớm được khắc phục cùng với sự phát
triển của thời đại mới - thời đại phát triển nhận thức (thế kỷ 21).

Mặc dù Số 11 không phổ biến như các Con số chủ đạo khác,
nhưng nhiều người Số 11 lại được tìm thấy ở các lĩnh vực có liên
quan mật thiết đến sự phát triển tâm linh và nâng cao nhận thức.
Trên thực tế, chỉ có hai con số tổng của ngày sinh cho ra Con số chủ
đạo 11, đó là 29 và 38 - và hy hữu lắm ta mới bắt gặp số tổng 47.

MỤC ĐÍCH SỐNG
Người Số 11 nằm trong số ít ỏi những người được trang bị “vốn

tâm linh” tiềm tàng tốt đẹp nhất để đưa con người tiến vào thời đại
nhận thức. Nói về mặt tâm linh, việc họ có mặt ở cõi đời này trong
kiếp sống này là một lựa chọn đầy trách nhiệm. Tuy nhiên, thật
không may là rất nhiều người trong số họ lại bị quyến rũ bởi những
cám dỗ của đời sống vật chất để rồi xa rời mục đích cao cả của
mình. Nhưng tình thế đang thay đổi, và hy vọng càng ngày càng có
thêm nhiều người Số 11 nhận ra giá trị thật của mình để quay về với
những lý tưởng mà họ đã nhận lãnh.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU



Vì yêu thích sự tinh tế, vẻ đẹp và giá trị văn hóa của cuộc sống,
người Số 11 hướng đến những môi trường chứa đựng những giá trị
đó, vì nó cho họ được tự do thể hiện nét đẹp vốn có của tâm hồn và
đời sống tâm linh. Đời sống vật chất, với nhiều người trong số họ, là
quá nhiều đòi hỏi và không thú vị. Nhưng người Số 11 cần học cách
cân bằng đời sống vật chất với những lý tưởng mà họ tìm kiếm bên
trong, để nhận ra rằng những giá trị tinh thần cao quý nhất cũng
không có bao nhiêu giá trị nếu chúng không được vận dụng để cải
thiện chất lượng cuộc sống. Chẳng có biểu đạt nào đẹp đẽ hơn việc
dốc mình phụng sự cho cuộc sống, theo khả năng của mỗi người.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Có những sự khác biệt cực kỳ to lớn giữa lối sống của những

người Số 11 biết sống tích cực và phát huy sức mạnh tâm linh vượt
trội của họ, và những người Số 11 đầy tiêu cực với cuộc sống lao
đao và nhạt nhòa. Khi theo đuổi các vấn đề và mục tiêu về tinh thần
hay tâm linh, người Số 11 thể hiện họ có nguyên tắc đạo đức vững
vàng, trực giác chính xác và động lực rất rõ ràng. Trong cuộc sống
hằng ngày, họ thường là những người nhạy cảm, đáng tin cậy, trung
thực và công tâm, với tình yêu sâu đậm đối với gia đình và bạn bè,
cũng như lòng trắc ẩn đối với cuộc sống.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC
Khi đời sống vật chất ngày càng phát triển và nhiều “hoa thơm cỏ

lạ” xuất hiện dọc đường, khả năng người ta bị cám dỗ và từ bỏ lối
sống chính trực là rất dễ xảy ra. Cuộc sống vốn dĩ đơn giản và hài
hòa hơn những gì người ta đang cảm thấy. Sự phức tạp mà người
ta cảm nhận trong đời sống hằng ngày khiến họ hoang mang và lệch
khỏi con đường của mình, để lại cho họ cảm giác cay đắng và hằn
học, biểu hiện qua thái độ thờ ơ lạnh nhạt với những người khác và



với công việc. Khi chuyện này xảy ra với người Số 11, họ trở nên lạc
lối và lãnh đạm, tìm kiếm sự khuây khỏa trong thế giới vật chất mà
họ đã sa vào. Họ phải giữ ý thức và sự tỉnh thức cao độ để quyết
tâm đi trên con đường của mình, mà điều này sẽ không quá khó
khăn nếu họ chịu lưu tâm đến trực giác nhạy bén của mình.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Đối với người Số 11, các lĩnh vực tinh thần không thể bị trộn lẫn

với các giá trị thương mại. Do đó, môi trường thích hợp nhất cho họ
chính là những ngành nghề có thể tạo điều kiện cho họ phát triển
nhận thức về tâm linh và vận dụng sự nhạy bén của mình. Đồng
thời, với bản tính hào phóng và mong muốn có thể đáp ứng nhu cầu
của những người xung quanh, người Số 11 thường có nhu cầu tài
chính cao hơn những người khác. Họ không chỉ cần học biểu đạt
những giá trị tinh thần hay tâm linh của mình một cách thực tế nhất,
mà còn phải học cách lắng nghe trực giác (vốn rất trung thực, sáng
suốt) chứ không bị thúc đẩy bởi những thèm muốn đơn thuần (ví dụ
như mong muốn được thừa nhận, được tưởng thưởng, được trả
ơn…) Bên cạnh đó, họ cũng cần nâng cao khả năng phán đoán, cân
bằng cuộc sống và nghị lực bản thân. Họ có xu hướng từ chối sự hỗ
trợ của người khác, nhưng để phát triển tốt nhất, họ cần học cách
đón nhận nhiều hơn và nhận ra những lợi ích mà mình có được từ
sự giúp đỡ lẫn nhau.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP
Những nghề nghiệp mà người Số 11 thường thấy phù hợp bao

gồm nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội, các thủ lĩnh tôn giáo và
huấn luyện viên phát triển cá nhân. Hoặc họ cũng có thể tham gia
giảng dạy các bộ môn văn hóa và biểu diễn chuyên nghiệp. Trực



giác nhạy bén cũng có thể giúp họ trở thành các nhà thiết kế hay
nhà phát minh tài ba.

TÓM LẠI
Người Số 11 là những người nhạy cảm, đầy cảm xúc và quan

tâm người khác. Họ yêu thích sự tinh tế, vẻ đẹp và những gì gắn
liền với giá trị văn hóa sâu sắc. Họ cũng vô cùng trung thực và giàu
lòng trắc ẩn, thường tránh các hoạt động kinh doanh vì bản thân họ
không phải là những người quản lý tiền bạc giỏi.

CON SỐ CHỦ ĐẠO: 22/4
Con số chủ đạo cuối cùng theo trường phái Nhân số học

Pythagoras là số 4 được tạo thành từ số tổng 22, và vì vậy, được ký
hiệu là 22/4. Đây là một con số đặc biệt, được trường phái Nhân số
học Pythagoras coi là “Con số vua” (Master number). Người mang
Con số chủ đạo 22/4 có tiềm năng gần như vô hạn và thường đạt
được hầu hết những mục đích có vẻ bất khả thi.

Nhưng trên thực tế, có hai kiểu người Số 22/4 hoàn toàn khác
biệt: kiểu người nhận thức được sức mạnh của họ và kiểu người
không nhận thức được. Sự khác biệt giữa hai kiểu người này cũng
tột bậc như bản thân sức mạnh của con số này. Những người Số
22/4 nhận thức được sức mạnh của mình sẽ thành công ở hầu như
mọi phương diện mà họ hướng tới; kiểu người Số 22/4 không nhận
thức sức mạnh của mình lại có xu hướng chìm sâu vào lối sống lười
nhác, trở thành những người vô dụng, thậm chí không ít người trong
số này còn lay lắt trong viện tâm thần.

Người mang Số 22/4 đặc biệt hiếm, chỉ chiếm khoảng 1 - 2% dân
số.

MỤC ĐÍCH SỐNG



Khi cuộc sống con người không ngừng phát triển đến những
tầng nhận thức cao hơn, luôn cần có những cá nhân xuất chúng
được giao nhiệm vụ dẫn dắt hành trình này. Vai trò này cũng quan
trọng như vai trò của đạo diễn trong một bộ phim hay một vở kịch.
Đứng ở hậu trường, họ định hướng tất cả, từ thiết kế tổng thể đến
mọi ý tưởng, cách thể hiện…

Khi sống tích cực, người Số 22/4 luôn là trung tâm ở bất cứ lĩnh
vực nào trong cuộc sống. Trong thời đại nhận thức mới, vai trò của
họ lại càng trọng yếu hơn nữa, vì những gì họ nhận thức được sẽ
trở thành ngọn đèn soi sáng con đường tiến hóa cho nhiều người
khác noi theo. Suốt nhiều thế kỷ, người Số 22/4 đã chọn lựa âm
thầm làm việc sau hậu trường, nhưng với sự phát triển của cuộc
sống, càng ngày càng có nhiều người Số 22/4 bước ra ánh sáng để
đảm nhận trách nhiệm dẫn đường, vì hành trình ngày càng phức tạp
hơn.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN TỐI ƯU
Để khai thác được dù chỉ một phần nhỏ tiềm năng của họ, người

Số 22/4 trước hết cần nhận được những sự giáo dục tốt nhất. Nhiều
người trong số họ dành phần lớn thời gian cho việc học, không
ngừng nâng cấp bản thân và thỏa mãn khát khao kiến thức của
mình. Họ nhận thức được rằng những kiến thức này được trang bị
giúp họ có thể hướng dẫn những người khác tốt hơn. Người Số
22/4 phải được hoạt động trong môi trường không trói buộc để có
thể đạt hiệu quả cao nhất, vì họ cảm thấy khó chịu nhất khi phải làm
việc quá lâu dưới sự áp chế của người khác. Tốc độ học hỏi của họ
nhanh đáng ngạc nhiên, như thể họ đã lĩnh hội gần như mọi điều từ
các kiếp sống trước, và giờ đây chỉ đang làm quen lại với cách biểu
đạt của kiếp sống hiện tại mà thôi. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi



họ thường vươn lên vị trí lãnh đạo và thường được hỏi ý kiến hướng
dẫn hay tư vấn.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Một trong những đặc điểm đáng lưu ý nhất ở những người Số

22/4 là thiếu những biểu đạt về cảm xúc. Họ xem việc kiểm soát
cảm xúc là một phần then chốt để đạt được mục tiêu trong cuộc
sống và sử dụng nó để giảm thiểu các phản ứng tiêu cực của chính
mình, chứ không phải để tỏ ra xa cách hay khó hiểu. Thật ra, họ là
những người rất nhạy cảm và có trực giác cao, là những người hội
tụ được gấp hai lần ý thức tâm linh mạnh mẽ của Số 11, cùng với
tính thực tế của Số 4. Họ hiếm khi từ chối một thử thách nào của
cuộc sống, đặc biệt là khi nó liên quan đến phúc lợi của con người.
Họ sẽ được tìm thấy ở những môi trường khó khăn và có vẻ nguy
hiểm nhất mà vẫn có thể tỉnh táo và thận trọng hoàn thành nhiệm vụ
của mình. Khả năng chịu trách nhiệm của họ gần như là vô hạn, vì
thế có không ít người có thói quen dựa dẫm vào họ một cách vô
thức.

KHUYNH HƯỚNG CẦN KHẮC PHỤC
Đa số những người Số 22/4 có khả năng nhận ra và phát huy

sức mạnh của mình. Số ít những người Số 22/4 còn lại - những
người cám dỗ bởi môi trường sống thuần vật chất - thường gánh hết
những mặt tiêu cực của Số 4, nhưng ở mức độ tồi tệ hơn nhiều. Khi
bị cuốn vào lối sống tiêu cực, họ sẽ trở thành những con người lạc
lối, ám ảnh với đồng tiền, không hạnh phúc, cô độc và lạc lõng. Quá
trình đưa họ ra khỏi đáy vực này đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, cảm
thông và tình yêu thương, vì người Số 22/4 có thể trở thành những
người u ám nhất khi rơi vào lối sống tiêu cực.



Vì tất cả những người Số 22/4 đều rất thích nghệ thuật, nhịp
điệu, hoạt động nhảy múa và hầu hết các thể loại âm nhạc, nên các
loại hình nghệ thuật hay giải trí này có thể giúp họ cân bằng cảm xúc
và có thái độ sống tích cực hơn. Điều ấy sẽ đưa họ ra khỏi thế giới
hạn hẹp lấy bản thân làm trung tâm và giúp họ lấy lại cái nhìn lạc
quan về cuộc sống.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Với những người Số 22/4, điều thiết yếu là cân bằng giữa làm

việc và giải trí. Năng lực thiên bẩm trong công việc có thể khiến họ
bị ám ảnh với thành tích công việc, từ đó tổn hại đến chất lượng
cuộc sống gia đình, cũng như thu hẹp thời gian dành cho việc thư
giãn và các sở thích cá nhân. Những sở thích mang tính nghệ thuật
như ca hát, nhảy múa, hội họa, viết lách… sẽ giúp họ cải thiện cách
biểu đạt cảm xúc và cảm thấy thư giãn hơn. Họ phải nhận ra rằng
không bao giờ là quá muộn để bắt đầu học hỏi, vì học hỏi là hành
trình cả đời của họ.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP
Những người Số 22/4 phù hợp với vị trí lãnh đạo trong gần như

tất cả các doanh nghiệp hay tổ chức văn hóa. Họ xuất sắc trong tất
cả lĩnh vực mà họ lựa chọn, cho dù đó là nghệ thuật, viết lách hay
chính trị … Họ cũng có thể trở thành các chuyên gia cải thiện hiệu
suất công việc, các nhà hoạt động nhân văn, kỹ thuật viên (đặc biệt
là chuyên ngành công nghệ thông tin) hoặc giáo viên.

TÓM LẠI
22/4 là “con số vua” mà những ai mang nó sẽ có trách nhiệm

nhiều nhất đối với nhân loại. Họ là những người tự tin, có trực giác
và sự nhạy cảm cao độ, với một bản năng kiểm soát cảm xúc mạnh
mẽ và mối quan tâm sâu sắc đến phúc lợi con người. Họ cần thận



trọng để không trở nên tàn nhẫn trên hành trình hoàn thành sứ
mệnh của mình.



C on số chủ đạo giống chiếc ô phủ bóng lên những ai mang
con số chủ đạo đó. Có người nói ảnh hưởng của chiếc ô
này đúng 99%, nhưng có người lại thấy những mô tả đó

không giống với bản thân mình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ngoài
Con số chủ đạo, chúng ta còn bị tác động bởi khá nhiều yếu tố khác
nữa, trong đó gần gũi với chúng ta nhất chính là Biểu đồ ngày sinh
(Birth Chart).

Khi muốn mở một cánh cửa đang bị khóa, chúng ta cần chìa
khóa. Đối với rất nhiều người, bản chất con người họ vẫn đang bị
che giấu đằng sau cánh cửa bị khóa đó, vì họ hiếm khi khám phá
xem mình thật sự là ai hoặc làm thế nào để phát triển tiềm năng tối
cao của mình.

Biểu đồ ngày sinh chính là chiếc chìa khóa để khám phá bản
chất con người của chúng ta thông qua Nhân số học. Mục đích
chính của Biểu đồ ngày sinh là cho chúng ta cái nhìn sơ lược về
những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Mỗi ngày sinh khác
nhau cho ra một Biểu đồ ngày sinh khác nhau - do đó sẽ có vô vàn
phiên bản Biểu đồ ngày sinh khác nhau. Tuy nhiên, cách xây dựng
biểu đồ này thì chỉ có một, nếu người lập biểu đồ trung thành với
nguyên tắc của nhà triết học, toán học Pythagoras. Bản chất đơn
giản vốn có của biểu đồ được gìn giữ nguyên vẹn, được truyền lại
từ thế hệ này tiếp nối thế hệ sau, qua nhiều thế kỷ không hề gián
đoạn.

CÁCH LẬP BIỂU ĐỒ NGÀY SINH

Phần 6

BIỂU ĐỒ NGÀY SINH



Để lập Biểu đồ ngày sinh, bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh dương lịch của bạn xuống

một tờ giấy. Ví dụ: 27/5/1983.
Bước 2: Trên tờ giấy, kẻ hai đường ngang và hai đường dọc đan

cài vuông góc với nhau (xem Hình 2) tạo thành chín ô để điền các
số tự nhiên từ 1 đến 9. Các con số này có vị trí cố định, không được
thay đổi. Ví dụ số 1 luôn nằm ở ô dưới cùng bên trái. Số 5 luôn nằm
ở trung tâm của biểu đồ… Riêng số 0 không được tính hay ghi vào
biểu đồ (xem Hình 3).

Hình 2: Biểu đồ trống



Hình 3: Vị trí cố định của các con số

Bước 3: Nhìn lại vị trí của các con số trong Hình 3. Tùy theo
ngày sinh cụ thể, hãy đặt các con số trong ngày sinh vào các ô
tương ứng. Lấy ví dụ ngày sinh 27/5/1983 (xem Hình 4). Nếu có
nhiều con số được lặp lại thì xếp chúng vào đúng vị trí. Những số
nào không có trong ngày sinh, thì bỏ trống ô số đó.

Hình 4: Biểu đồ ngày sinh 27/5/1983



Bước 4: Biểu đồ ngày sinh của bạn đã được hình thành và bạn
đã có công thức cơ bản về bản thân mình. Giờ đây, bạn có thể phân
tích rất nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân chỉ dựa trên biểu đồ
đơn giản này.

Trước hết, chúng ta cần quan sát tổng quan về Biểu đồ ngày
sinh này để nhận diện ba Thể được thể hiện bằng ba trục ngang mà
chúng ta đã làm quen ở các chương trước. Từ dưới lên, chúng ta
có: Thể Cơ bản - Basic Self (gồm ba số: 1, 4, 7 - ứng với Trục ngang
Thể chất) tương ứng với các hoạt động thực tiễn và thực tế; Thể
Siêu thức - High Self (gồm ba số: 2, 5, 8 - ứng với Trục ngang Tinh
thần) tương ứng với các hoạt động tinh thần, cảm giác; Thể Ý thức -
Conscious Self (gồm ba số: 3, 6, 9 - ứng với Trục ngang Trí não)
tương ứng với các hoạt động trí óc, suy nghĩ (xem Hình 5).

Hình 5: Ba thể trong biểu đồ ngày sinh

Số lượng các con số ở các Thể (ứng với các Trục) cho thấy mức
độ biểu đạt của chúng ta ở thể tương ứng với trục đó. Số lượng con
số càng nhiều thì mức độ biểu đạt càng rõ ràng. Nắm được điều này



sẽ rất có lợi cho các mối quan hệ, vì nó tiết lộ đặc điểm tính cách và
xu hướng giao tiếp của mỗi người với môi trường xung quanh. Qua
đó, chúng ta sẽ hiểu hơn hoặc dễ hòa hợp hơn với những người
thân trong gia đình, đồng nghiệp nơi công sở…

Ý Nghĩa Của Mỗi Trục
Trục ngang Trí não: đại diện cho những gì liên quan đến đầu óc

của con người, được thể hiện bằng trục ngang nằm trên cùng của
Biểu đồ ngày sinh. Trục này phụ trách trí nhớ, suy nghĩ, tư duy phân
tích, lý trí, trí tưởng tượng, óc sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, hoài
bão/tham vọng và lý tưởng sống.

Trục ngang Tinh thần: đại diện cho những gì liên quan đến trái
tim của con người, được thể hiện bằng trục ngang nằm giữa Biểu đồ
ngày sinh. Trục này phụ trách toàn bộ cảm giác, bao gồm trực giác,
tình yêu thương, sự tự do, các cảm xúc tích cực, các biểu đạt nghệ
thuật, sự độc lập về tinh thần, và trí tuệ/sự thông thái.

Trục ngang Thể chất: đại diện cho hoạt động của con người,
được thể hiện bằng trục ngang dưới cùng của Biểu đồ ngày sinh.
Trục này quản lý lời nói, ngôn ngữ hình thể, động lực, óc tổ chức,
tính kiên nhẫn, tính vật chất và sự lĩnh hội thông qua mất mát (học
hỏi qua những lần vấp ngã).

ĐIỂM DANH CÁC SỐ “CÓ MẶT” VÀ “VẮNG MẶT” TRONG
BIỂU ĐỒ NGÀY SINH

Điểm Danh Các Số “Có Mặt”
Sau khi có được một Biểu đồ ngày sinh theo trường phái

Pythagoras, việc đầu tiên chúng ta làm là điểm danh những con số
trong biểu đồ và xem mỗi con số đứng một mình hay đứng thành
cụm đôi (ví dụ: 11, 33, 66…), cụm ba (ví dụ: 111, 333, 666…) hoặc
thậm chí cụm bốn (ví dụ: 1111, 2222…) hay cụm năm (11111). Nên



nhớ, sự hiện diện của mỗi con số trong Biểu đồ ngày sinh cũng có
nhiều ý nghĩa y như sự vắng mặt của nó vậy. Bên cạnh đó, sự có
mặt của một con số đơn lẻ sẽ có ý nghĩa khác với khi con số đó xuất
hiện theo cụm - nên bạn cũng đừng nghĩ cứ nhiều là tốt. Trong
quyển The Complete Book of Numerology, Thầy David cho rằng
trong chín con số tự nhiên từ 1 đến 9, chúng ta chỉ cần số 1 và số 2
là đi theo cặp, tức (11) và (22). Còn lại, từ số 3 tới số 9, thì từng con
số đơn lẻ mới là tốt nhất.

Trong Biểu đồ ngày sinh, nếu bạn có chỉ một số 3 sẽ tốt hơn bạn
có hai hay ba số 3 (33, 333). Tương tự, một số 9 diễn đạt sự tốt nhất
cho các tác động của số 9, chứ không phải hai hay ba số 9 (99,
999).

Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý sự có mặt của ba số nằm kế
nhau theo hàng dọc, hàng ngang hay hàng chéo. Chúng sẽ tạo nên
những Mũi tên chỉ đặc điểm, mà nếu một người có những mũi tên
này, những đặc tính cụ thể trong tính cách họ sẽ thể hiện khá rõ nét.

Người có đủ ba số 1, 5, 9 tạo thành hàng chéo sẽ có Mũi tên
Quyết tâm, cho thấy người đó rất có quyết tâm theo đuổi những gì
họ mong có được trong cuộc sống. Những người có đủ số 2, 5, 8
tạo thành một hàng ngang sẽ có Mũi tên Cân bằng cảm xúc. Số 4, 5,
6 tạo thành một hàng dọc ở giữa sẽ cho ra Mũi tên Ý chí - những ai
có mũi tên này thậm chí còn can trường hơn cả người có Mũi tên
Quyết tâm, khiến họ thường được công nhận như những người
thành công trong cuộc sống. Người có đủ ba số 3, 6, 9 sẽ tạo thành
hàng ngang trên cùng, tương ứng với Mũi tên Trí tuệ. Đây là những
người có trí nhớ dai và chi tiết, dễ tiếp thu bài học, sau này dễ làm
việc trong các lĩnh vực liên quan đến con số, tính toán, hoặc những
việc cần đầu óc, tư duy. Người có đủ ba số 1, 4, 7 sẽ tạo thành hàng



ngang dưới cùng, tức Mũi tên Thực tế. Những người này thuộc
nhóm “có thấy mới tin”, khiến cho họ đôi khi bị ràng buộc bởi lý lẽ,
logic và làm cản trở ít nhiều quá trình tiến hóa của họ.

Tóm lại: Các mũi tên chỉ sự có mặt của các chuỗi ba con số liền
kề trên các trục ngang-dọc-chéo trong Biểu đồ ngày sinh không phải
lúc nào cũng thể hiện sự tích cực, mà đôi khi nó cho thấy sự đan
xen giữa những yếu tố tích cực và chưa tích cực trong các đặc điểm
của người mang những con số này. Nội dung trên sẽ được trình bày
chi tiết hơn trong Phần 7.

Điểm Danh Các Số “Vắng Mặt”
Nếu như các mũi tên được tạo thành do chuỗi ba con số nằm kế

nhau trong Biểu đồ ngày sinh của một người có thể tiết lộ khá nhiều
điều về tính cách hay cuộc sống của họ, thì các mũi tên được tạo
thành do sự vắng mặt của ba con số liền kề theo hàng ngang, dọc,
chéo trên biểu đồ cũng tiết lộ nhiều điều không kém. Tuy nhiên, nếu
mũi tên của các chuỗi số “có mặt” có lúc tích cực, có lúc ít tích cực,
thì các chuỗi số “vắng mặt” thường tạo ra các mũi tên chỉ những yếu
tố khá tiêu cực.

Người thiếu một lúc ba con số 4, 5, 6 thường tạo ra Mũi tên trống
theo hàng dọc ở giữa biểu đồ - đây là Mũi tên chỉ sự uất giận vì mãi
không đạt được ít nhất một điều rất quan trọng, rất ý nghĩa mà
người này khát khao có được trong cuộc sống. Người thiếu một lúc
ba con số 2, 5, 8 thường tạo ra Mũi tên trống ở trục ngang giữa biểu
đồ, chỉ sự nhạy cảm quá mức. Người thiếu một lúc ba con số 3, 5, 7
sẽ tạo ra Mũi tên trống theo đường chéo từ trái qua phải, từ trên
xuống, chỉ tính đa sầu đa cảm, hay hoài nghi về cuộc sống...

Thống Kê Tất Cả Các Yếu Tố Nổi Bật Trên Biểu Đồ Ngày
Sinh



Sau khi đã tìm ra tất cả những yếu tố đặc biệt có mặt trên Biểu
đồ ngày sinh, chúng ta sẽ dùng bút khoanh tròn tất cả những cụm số
có mặt và vạch rõ tất cả mũi tên được tạo thành từ chuỗi ba con số
có mặt hoặc vắng mặt. Hình 6 và Hình 7 sau đây sẽ giúp bạn dễ
hình dung cách liệt kê, khoanh tròn và vạch mũi tên. Tên và ý nghĩa
của các mũi tên sẽ được làm rõ ở phần sau.

Hình 6: Biểu đồ ngày sinh 24/4/1934



Hình 7: Biểu đồ ngày sinh 11/11/1999

Một số người có không chỉ một Mũi tên chỉ đặc điểm, mà có đến
hai, ba, thậm chí bốn, năm mũi tên này ở vị trí song song, vuông góc
hoặc đan chéo nhau. Một số người khác hoàn toàn không có mũi
tên nào. Điều đó không có nghĩa là họ không có cá tính, mà là
những cá tính này không được thể hiện đậm nét, và họ cần thể hiện
rõ ràng hơn để thúc đẩy cuộc sống của mình theo hướng tích cực
hơn.

Từ bước này trở đi, bạn đã có thể “nhìn” bản thân dễ dàng hơn
thông qua sự sắp xếp của những con số. Và điều này thật sự thú vị.
Hãy cùng tiếp tục khám phá!

Ý NGHĨA CÁC SỐ TRONG BIỂU ĐỒ NGÀY SINH
Số 1 Trong Biểu Đồ Ngày Sinh
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có số 1 trong ngày sinh của

mình?



Câu hỏi này quan trọng với rất nhiều người, bởi tất cả những ai
được sinh ra từ năm 1999 trở về trước đều có ít nhất một con số 1
“làm vốn”. Đây là con số đại diện “cái tôi” và cách nó được thể hiện
hay bị đè nén. Số lượng số 1 có mặt trong Biểu đồ ngày sinh sẽ thể
hiện mức độ tự chủ hay thiếu tự chủ của người sở hữu nó.

Một Số 1:

Hình 8: Biểu đồ ngày sinh có một số 1 (24/6/1980)

Những người có Biểu đồ ngày sinh có một số 1 thường gặp một
chút khó khăn trong việc thể hiện bản thân qua ngôn ngữ. Điều này
không có nghĩa là họ không thể nói chuyện một cách suôn sẻ, mà là
họ khó diễn đạt được cảm xúc nội tâm của mình.

Họ có thể nói rất lưu loát và đầy thuyết phục về các đề tài không
liên quan đến diễn đạt cảm xúc cá nhân, nhưng thường không biết
cách biểu đạt bản thân hoặc diễn tả những gì mình đang cảm thấy.



Chỉ khi nào họ học được cách làm chủ bản thân - kết quả của quá
trình trưởng thành và thấu hiểu - thì điều này mới được cải thiện.

Đôi khi họ sẽ cố ý nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với suy
nghĩ thật sự của mình như một kiểu phản ứng tự vệ - tức là họ cố ý
làm tổn thương hoặc xúc phạm người khác để tự bảo vệ bản thân
mình. Điều này khiến vấn đề ban đầu trở nên nghiêm trọng hơn và
gây ra những cuộc tranh cãi gay gắt. Họ cần tập suy nghĩ cẩn trọng
trước khi phát biểu, và họ có thể làm được điều ấy bằng cách học
kiểm soát phản ứng của bản thân trước các ý kiến, lời phê bình, vì
những lời nói đã nói ra thì không thể thu hồi và cảm giác tổn thương
rất khó được chữa lành.

Để cải thiện hạn chế này, hãy lấy một quyển sổ trắng và ghi ngày
tháng hiện tại (ví dụ: 23/12/2019). Sau đó, vào buổi tối, trước khi đi
ngủ, hãy dành vài phút viết ra những suy nghĩ và cảm nhận của bạn
về ngày hôm nay. Nhớ ghi rõ cả những việc bạn vốn dĩ muốn làm,
những lời bạn vốn dĩ muốn nói, nhưng rốt cuộc đã không thực hiện
được; và những điều bạn đã nói hay lỡ làm mà bạn ước gì bạn đã
không làm hay nói. Buổi sáng hôm sau, bạn hãy đọc to toàn bộ nội
dung đó trước một tấm gương lớn và quan sát ngôn ngữ cơ thể
bạn. Hãy làm điều này thường xuyên và bạn sẽ nhìn thấy sự tự tin
trong việc diễn đạt bản thân được cải thiện thấy rõ.

Về cuộc sống, những người có một số 1 thường cảm thấy thiếu
một điều gì đó trong cuộc sống, mặc dù thoạt nhìn họ rất đủ đầy ở
một số mặt.

Hai Số 1 (11):
Người có hai số 1 (11) trong Biểu đồ ngày sinh là người may

mắn nhất trong cả nhóm, bởi sự cân bằng trời cho trong việc diễn
đạt nội tâm. Đây là một đặc điểm nên được sử dụng một cách khôn



ngoan - không bao giờ lạm dụng nó cho mục đích thao túng người
khác. (Đồng thời hãy nhớ đừng mất kiên nhẫn với những người
không may mắn có hai số 1 giống bạn, đặc biệt nếu đó là người yêu
hoặc người bạn đời của bạn.)

Người có hai số 1 thường có khả năng nhìn nhận các vấn đề hay
các cuộc tranh luận theo cả hai mặt, và vì vậy họ hoàn toàn có khả
năng chuyển sang hướng đối lập trong một cuộc thảo luận nếu quan
điểm của bên đó có vẻ có giá trị hơn. Điều này giúp họ không bị sa
vào tư duy bảo thủ, thứ khiến tầm hiểu biết bị giới hạn một chiều, và
vì thế bản thân họ cũng thường ít khi bắt bẻ những “lỗi sai” của
người khác. Có thể nói người có hai số 1 trong biểu đồ thường dễ
có cuộc sống cân bằng, an vui, bất kể cuộc sống có diễn ra thế nào.

Về nhận định này, tôi có hai điều muốn chia sẻ kỹ hơn:
1. Một Biểu đồ ngày sinh sẽ bao gồm rất nhiều yếu tố chi tiết bên

trong, yếu tố này hòa quyện với yếu tố kia, hay yếu tố này mâu
thuẫn với yếu tố kia, làm giảm giá trị của yếu tố kia. Ví dụ, nếu một
người có được hai số 1 nhưng lại trống hoàn toàn cột giữa (4-5-6 -
mang ý nghĩa Mũi tên Uất giận, vì họ mãi không đạt được điều mình
khát khao muốn có), và đặc biệt nếu có thêm số 7 (hay 77, hay 777)
thì người đó rất dễ gặp phải một trong những điều bất ý lớn trong
các khía cạnh: sức khỏe, tiền tài, tình yêu, sự nghiệp… (xem Hình
9). Nhưng nhờ sức mạnh của hai số 1, người đó vẫn có khả năng
vượt qua được sự bất ý này và tìm lại sự bình yên trong cuộc sống,
thông qua sự mất mát từng làm họ đau lòng.



Hình 9: Biểu đồ ngày sinh có hai số 1 (13/2/1977)

2. Những Mũi tên chỉ đặc điểm là yếu tố rất quan trọng, mang
tính điểm nhấn, thể hiện rất rõ nét trong cá tính hay đường đời. Điều
này có thể gây bất lợi hoặc giới hạn cho một số cuộc đời, đặc biệt là
các mũi tên được tạo thành bởi các số vắng mặt (thiếu ba số liền kề
trên một trục, chẳng hạn như thiếu loạt số 3-6-9 chỉ trí nhớ kém, hay
3-5-7 chỉ hay hoài nghi, hay buồn)… Ví dụ trường hợp của bản thân
tôi. Tôi có Mũi tên chỉ óc thực tế, tức chuỗi ba số 1-4-7 nằm một
đường trên trục ngang, cho thấy tôi là người “thấy mới tin”. Những
người có chuỗi 1-4-7 như thế này dễ có óc bảo thủ, giữ khư khư ý
kiến của mình, ít chịu đổi quan điểm hay lòng tin để tiếp thu cái mới,
từ đó khiến bản thân gặp nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, nhờ trong Biểu
đồ ngày sinh của tôi có hai số 1 (11) nên tôi có được một đặc điểm
(như đã đề cập ở trên): dễ dàng nhìn được hai mặt của một vấn đề,
chịu thay đổi quan điểm một khi thấy các quan điểm khác cũng đúng



hoặc có giá trị. Điều này đặc biệt ý nghĩa với các vấn đề mang tính
trực giác, đòi hỏi sự hiểu biết sâu xa hơn những gì mắt thường nhìn
thấy. Cho nên hiện giờ tôi đã thôi không còn dùng khái niệm “thấy
mới tin” nữa, mà bắt đầu lắng tâm mình hơn, mỗi ngày một phát huy
trực giác (còn gọi là “con mắt” bên trong) để cảm mọi việc, nhờ vậy
tôi có thể tiếp thu nhiều cái mới mẻ hơn, rộng lớn hơn. Như vậy, hai
số 1 (11) đã giúp tôi hóa giải bớt tính “cứng đầu” của Mũi tên 1-4-7
đó (xem Hình 10).

Hình 10: Biểu đồ ngày sinh 1/5/1974

Trở lại với những đặc điểm nổi bật của hai số 1 (11): Chính nhờ
những yếu tố tích cực, dung hòa và cân bằng này mà người có hai
số 1 trong biểu đồ dễ trở thành các chính trị gia thành công hoặc
người của công chúng, người nổi tiếng. Yếu tố hai số 1 làm nổi bật
nhận thức về con người, cũng như cách biểu đạt bản thân và khả



năng nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, không phiến diện, giúp
giảm thiểu khả năng bị hiểu lầm.

Ba Số 1 (111):

Hình 11: Biểu đồ ngày sinh có ba số 1 (11/7/1982)

Với những người có ba số 1 trong Biểu đồ ngày sinh, có hai khả
năng khá đối lập xảy ra trong thực tế. Khả năng thường gặp nhất là
những người này thuộc dạng nói rất nhiều, thường có mặt trong rất
nhiều cuộc trò chuyện sôi nổi mà trong đó họ trở nên nổi bật và thú
vị. Nhìn chung họ thấy cuộc sống dễ chịu và thường cố gắng chia sẻ
điều đó với những người xung quanh.

Nhóm thứ hai là những người cũng có ba số 1 nhưng lại không
có số nào ở Trục ngang Tinh thần (tức là không có các số 2-5-8).
Những người này khá im lặng, hướng nội, bẽn lẽn, đặc biệt là với
người lạ. Tuy nhiên, họ có thể hoạt bát và nói nhiều khi trò chuyện



với bạn bè thân thiết hoặc người thân trong nhà - đó là những lúc họ
cảm thấy thoải mái. Những người này thường dễ diễn đạt cảm xúc
hay nội tâm của mình bằng cách viết, vì khi đó dòng suy nghĩ của họ
liền mạch hơn, không bị cản trở bởi sự nhạy cảm quá mức của họ.
Nếu bạn thuộc nhóm này mà chưa biết sức mạnh khả năng viết lách
của mình, hãy thử xem sao. Hãy xem viết lách là một cách để tập
diễn đạt bản thân cho trôi chảy, khơi thông những cảm xúc rối rắm
tắc nghẽn trong lòng, cũng như là một cách để tự chữa lành.

Ngoài ra, còn một khả năng nữa ở những người có ba số 1 mà
bản thân tôi quan sát thấy, đó là tâm trạng lúc vui lúc buồn. Tùy theo
những yếu tố khác trong Biểu đồ ngày sinh mà tỷ lệ vui buồn sẽ gia
giảm khác nhau, tốt nhất thì được 5/5, còn không thì 4/6, không nữa
thì 3/7. Lúc vui họ có xu hướng nói rất nhiều, lúc buồn thì ngồi im,
không quan tâm tới ai.

Bốn Số 1 (1111):



Hình 12: Biểu đồ ngày sinh có bốn số 1 (10/1/1971)

Người có bốn số 1 trong ngày sinh thường gặp trục trặc với vấn
đề diễn đạt bằng lời, và vì vậy, rất dễ bị người khác hiểu lầm. Nhưng
cuộc sống nhanh chóng dạy họ giấu đi những cảm xúc rối rắm bằng
một nụ cười, cho dù họ có khuynh hướng vẫn tiếp tục chịu đựng bên
trong cho đến khi tự có ý thức giải tỏa những cảm xúc đó và sống
nhẹ nhàng hơn.

Nói một cách dễ hiểu, những người có bốn số 1 thường tự làm
mình khổ tâm.

Số 1 mang đặc tính về “cái tôi” của mỗi người, vậy nên hãy
tưởng tượng một người có đến bốn lần “cái tôi” như vậy sẽ như thế
nào. Họ có “cái tôi” rất mạnh, nhưng rất khó diễn đạt những cảm
giác sâu, đậm như vậy về bản thân mình. Vì vậy, Thầy David
khuyên: vì hạnh phúc của chính mình và của những người thân,
những người có bốn số 1 phải học cách kiểm soát cảm xúc của
mình. Khi họ thả lỏng hơn, bớt căng thẳng, bớt thiếu tự tin (đôi khi
họ không nhận ra điều này, mà trái lại, họ có thể cảm thấy mình quá
tự tin là đằng khác), họ sẽ cảm thấy ít bị cản trở hơn và diễn đạt
cảm xúc của mình một cách thoải mái hơn, thay vì cứ đè nén những
sầu muộn, rối rắm trong nội tâm của mình.

Từ Năm Số 1 Trở Lên (11111…):



Hình 13: Biều đồ ngày sinh có năm số 1 (11/11/1993)

Với năm hay sáu số 1 trên Biểu đồ ngày sinh, “cái tôi” thường bị
đè nén để giảm bớt các khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc cá
nhân. Những người trẻ tuổi thuộc nhóm này thường cảm thấy buồn
vì bị mọi người xung quanh hiểu lầm. Điều này dẫn đến sự tách rời,
từ đó gây ra sự cô độc. Họ có thể phát triển theo hướng bị ám ảnh
với ngoại hình và hành động của mình, cũng như thường gắn rất
nhiều gương trong nhà nhưng lại có xu hướng giấu chúng đi để
tránh người khác nghĩ họ quá tự tôn. Nhưng họ vẫn bí mật ngắm
mình trong gương mỗi khi có dịp. Tính vị kỷ và “tự lừa mình” này có
thể gây ra sự mất cân bằng về tâm thần.

Chúng ta có thể giúp trẻ thuộc nhóm có quá nhiều số 1 gia tăng
nhận thức bằng cách cho chúng tham gia nhiều hoạt động nghệ
thuật khác nhau, như viết lách, làm thơ, vẽ, làm đồ gốm, v.v... Điều
này có thể áp dụng được cho trẻ ở mọi lứa tuổi.



Những Số 1 Bị Cô Lập
Trong trường hợp bạn có một số 1 và rất nhiều con số 3, 6, 7, 8

hoặc 9 lặp lại, số 1 của bạn sẽ bị cô lập trên Biểu đồ ngày sinh. Đây
là một trường hợp đặc biệt, cần lưu ý.

Cụ thể, nếu xung quanh con số 1 của bạn thiếu số 2, số 5, số 4,
thì tự nhiên con số 1 của bạn trở thành một “ốc đảo cô đơn” (xem lại
các trường hợp ở Hình 12, Hình 13, lưu ý những chỗ trống không
xung quanh số 1). Điều này thể hiện rõ nét vì sao những người có
Biểu đồ ngày sinh như thế thường cảm thấy cô độc và không ai hiểu
mình. Những người này thường có nhiều con số ở hàng ngang ở
trên cùng hơn (trục Trí não, tức số 3, 6 hoặc 9), hoặc có hẳn một
Mũi tên Hoạt động (7-8-9) như Hình 11. Đối với những trường hợp
này, họ rất dễ bị hiểu lầm trong những điều họ nói, những việc họ
làm, hoặc thấy khó giải thích được cho rõ, cho đúng những lời nói
hay hành động của mình.

Nếu các con số còn lại trong biểu đồ của họ nhấn mạnh ở trục
ngang trên cùng, những người này có thể bị hiểu lầm là lười biếng
hoặc không đáng tin cậy, vì rất nhiều ý tưởng của họ không được
hiện thực hóa, hoặc họ hứa nhưng hiếm khi chịu làm. Điều này
khiến họ không còn được tin cậy nữa. Nhưng khổ nỗi là trong cuộc
sống hằng ngày, những người xung quanh họ đều thấy được điều
này, chỉ có bản thân họ thì không! Đó là vì bản chất “cái tôi” trong họ
quá mạnh mẽ, tạo ra một ốc đảo lẻ loi trong họ.

Lưu ý:
Càng có nhiều số 1 thì càng trống nhiều số khác trên Biểu đồ

ngày sinh. Điều này dễ tạo ra nhiều mũi tên trống (được tạo thành
bởi ba số vắng mặt liền nhau trên một trục ngang, dọc hay chéo), và
những mũi tên trống đó thường thể hiện một đặc điểm khá bất lợi



trong cuộc sống (xem lại các trường hợp đề cập ở Hình 11, 12, 13).
Những ai ý thức được điều này sẽ tập cho mình hay các con của
mình những hoạt động giúp “điền” các “con số ảo” vào ô trống, để
phá các mũi tên trống này, đồng thời tạo ra các mũi tên “ảo” để ít
nhiều cải thiện cuộc sống của mình. Điều này sẽ được chia sẻ chi
tiết ở Phần 7.

Số 2 Trong Biểu Đồ Ngày Sinh
Với vị trí nằm ở cổng vào Trục ngang Tinh thần (trục gồm ba số

2-5-8), số 2 là chìa khóa dẫn đến trực giác, sự nhạy cảm và cảm
giác. Trong tất cả chín số tự nhiên, số 2 rất thường có mặt trên Biểu
đồ ngày sinh, chỉ sau số 1 và số 9. Và chắc chắn khi chúng ta bước
vào thế kỷ 21, số 2 sẽ trở nên phổ biến vô cùng.

Có được một số 2 trong ngày sinh thật sự là một phước lành, vì
nó sẽ cho bạn những hướng dẫn giá trị để khai mở sự nhạy cảm và
trực giác của mình. Khi những khả năng này phát triển, bạn sẽ nâng
cao khả năng thấu hiểu bản thân, thấu hiểu người khác, thấu hiểu
cuộc sống và mọi tạo vật.

Nếu bạn còn nhớ, ý nghĩa chính của số 1 là “cái tôi”. Vậy khi thế
kỷ 20 (những năm 19xx) đã khép lại và kỷ nguyên mới 2000 mở ra,
thì kỷ nguyên của “cái tôi” được nhấn mạnh sẽ lùi bước, thay vào đó
là một kỷ nguyên của sự nhận thức mang tính trực giác. Bên cạnh
đó, cũng đừng hiểu lầm rằng một người không có số 2 trong Biểu đồ
ngày sinh thì hoàn toàn không có trực giác hay sự nhạy cảm. Nói
đúng hơn, việc không có số 2 chỉ muốn nhắc rằng người này cần
phát triển trực giác và độ nhạy cảm nhiều hơn.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt của số lượng số 2 có
mặt trong Biểu đồ ngày sinh.

Một Số 2:



Biểu đồ có một số 2 cho thấy mức độ trực giác cơ bản, nhưng
không phải lúc nào cũng đủ trong thế giới đầy tính cạnh tranh này,
đặc biệt là đối với đàn ông. Với các giá trị “nhân tạo” trong muôn mặt
của xã hội, mỗi cá nhân cần phải tự điều chỉnh, tự khớp mình vào
guồng quay chung để có thể cạnh tranh thành công. Và điều này
không thể đạt được nếu không có sự nhạy cảm ở mức cân bằng
cao độ. Nếu thiếu sự cân bằng này, những người mang bản tính
nhạy cảm sẽ dễ bị tổn thương, dẫn đến những phản ứng thiếu khôn
ngoan. Nam giới thường bị tình trạng này nhiều hơn nữ giới.

Một số 2 trong ngày sinh có thể cung cấp nền tảng giá trị cho
việc phát triển tính nhạy cảm cân bằng, nhưng lý tưởng nhất vẫn là
cặp đôi “cân bằng” 22 (có hai số 2 trong biểu đồ). Phái nữ có một số
2 thì vẫn ổn, bởi trời sinh họ đã… đủ nhạy cảm rồi.

Nhìn chung, người có một số 2 trong Biểu đồ ngày sinh thường
cảm thấy cần nhiều thời gian để thư giãn, ở ngoài thiên nhiên và
tránh xa môi trường cạnh tranh căng thẳng. Con số chủ đạo (xem lại
Phần 5) sẽ là chỉ dẫn đáng tin cậy để giúp bạn đạt được điều này.

Hai Số 2 (22):
Như đã đề cập ở trên, cặp số 22 trong Biểu đồ ngày sinh là một

lợi thế to lớn để một người phát triển trực giác và độ nhạy cảm.
Nhưng người sở hữu cặp số 22 cần có ý thức sử dụng lợi thế này,
nếu không nó sẽ bị mai một.

Trực giác và độ nhạy cảm lý tưởng này giúp người có cặp số 22
đạt được trí thông minh trên mức trung bình, dựa trên khả năng thấu
hiểu trời cho đối với con người và sự việc. Khi nói đến việc đánh giá
người khác qua ấn tượng đầu tiên, trực giác của những người này
cực đáng tin cậy, với độ chính xác và nhanh chóng đáng kinh ngạc.
Họ gần như lập tức nhận ra người khác đối với họ có chân thành



hay không, miễn là họ không để “cái tôi” hay trí tưởng tượng của
mình nhảy vào và làm biến màu trực giác nguyên thủy mà họ có.

Nếu được biểu đạt theo cách tích cực, trực giác nhạy bén và cân
bằng này sẽ thu hút họ vào nhiều khía cạnh của đời sống con
người. Thông thường, họ sẽ xử lý những việc này rất suôn sẻ và
thành công, nhưng họ cũng cần chú ý để tránh bị lôi kéo vào quá
nhiều vụ việc. Điều đó có thể làm tổn hại hạnh phúc gia đình của họ.
Cần nhớ rằng cân bằng mới là chìa khóa mở cửa thành công.

Ba Số 2 (222):
Một khi “vượt ngưỡng cân bằng”, chúng ta sẽ bị quá đà. Người

có ba số 2 trong Biểu đồ ngày sinh thường có sự nhạy cảm quá
mức, đến mức có thể phát triển thành một dạng gánh nặng tâm lý
khó. Những người này rất dễ bị tác động bởi cảm xúc của người
khác, từ đó rất dễ bị lún sâu vào vấn đề của người khác.

Để bảo vệ sự nhạy cảm của bản thân, những người này thường
dành phần lớn thời gian chìm đắm trong thế giới riêng, do đó có thái
độ cách biệt với xã hội và có thể phát triển thành sự cô độc.

Nhiều người trong nhóm ba số 2 làm việc trong ngành giải trí sẽ
có được thành công vượt trội vì họ có khả năng khắc họa một cách
tinh tế tính cách của nhiều nhân vật khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi
quá nhập tâm nên họ khó thoát ra khỏi vai diễn và khiến bản thân
tổn thương. Họ cũng gặp khó khăn trong việc biểu đạt những cảm
xúc sâu sắc mà chỉ những người vô cùng nhạy cảm như họ mới có,
và dễ tổn thương vì điều này. Do đó, họ thường có phản ứng tự vệ
thái quá hoặc cố tình nói những lời làm tổn thương người khác như
một cách để bảo vệ bản thân.

Trẻ có ba số 2 trong ngày sinh thường rất giỏi bắt chước, và
chúng luôn có bản năng muốn chia sẻ những cảm giác của người



khác. Tuy nhiên, việc cảm xúc trồi sụt theo những vui buồn của
người khác khiến chúng mệt mỏi và mất cân bằng, nên các bậc cha
mẹ cần quan sát và hướng dẫn những đứa trẻ này cẩn thận. Nhiệm
vụ quan trọng của các bậc cha mẹ là giúp con có được nền tảng
vững chắc về sự tự tin, cùng với định hướng đường đời theo Con số
chủ đạo của con.

Bốn Số 2 (2222):
Sự nhạy cảm cao độ đến nhường này cần được theo dõi và kiểm

soát cẩn thận, nếu không nó rất dễ biến thành những suy diễn sai
lầm, đi kèm theo tính nóng giận, thói hay mỉa mai và sân si. Những
người này thường vô cùng thiếu kiên nhẫn. Trực giác của họ trở nên
kém tin cậy vì họ suy diễn quá nhiều, và họ có khuynh hướng đặt
lòng tin nhầm người. Họ thường có nhiều phản ứng thái quá, khá
nhẹ dạ và không cân bằng về mặt cảm xúc.

Gia đình và bạn bè của những người có bốn số 2 cần cực kỳ
kiên nhẫn và thấu hiểu, đặc biệt là khi họ có khá ít bạn bè. Theo
nghiên cứu và quan sát trong hơn bốn mươi năm của mình, Thầy
David cho rằng mặc dù người có bốn số 2 chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong
tổng dân số, nhưng họ lại thường xuyên góp mặt trong nhóm những
người có hôn nhân tan vỡ, phá sản hoặc phải lưu trú trong các viện
tâm thần tại Mỹ. Họ hiếm khi leo lên được vị trí cao nơi công sở,
nhưng khi đạt được vị thế đó thì họ thường cảm thấy rất khó khăn
trong việc khiến người khác tin tưởng. Do đó, khi lên chậm bao
nhiêu thì họ lại tụt xuống đáy nhanh bấy nhiêu, trừ khi họ có “gia
đình quyền lực” với những mối quan hệ đắc dụng.

Cuộc sống của những người có bốn số 2 thường rất cô đơn, và
nhiều người mượn rượu chè, chất kích thích hoặc các thói gây
nghiện khác để khỏa lấp sự trống trải trong tâm hồn. Họ có thể tránh



được sự xa cách về mặt cảm xúc này nếu chịu mở lòng đón nhận
những lời khuyên phù hợp và khôn ngoan. Họ cần phải học cách tự
kiểm soát bản thân thật chặt chẽ khi có điều gì liên quan đến bày tỏ
cảm xúc, học cách thư giãn và thiền mỗi khi có thể, cũng như xuôi
theo dòng chảy của cuộc sống thay vì cứ đi ngược lại nó.

Năm Số 2 (22222):
Đây là trường hợp cực kỳ hiếm. Ba ngày sinh gần đây nhất có

năm số 2 là 22/2/2002, 22/12/2002 và 22/2/2020.
Những người có ngày sinh mang năm số 2 rất dễ phản ứng với

sự nhạy cảm đặc biệt của mình. Họ rất cần sự quan tâm và hướng
dẫn cực kỳ tập trung, tận tâm từ cha mẹ, thầy cô, đặc biệt khi họ còn
rất nhỏ, và họ thường thử thách lòng kiên nhẫn của những người
khác tới tận cùng.

Lưu ý:
Trong những thập niên tới đây, chúng ta sẽ có dịp nhìn thấy

những Biểu đồ ngày sinh có sáu số 2, như trong ngày sinh của
người sinh ra vào 22/2/2022; hoặc thậm chí là bảy số 2, như trong
ngày sinh 22/2/2222 và 22/12/2222. Các bậc phụ huynh có con sinh
vào những ngày này cần đặc biệt lưu ý để dìu dắt và kiên nhẫn với
con ngay từ khi rất nhỏ, để hỗ trợ con trong việc bày tỏ cảm xúc.    

Nhiều số 2 được lặp lại đồng nghĩa với việc Biểu đồ ngày sinh bị
trống nhiều con số ở những vị trí khác. Điều này tạo thành những
Mũi tên trống, cho thấy một số đặc điểm tương đối bất lợi cho người
mang nhiều số 2. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những gì được thể hiện
trên Biểu đồ ngày sinh chỉ mới là “số vốn ban đầu” của mỗi người
khi vào đời. Khi nhận thức rõ điều này, chúng ta sẽ có cơ hội và khả
năng điều chỉnh bản thân, từ đó tác động đến cuộc đời mình, bằng
cách phát triển một số kỹ năng, tham gia các hoạt động mang tính



chất của những con số không có mặt trên biểu đồ, đặc biệt là con số
nằm ở vị trí trung tâm như số 5, hay các số nằm giữa các trục
ngang, trục dọc khác.

SỐ 3 TRONG BIỂU ĐỒ NGÀY SINH
Không chỉ nằm ở vị trí cổng dẫn vào Trục ngang Trí não, số 3

còn là con số tối quan trọng trong nhóm các con số chỉ tâm trí, bởi
số 3 phụ trách trí nhớ. Như đã đề cập ở phần trước, nếu như số 1
và số 2 phát huy sức mạnh một cách lý tưởng và cân bằng nhất khi
đứng thành một cặp, tức là 11 hoặc/và 22, thì các số từ 3 tới 9 chỉ
phát huy tối đa sức mạnh của nó và hỗ trợ cân bằng tốt nhất cho
những con số khác khi đứng một mình một ô. Điều này được thể
hiện rõ qua các Mũi tên chỉ đặc điểm mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ
hơn ở phần sau.

Việc thiếu số 3 trong ngày sinh không có nghĩa là người đó yếu
về trí lực, trừ khi họ không thể chống lại tính lười và/hoặc thói thờ ơ.
Nói chung, người thiếu số 3 cần nỗ lực hơn trong các lĩnh vực thiên
về trí não, đặc biệt khi con số chủ đạo của họ cũng không nằm trong
nhóm số trí não nốt (tức không nằm trong nhóm số 3, 6, 9). Tuy
nhiên, khuynh hướng lười biếng ở những người này cũng cần được
ghi nhận và điều chỉnh từ những năm tháng đầu đời, nếu không, nó
sẽ gây ra nhiều khó khăn cho họ sau này.

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn sự khác biệt tùy theo số
lượng các số 3 có mặt trong Biểu đồ ngày sinh.

Một Số 3:
Được ví như mỏ neo của trí nhớ, số 3 duy nhất trên Biểu đồ

ngày sinh cho thấy người sở hữu nó có trí nhớ rất tốt và lâu dài,
miễn là nó được sử dụng thường xuyên (bất kỳ khả năng nào không
được mài giũa thường xuyên sẽ dần dần mất đi độ sắc bén). Người



có một số 3 trong ngày sinh thường giữ được sự nhanh nhạy trong
hoạt động trí não.

Những bạn trẻ có một số 3 sẽ rất có lợi thế trong việc học tập, cả
trong trường học lẫn trường đời. Họ sẽ chủ động quan tâm tới cuộc
sống và môi trường xung quanh.

Người có một số 3 cũng rất linh hoạt và thường sống khá tích
cực. Họ mang năng lượng tích cực này vào hầu hết những công
việc mà họ làm. Họ cũng có sự tự tin trên mức trung bình, thứ góp
phần không nhỏ vào thành công của họ trong cuộc sống.

Hai Số 3 (33):
Nhân đôi độ nhạy về phần trí não, người có hai số 3 trong Biểu

đồ ngày sinh thường giàu trí tưởng tượng và có khả năng văn
chương. Tuy nhiên, những thế mạnh này cần được theo dõi chặt
chẽ để có thể phát triển theo hướng tích cực và cân bằng nhất,
tránh khả năng đi theo hướng tiêu cực vì sẽ dễ phát sinh những
hành vi phản xã hội (có hành vi phản kháng xã hội hoặc từ chối giao
lưu/giao tiếp).

Để hỗ trợ rèn luyện tinh thần kỷ luật bản thân, người có hai số 3
nên thực hành thiền tĩnh tâm mỗi khi có thể, cùng với những bài tập
luyện trí nhớ và phát triển trực giác. Những hoạt động này có thể
giúp “kéo” họ về với thực tế, với những ý tưởng mang tính xây dựng
và tích cực hơn. Nếu không, trí tưởng tượng quá phong phú của họ
sẽ làm hỏng cái nhìn khách quan hay sự hiểu biết toàn diện. Khi
nuông chiều trí tưởng tượng và suy diễn của mình, họ có thể từ từ
mất luôn tính thực tế.

Người có hai hay ba số 3 trong Biểu đồ ngày sinh thường có khả
năng viết lách đáng nể. Nếu được khích lệ, họ có khả năng viết rất
mạch lạc, khai thác được nhiều nguồn cảm hứng dồi dào và hoàn



toàn có khả năng biến kỹ năng này thành một công việc có thu nhập
đáng kể.

Ba Số 3 (333):
Ba số 3 đưa mức độ nhạy của tâm trí chạy quá xa về phía tưởng

tượng, khiến những người sở hữu chúng thường mất liên kết với
thực tế, từ đó gây ra sự cách biệt, thứ có nguy cơ kéo theo sự cô
đơn. Họ tự tạo ra một “thực tế” của riêng mình, nhưng thật đáng tiếc
là không ai khác có thể nhìn thực tế theo cách họ nhìn, vì vậy đơn
độc lại càng thêm đơn độc. Trí tưởng tượng phong phú của họ
thường tập trung vào những sự kiện chưa xảy ra và tạo ra những
cảnh tượng lạ lùng đến mức họ thường khó tập trung vào hiện tại và
kết nối với những người xung quanh.

Với sự mất cân bằng như vậy, những người này thường cảm
thấy khó tin tưởng người khác, hiếm khi được thư giãn và có thể
nghiện một số loại thuốc chống căng thẳng. Họ khó có bạn thân và
hầu như không cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi họ quá đắm chìm trong
những cuộc viễn du trong tâm tưởng đến nỗi quên mất hiện tại, xao
lãng luôn người đang nói chuyện với mình. Sự tập trung mất cân
bằng như vậy không giúp ích gì cho họ trong việc nhìn nhận sự việc
một cách chân thực. Càng như vậy, họ càng thu mình vào trong vỏ
ốc nội tâm, và điều này lại khiến họ càng thêm mất lòng tin nơi
người khác, gây ra nhiều sự mâu thuẫn và tranh cãi.

Nếu có người thân thuộc nhóm này, bạn cần hết sức kiên nhẫn,
thấu hiểu và quan tâm, yêu thương, định hướng thận trọng. Cách tốt
nhất để hỗ trợ họ là hãy khuyến khích họ chú ý vào thực tại. Họ cần
được dạy tính thực tế thông qua những hoạt động sử dụng sự khéo
léo của đôi tay và nhận diện cảm xúc từ trái tim, thường là qua các



hoạt động hay hình thức mang tính nghệ thuật. Sự kiên nhẫn và
cảm thông từ người hướng dẫn là cực kỳ quan trọng.

Bốn Số 3 (3333):
Trường hợp hiếm này chỉ có thể xảy ra vào một tháng duy nhất ở

mỗi thế kỷ. Ở thế kỷ 20, trường hợp cuối cùng là vào ngày
31/3/1933, nghĩa là người này nếu còn sống thì cũng khá lớn tuổi
rồi. Còn ở thế kỷ 21, mãi tới ngày 3/3/2033 mới có Biểu đồ ngày
sinh gồm bốn số 3. Vậy nên tôi sẽ không bàn nhiều về trường hợp
này. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng càng nhiều số 3 trong biểu đồ thì
mức độ tưởng tượng càng đậm, vì vậy, khó khăn càng dày.

Những Số 3 Bị Cô Lập
Tương tự với số 1, vị trí số 3 nằm ở một góc (góc trái, trên cùng),

nên nếu trong ngày sinh của một người có một hay nhiều số 3 và
thiếu cùng lúc các số 2, 5, 6 trên biểu đồ thì cụm số 3 này sẽ nằm cô
lập trên một “ốc đảo” (xem Hình 14). Đây được gọi là “Số 3 bị cô
lập”, thể hiện tiềm năng mạnh mẽ về trí não của người có ngày sinh
này bị tản mác vì không được nối với Trục ngang Thể chất (trục số
1-4-7) và sức mạnh trí não không được áp dụng vào thực tế. Càng
có nhiều số 3 bị “nhốt” trong ốc đảo thì đặc điểm này càng thể hiện
rõ. Khi trí tưởng tượng của họ bùng phát theo hướng tiêu cực,
những người này hoặc sẽ sa vào hoang tưởng, hoặc sẽ trở thành
“anh hùng trong trí tưởng tượng riêng của họ”.



Hình 14: Biểu đồ ngày sinh có số 3 bị cô lập (14/3/1973)

Cách khắc phục vấn đề này cũng sẽ tương tự với những người
có số 1 bị cô lập: Luyện tập những hoạt động có thể kích hoạt sức
mạnh của số 5 trên Biểu đồ ngày sinh, nỗ lực tập biểu đạt bản thân
nhiều hơn và rõ ràng hơn. Các bậc cha mẹ có con thuộc nhóm này
có thể cho con tham gia các khóa học diễn đạt bản thân, các hoạt
động kết nối, tập yoga với các động tác có thể làm thông suốt luân
xa (trung tâm năng lượng trong cơ thể) số 5 - nằm ở vùng cổ họng.
Các hoạt động này giúp “điền” số 5 “ảo” vào Biểu đồ ngày sinh, giúp
số 3 không còn bị cô lập trên “ốc đảo” nữa (xem Hình 15).



Hình 15: Biểu đồ ngày sinh 14/3/1973 sau khi được điền vào số 2, 5
và 6 ảo

Đồng thời, những người thuộc nhóm này có thể tập thêm các
hoạt động phát triển trực giác để kích hoạt sức mạnh của số 2, từ đó
“điền” thêm số 2 “ảo” vào biểu đồ. Làm sao để phát triển trực giác tốt
hơn? Tôi luôn khuyến khích các bạn hãy chịu khó tập yoga và thiền
tĩnh tâm thường xuyên, như vậy trực giác của các bạn sẽ từ từ phát
triển.

Hoặc bạn có thể tìm cách phát triển sức mạnh sáng tạo, vốn là
thế mạnh của số 6 (xem lại Phần 3). Các bậc phụ huynh có thể cho
con học vẽ, tô tượng, nặn tượng hoặc làm các công việc nhà nhẹ
nhàng như trồng hoa, bài trí nhà cửa… Đây là cách “điền” số 6 “ảo”
vào Biểu đồ ngày sinh. Cách này còn lợi hại ở chỗ, không những
bạn phá được thế “ốc đảo” của số 3 bị cô lập, mà nếu bạn đã có sẵn
số 9 trong ngày sinh (nếu bạn sinh từ năm 1999 trở về trước, kiểu gì



bạn chẳng có một số 9!), thì bạn còn có được Mũi tên Trí tuệ (3-6-9)
ngon lành, để từ đó, bạn học hành giỏi giang, trí nhớ cũng được cải
thiện ít nhiều. Hãy thử xem!

SỐ 4 TRONG BIỂU ĐỒ NGÀY SINH
Nói một cách hình tượng, số 4 đại diện cho sự ngay ngắn, quy

củ được thể hiện qua một hình vuông có bốn góc vuông vức. Đây là
con số của thực tế và vật chất, nằm ở giữa Trục ngang Thể chất,
nên những người có số 4 trong ngày sinh nhìn chung thường gọn
gàng, tỉ mỉ, thực tế và có óc tổ chức.

Biểu đồ ngày sinh thiếu số 4 cho thấy sự thiếu kiên nhẫn, nhưng
mức độ thiếu kiên nhẫn thể hiện rõ ở những lĩnh vực nào thì còn
phụ thuộc vào một số yếu tố khác, chẳng hạn như con số chủ đạo,
ngày sinh hoặc các Mũi tên chỉ đặc điểm (sẽ chia sẻ ở phần sau).

Chẳng hạn, người thiếu số 4 nhưng có đủ ba số 3-6-9 (Mũi tên
Trí tuệ) thường rất thiếu kiên nhẫn với những ai chậm hiểu, còn
người thiếu số 4 mà có đủ ba số 2-5-8 (Mũi tên Cân bằng cảm xúc)
sẽ thiếu kiên nhẫn với những ai không thể kiểm soát được cảm xúc
của mình. Sự thiếu kiên nhẫn này có thể được cải thiện từ từ nếu
chúng ta ý thức được về nó, biết để ý đến các chi tiết, quan tâm đến
nhu cầu và điểm yếu của người khác.

Một Số 4:
Người có một số 4 trong Biểu đồ ngày sinh là những người rất

chủ động, làm việc gì cũng hăng hái và thực tế, bao gồm các hoạt
động liên quan đến lĩnh vực tổ chức, kỹ thuật, tài chính hoặc hoạt
động thể chất như làm vườn, các hình thức nghệ thuật tạo hình từ
đôi tay, xây dựng, v.v… Hoạt động mà họ lựa chọn theo đuổi và có
khả năng thành thạo nhất thường được thể hiện qua con số chủ
đạo.



Ví dụ, tôi có con số chủ đạo là 9, trong đó có định hướng ngành
nghề phù hợp là “không giỏi tính toán, đừng làm ăn kinh doanh vì
không giỏi tài chính”. Đồng thời tôi cũng có một số 4 trong Biểu đồ
ngày sinh, trong đó có yếu tố “khá tài chính”. So sánh sức ảnh
hưởng của hai bên thì Con số chủ đạo có ảnh hưởng lớn hơn, nên
yếu tố “không giỏi tài chính” vẫn trội hơn, nhưng nhờ có được một
số 4 nên vẫn có thể lên ý tưởng, làm nội dung, định hướng cho kinh
doanh, miễn là đừng tham gia vào các hoạt động sổ sách, kế toán là
được.

Những người có một số 4 sẽ thích bắt tay vào việc thực tế hơn là
ngồi nghiền ngẫm lý thuyết suông, và đặc biệt, họ thường hoài nghi,
không tin vào những điều có vẻ quá mơ hồ, trừu tượng. Họ thích
thực tế hơn lý thuyết và dễ mất kiên nhẫn với những ai hẹn lần hẹn
lữa hay cứ dời hạn đã hẹn. Họ thích xúc tiến công việc ngay lập tức,
và điều này gần như trở thành quy tắc “bất di bất dịch” đối với họ,
đặc biệt là khi họ có thêm một số 7 nữa trong ngày sinh.

Nếu quan tâm quá nhiều đến khía cạnh vật chất, những người có
một số 4 thường có xu hướng thực dụng. Điều này có thể là một
khía cạnh tiêu cực của số 4 nói chung, mục đích là để dạy cho
những người sở hữu con số này biết vận dụng lòng kiên nhẫn vốn
có của mình để tránh chạy theo chủ nghĩa vật chất. Cách tốt nhất để
làm được điều đó là học cách nhẫn nại và quan tâm đến những
người xung quanh nhiều hơn. Nói cách khác, càng quan tâm và
thương yêu người khác nhiều thì từ từ bạn sẽ càng không còn màng
đến những giá trị vật chất quanh mình nữa. Và bằng cách này, bạn
sẽ đạt được tình bạn và hạnh phúc lâu dài.

Hai Số 4 (44):



Nhân đôi số 4 có thể dẫn tới cái nhìn không cân bằng về cuộc
sống, mà trong đó mọi thứ đều được quy về giá trị thực tế và vật
chất. Vậy điều mà người có hai số 4 cần học là cách cân bằng giữa
ba khía cạnh: thể chất/vật chất, tinh thần và trí não. Như vậy họ sẽ
sống thoải mái, hài hòa hơn với cảm xúc và tư duy của chính mình.

Nếu những người này có con số chủ đạo thuộc Trục ngang Tinh
thần (số 2, 5, 8) hoặc Trục ngang Trí não (số 3, 6, 9), thì họ có khả
năng bẩm sinh trong lĩnh vực tinh thần hay trí não cao hơn những
người cũng thuộc nhóm này nhưng có con số chủ đạo thuộc Trục
ngang Thể chất (các số 4, 7).

Nói chung, càng có nhiều số 4 trong Biểu đồ ngày sinh thì chúng
ta càng cần phải học cách cân đối ba lĩnh vực nói trên, và khi chọn
bạn bè, cần phải lưu ý tránh xa những người có khả năng tác động
tiêu cực đến mình. Ngược lại, nếu chọn được những người bạn biết
trân trọng giá trị thẩm mỹ, văn hóa, đạo đức, thì cuộc đời chúng ta
cũng sẽ cân bằng theo hướng tốt đẹp.

Ba Số 4 (444):
Tất cả những đặc điểm của hai số 4 đều được thể hiện trong

Biểu đồ ba số 4, nhưng với cấp độ mãnh liệt hơn, vì những người
sở hữu biểu đồ này bị cột chặt vào những giá trị vật chất, đến mức
mỗi khi họ có ý thức muốn thoát ra để hướng tới những giá trị cao
hơn thì họ lại dễ bị các giá trị vật chất lôi kéo trở lại. Những người
nhận thức được sức hút này của chủ nghĩa vật chất phải có ý chí
mạnh mẽ và thái độ sẵn sàng tiếp nhận sự chỉ dẫn tận tình thì mới
có thể phát triển thêm về mặt trí não, tinh thần hoặc tâm linh.

Nhiều người có ba số 4 thường lao vào kiếm tiền đến mức kiệt
quệ mà không nhận ra bài học của họ là kiểm soát công việc để hiểu
những giá trị mà công việc đó mang đến, chứ không phải vùi đầu



làm tôi tớ cho nó. Khi nhận ra điều này và có ý thức thoát khỏi nó,
họ sẽ có khả năng cân bằng hơn ở ba khía cạnh thể chất - tinh thần
- trí não.

Bên cạnh đó, Thầy David, tác giả của quyển The Complete Book
of Numerology, còn thấy rằng những người có ba số 4 có khuynh
hướng bị yếu hai chân, do họ thường đặt quá nhiều trọng tâm lên
phần chi dưới. Họ cần quan tâm đặc biệt đến đầu gối, cổ chân và
bàn chân.

SỐ 5 TRONG BIỂU ĐỒ NGÀY SINH

Hình 16: Biểu đồ ngày sinh 25/3/1987

Chiếm một vị trí độc nhất vô nhị trong Biểu đồ ngày sinh chính là
con số 5, nằm ở ngay trung tâm, là “cục nhân” của biểu đồ, vì thế số
5 cũng mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng - nó nắm giữ chiều sâu cảm
xúc của một người hơn bất kỳ con số nào khác trên biểu đồ. Với vị



trí ở chính giữa Trục ngang Tinh thần, con số này có giá trị tương
đương với luân xa tim, đại diện cho tình yêu thương và sự tự do
biểu đạt, cả về cảm xúc và tính nghệ thuật.

Số 5 cũng là con số duy nhất có sự liên kết trực tiếp với tất cả
những con số còn lại trên biểu đồ, và vì thế, mọi giá trị của cuộc
sống đều được nhân lên nhờ tính chất “đầy yêu thương” của số 5
trong biểu đồ. Tương tự những con số khác trong khoảng từ 3 đến
9, một số 5 xuất hiện trong Biểu đồ ngày sinh là lý tưởng nhất.

Người không có số 5 trong ngày sinh cũng gặp một chút thiệt
thòi, vì điều này thường gây ra những chỗ trống liền kề ở Trục
ngang Tinh thần (2-5-8) hay trục dọc (4-5-6) và cả hai trục chéo (1-5-
9 hay 3-5-7), từ đó tạo ra những Mũi tên trống mang đến những
điểm bất lợi. Nhưng điều này cũng có thể dễ dàng được khắc phục
bằng cách điền “số 5 ảo” vào biểu đồ. Nội dung này sẽ được chia sẻ
cụ thể trong Phần 7.

Bây giờ hãy cùng tìm hiểu tác động của số lượng các con số 5
trên Biểu đồ ngày sinh.

Một Số 5:
Người có một số 5 trong Biểu đồ ngày sinh sẽ có cơ hội tốt nhất

để đạt được tính cách cân bằng. Đây cũng là con số duy nhất đảm
bảo tất cả các con số nằm ở bốn góc biểu đồ (1, 3, 7, 9) không bị rơi
vào thế “Con số bị cô lập”. Đặc biệt, một số 5 sẽ hỗ trợ rất tốt cho
việc kiểm soát cảm xúc, vì nó đảm bảo sự nhạy cảm với cuộc sống
được phát triển thành một chỉ dẫn trực giác đáng tin cậy. Điều này
giúp những người sở hữu một số 5 xuất sắc trong việc chọn lựa
những hành động phù hợp với tình huống chứ không phản ứng một
cách thiếu suy nghĩ.



Có vai trò như một hàng rào bảo vệ đầy giá trị cho sự nhạy cảm
của con người, một số 5 trong biểu đồ sẽ củng cố tính can trường
và lòng trắc ẩn, qua đó tạo nên một người đầy nghị lực. Nó cũng
mang lại sức mạnh của lòng trắc ẩn và sự tự do để thúc đẩy các giá
trị của tất cả những hình thức biểu đạt khác. Số 5 duy nhất trong
biểu đồ cũng hỗ trợ người sở hữu nó thấu hiểu những cảm xúc của
bản thân, và từ đó giúp họ có khả năng tôn trọng cảm nhận của
người khác.

Hai Số 5 (55):
Người có hai số 5 trong Biểu đồ ngày sinh thường có lòng quyết

tâm mãnh liệt, được thể hiện qua ánh mắt mạnh mẽ và đôi lông mày
hay nhíu lại. Quyết tâm sắt đá này mang đến cho họ dáng vẻ rất tự
tin và kiên định, mà đôi khi chỉ là bề ngoài hơn là thực tế. Khi họ
trưởng thành, sự tự tin này thường chỉ còn là thứ mà chúng ta hay
gọi là “làm oai”, chứ không phải là sự tự tin thật sự. Đồng thời họ
cũng gặp phải nhiều khó khăn trong việc xử lý những vấn đề quá
nặng về tình cảm, cảm xúc trong gia đình hoặc nơi công sở. Họ cần
chú ý để không nghiêm trọng hóa các vấn đề này và giữ cho mọi
việc nhẹ nhàng như nó vốn dĩ như vậy.

Đôi khi sự mãnh liệt và nhiệt tình ở những người có hai số 5 trở
nên thái quá đến mức không thể chịu đựng được và gây ra những
sự hiểu lầm khiến những người thân cận với họ cảm thấy phiền hà
và điên tiết. Sự nghiêm trọng quá mức trong thái độ hay lời nói của
họ có thể lên đến mức tạo ra những hỗn loạn về cảm xúc trong môi
trường họ sống, từ đó gây ra các vấn đề sức khỏe có liên quan đến
vùng bụng và dạ dày, như chứng khó tiêu hoặc loét dạ dày.

Những người có hai số 5 cần chú ý kiểm soát cảm xúc, nếu
không họ dễ sa đà vào các chất hay thói quen gây nghiện để giải tỏa



bớt năng lượng cảm xúc bị dồn nén của mình.
Ba Số 5 (555):
Những đặc điểm của hai số 5 sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn khi một

người có đến ba số 5 trong Biểu đồ ngày sinh. Những cảm xúc
mãnh liệt đến mức gây căng thẳng như vậy rất khó để dung hòa.
May mà rất hiếm người có ngày sinh rơi vào trường hợp này.

Các bậc cha mẹ cần dạy con từ rất sớm để trang bị cho con khả
năng tự kỷ luật. Đây là trách nhiệm rất quan trọng của những bậc
phụ huynh này, những người hiếm khi được chuẩn bị tinh thần cho
trọng trách này và thường cảm thấy không thể hiểu nổi đứa con
“phức tạp” của mình. Các bậc cha mẹ cũng đừng tuyệt vọng, vì tình
yêu thương và sự thấu hiểu của họ sẽ đem lại giá trị lớn lao và giúp
các con phát triển đúng mực.

Với trường hợp này, cả cha mẹ và con cái đều phải cẩn trọng
suy nghĩ trước khi nói hoặc hành động, để tạo điều kiện cho sức
mạnh trí tuệ được phát huy và giảm thiểu nguy cơ vô tình làm tổn
thương sự nhạy cảm của một người “mãnh liệt” như vậy. Nếu làm
được điều này thì các con của họ sẽ không cần dựng lên một “hàng
rào” bảo vệ sự nhạy cảm của chính mình. Điều này sẽ giúp bảo đảm
đời sống xã hội và hạnh phúc của con trẻ.

Bốn Số 5 (5555):
Con số này rất hiếm gặp. Người sở hữu cụm số này thường bị

căng thẳng dữ dội, khiến cho họ dễ gặp các vấn đề về sức khỏe có
liên quan đến vùng bụng và dạ dày. Những người này cũng dễ gặp
tai nạn và thường ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Cuộc sống
thường tạo ra các “tai nạn” để khiến chúng ta chậm bước lại hoặc
quay đầu, nếu chúng ta có lỡ lạc khỏi Con đường tiến hóa của mình.
Nhưng nếu không biết tự xem xét tình huống của mình, chúng ta sẽ



có nguy cơ gặp thêm nhiều “tai nạn” khác trên hành trình của mình.
Đây là điều rất dễ xảy ra với người có bốn số 5 trong Biểu đồ.

Những người này cũng thường cảm thấy cuộc sống rất khó hiểu,
nếu họ không chịu tiếp nhận những sự hướng dẫn khôn ngoan để
giúp định hướng cho bản thân mình.

SỐ 6 TRONG BIỂU ĐỒ NGÀY SINH
Nằm giữa Trục ngang Trí não (gồm các số 3-6-9), số 6 đại diện

cho sự sáng tạo của con người, cũng như tính chất đối lập của nó,
sự hủy diệt. Chúng ta luôn là người quyết định nắm lấy mặt tích cực
hay tiêu cực của một con số, nhưng từ số 6 đến số 9, sự khác biệt
giữa hai mặt này trở nên rõ nét hơn.

Tính sáng tạo được hiểu nhiều nhất như “Hoạt động của Đấng
Sáng tạo”. Và bởi vì chúng ta là những phần tử (vô cùng nhỏ) của
vũ trụ (vô cùng vĩ đại) này, nên tính sáng tạo mà Đấng Sáng tạo
dùng để vận hành vũ trụ này luôn có sẵn trong mỗi chúng ta. Số 6
trong Biểu đồ ngày sinh tạo ra đường nối sáng tạo giữa số 3 - con
số mang đặc điểm trí nhớ và phân tích thuộc não trái - với số 9 - con
số chịu trách nhiệm về lý tưởng thuộc não phải - từ đó tạo điều kiện
cho Trục ngang Trí não của người sở hữu nó vận hành suôn sẻ.

Số 6 cũng nằm ở đầu Mũi tên Ý chí, và vì thế, số 6 hỗ trợ ý chí
hòa hợp với trí não. Điều này đặc biệt mạnh hơn nữa khi trong Biểu
đồ có thêm số 4 của óc thực tế và số 5 của tình yêu thương.

Biểu đồ thiếu số 6 chỉ ra rằng người này cần phát triển óc sáng
tạo thông qua các thế mạnh và khả năng của những con số khác.
Nếu họ có số 3, việc này sẽ dễ thực hiện hơn. Nếu không có số 3,
họ cần phải nỗ lực nhiều hơn để phát triển bản thân.

Một Số 6:



Số 6 chỉ óc sáng tạo, và biểu hiện phổ biến nhất của những
người mang đặc tính này của số 6 chính là tình yêu sâu đậm với mái
ấm của mình. Tuy nhiên, khi thể hiện ở mức độ cá nhân, họ thường
chọn những lĩnh vực nghệ thuật, như sáng tác, biểu diễn, vẽ tranh,
làm gốm…

Người có một số 6 rất tập trung vào trách nhiệm với gia đình.
Nhưng khi trưởng thành hơn, những người này cảm thấy chỉ trách
nhiệm với gia đình thôi là chưa đủ để thể hiện tính sáng tạo của
mình, do đó họ sẽ tham gia vào nhiều lĩnh vực khác để thỏa mãn
bản thân - hoặc họ sẽ tiếp tục thắc mắc tại sao mình vẫn chưa có
được cảm giác mãn nguyện trong những việc mình làm. Khi họ
“phát hiện” ra các thể loại nghệ thuật phù hợp, đặc biệt là sức mạnh
sáng tạo của âm nhạc, cuộc sống của họ sẽ thăng hoa một cách
đáng kinh ngạc.

Hai Số 6 (66):
Có hai số 6 trong Biểu đồ ngày sinh có thể trở thành một thử

thách vĩ đại hoặc một gánh nặng vô cùng to lớn. Mỗi cá nhân sẽ có
cách ứng phó khác nhau với tình trạng này, tùy vào Con số chủ đạo
và nhiều yếu tố khác như môi trường sống, đặc biệt là ảnh hưởng
của cha mẹ trong giai đoạn đầu đời.

Mặt tiêu cực của hai số 6 thể hiện khá rõ nét và kéo dài đối với
những người có nhận thức kém hơn. Điều này gây ra sự lo lắng,
bồn chồn, căng thẳng và dễ nóng giận, đặc biệt là ở nhà và nơi công
sở. Những người thân cận với họ sẽ cảm nhận sự tiêu cực này rõ
nhất; và đối với tất cả những người có liên quan, sự tiêu cực này có
thể gây ra tình trạng rối loạn vì căng thẳng, thậm chí có thể dẫn đến
bệnh tật. Cách hóa giải tốt nhất là mở rộng mối quan tâm của họ ra



ngoài phạm vi gia đình để vươn tới những lĩnh vực sáng tạo đa
dạng hơn.

Nghề nghiệp của những người có hai số 6 trong ngày sinh nên
hướng về những ngành chú trọng tính sáng tạo, được truyền cảm
hứng bởi sự tự tin và thấu hiểu sâu sắc về một vấn đề nào đó. Họ
cần được hướng dẫn nhẹ nhàng - đừng bao giờ hối thúc hay đe dọa
họ. Đối với những người này, tình yêu và sự tôn trọng là vô cùng
quan trọng, có chức năng như “dầu cù là” giúp xoa dịu hệ thống thần
kinh nhạy cảm của họ.

Những người này cần thư giãn nhiều hơn những nhóm khác, bởi
họ tiêu hao rất nhiều năng lượng trí não vào những hoạt động sáng
tạo hoặc hoạt động thường ngày. Họ cần tập tĩnh tâm, hoặc thiền
càng tốt, trước khi đi ngủ để đảm bảo sự thư giãn hoàn toàn. Họ
cũng cần những giấc ngủ trưa mỗi khi có thể.

Ba Số 6 (666):
Người có ba số 6 trong Biểu đồ ngày sinh càng nhân thêm sự

căng thẳng thần kinh trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện gia
đình. Phụ nữ chịu tác động bởi điều này nhiều hơn, vì mối quan tâm
hàng đầu của những người phụ nữ có ba số 6 thường là vấn đề gia
đình. Một trong những hậu quả của điều này chính là họ thường bảo
vệ các con quá mức, có thái độ sở hữu đối với những người mà họ
yêu thương.

Vấn đề thường gặp đối với những người thuộc nhóm này chính
là họ hiếm khi nhận ra tiềm năng sáng tạo rất tích cực trong cuộc
sống gia đình. Thay vào đó, họ thường tự làm khổ mình bởi các mối
bận tâm, và điều này trở thành những cơn lốc cảm xúc lệch lạc. Bảo
vệ con cái quá mức chính là biểu hiện của tình trạng này. Họ thường
cảm thấy sợ hãi viễn cảnh con cái lớn khôn và rời khỏi vòng tay



mình, do đó họ bắt đầu có những hành động sở hữu kém lành mạnh
mà cuối cùng sẽ khiến các con của họ cảm thấy bị trói buộc, để rồi
chúng sẽ muốn rời xa họ sớm hơn.

Những người này cần chú trọng quan tâm bản thân để có được
sự cân bằng trong cuộc sống. Nghỉ ngơi, thư giãn đúng mực, tìm sự
giải khuây và thú vui trong các hoạt động sáng tạo ở bất kỳ hình
thức nào cũng là những giải pháp tốt để đạt được điều này.

Bốn Số 6 (6666):
Người có bốn số 6 cực kỳ hiếm, xuất hiện chỉ ba lần trong một

thế kỷ. Trong thế kỷ 20, ngày sinh cuối cùng có bốn số 6 là ngày
26/6/1966, và may mắn thay, ngày sinh này có các số 1, 2 và 9 giúp
giảm bớt sự căng thẳng của nhiều số 6 lặp lại.

Bốn số 6 thể hiện tiềm năng sáng tạo vượt trội. Mặt khác, các
khía cạnh tiêu cực, vốn bị chi phối nặng nề bởi cảm xúc, cũng luôn
chực chờ để thao túng những người có bốn số 6 trong biểu đồ.
Chính vì vậy, những người này dễ bị lo âu sầu khổ, làm tổn hại đến
sức khỏe của họ và các mối quan hệ bạn bè vì những lời phàn nàn
không ngớt. Nếu cha mẹ nhìn ra đặc điểm này của đứa trẻ có bốn
số 6 ngay từ nhỏ và kiên nhẫn hướng dẫn trẻ phát huy tiềm năng
sáng tạo, thì trẻ sẽ không bị chi phối bởi những đặc điểm tiêu cực
của bốn số 6. Khi được đối xử bằng tình yêu thương vô điều kiện,
những người sở hữu bốn số 6 sẽ dễ dàng tìm được cách tích cực
để thể hiện tài năng của mình ở các hoạt động sáng tạo.

Tóm lại, những người có số 6 trong ngày sinh sẽ luôn có thiên
hướng sáng tạo. Chúng ta càng sớm ý thức được điều này và tập
trung mài giũa nó thì càng dễ tránh được những khía cạnh tiêu cực
như đã đề cập ở trên. Khi đó, năng lượng của bốn số 6 được giải



phóng một cách tích cực và sẽ thăng hoa, giúp người sở hữu nó gặt
hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

SỐ 7 TRONG BIỂU ĐỒ NGÀY SINH
Người Việt Nam chúng ta có câu “ba chìm bảy nổi”. Thế nhưng

áp theo hệ thống Numerology của trường phái Pythagoras, trong
Biểu đồ ngày sinh, số 3 xem ra “nổi” hơn vì nó phụ trách trí nhớ.
Còn số 7, nói dở cũng không phải dở, nhưng nó mang một chức
năng vô cùng đặc biệt của đời sống con người, nói nôm na là “nổi
trong sự chìm”. Nếu bạn đọc chưa hiểu hết ý nghĩa ẩn dụ này thì
đây là lời giải thích: Là con số cao nhất trên Trục ngang Thể chất
(gồm dãy số 1-4-7), số 7 thể hiện tất cả những bài học mà người
mang con số này trong ngày sinh cần lĩnh hội trong kiếp sống này.
Tuy nhiên, những bài học đó không phải học ở trường lớp, mà là
qua những trải nghiệm “thương đau” khó quên nơi trường đời. Qua
những bài học này, người ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm lần
nữa, hoặc sẽ rút ra được những triết lý nào đó của cuộc sống.

Ý nghĩa triết lý sâu xa của số 7 nằm ở hai mặt. Thứ nhất là mặt
thể chất: số 7 đại diện cho các hoạt động thực tiễn, thứ đóng vai trò
như bước cuối cùng để hoàn thiện việc học và là quá trình cần thiết
để có “vật liệu” và “công cụ” mang đi chỉ lại cho người khác. Thứ hai
là mặt tinh thần và tâm linh: số 7 là một “ngôi đền”, nơi lưu trữ
những giá trị triết học, trí tuệ và chân lý. Ý nghĩa sâu hơn của điều
này chính là buông bỏ nhu cầu chiếm hữu mang tính trần tục để hợp
nhất thể xác và tinh thần.

Sự mất mát và tổn thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng
nó cũng là cơ hội tuyệt vời để gột rửa và thanh lọc bản thân. Thầy
David lý giải rằng khi chúng ta không chủ động thực hành sự thanh
lọc này, vũ trụ sẽ thực hiện thay chúng ta. Tốt nhất là chúng ta nên



chủ động quyết định những điều mình nên hy sinh trong cuộc sống,
theo hướng tích cực và đầy dâng hiến theo ý thức phục vụ cuộc
sống. Theo cách này ta sẽ chủ động học hỏi và thấu hiểu được mục
đích cuối cùng của sự trải nghiệm này; thay vì ta rồi sẽ buồn đau trải
nghiệm hy sinh mất mát một cách hoàn toàn bị động, đầy bất ngờ.

Khi đọc tới những dòng này, ngẫm lại những gì từng xảy ra với
chính cuộc đời mình, tôi cũng thật sự bất ngờ. Tôi nhận thấy, mặc
dù đã hết sức thận trọng và chín chắn hết sức có thể trong mọi suy
nghĩ, trong mọi mối quan hệ giao du, tại sao cũng có lúc tôi… nhảy
vào những cái hố hết sức vô duyên, gây đau đớn vô cùng. Sau đó,
khi tôi đã tự “liếm lành vết thương” và ngẫm lại điều mình đã học
được qua những lần vượt hố thương tổn đó, thì loại “hố” đó không
xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa; mà thậm chí, tôi còn có chút vốn
trải nghiệm để hiểu nỗi đau của người khác và giúp chữa lành vết
thương cho họ. Đến một lúc nào đó, tôi cảm thấy mình cần phải chủ
động cống hiến nhiều hơn cho cuộc sống. Khi làm vậy tôi cũng phải
hy sinh nhiều thứ: thời gian nhàn hạ thưởng thức cuộc sống hiền
hòa, thời gian dành cho bản thân… Nhưng bù lại, sau khi dấn thân
vào quá trình (mà bây giờ tôi mới biết) gọi là “sự hy sinh chủ động”
này, cuộc đời tôi đã giảm hẳn những cái gọi là “bài học thương đau”
đầy bị động!

Thế nên, Nhân số học là khoa học về các con số, nhưng nó cũng
đủ sâu xa để bạn ngẫm ra thêm nhiều thứ nữa.

Một Số 7:
Nếu bạn có một số 7 trong Biểu đồ ngày sinh, sự hy sinh của bạn

sẽ thuộc một trong ba lĩnh vực sau đây: sức khỏe, tiền tài hoặc tình
yêu. Sự hy sinh này đã hoặc sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn như
một phần thiết yếu trong tiến trình học hỏi ở vòng đời này. Những



đau thương, hy sinh này là một phần để tâm hồn bạn chịu “hé mở”.
Nhưng thông thường, những người chịu tổn thất, hy sinh này lại
than vãn mà không nhận ra bản chất của bài học này chính là
“buông bỏ để đạt được”.

Khi không đánh đồng bản thân với giá trị của những của cải vật
chất mà mình sở hữu, chúng ta học được sự khác biệt giữa “sở
thích” và “nỗi ám ảnh sở hữu”. Về mặt sức khỏe và tình yêu, bất kỳ
sự mất mát nào về mặt này đều giúp chúng ta trui rèn và thanh lọc
thái độ cũng như các thói quen trong cuộc sống. Nếu muốn hoàn
thành mục đích sống của mình khi đến với Trái đất này, chúng ta
phải đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe của mình. Trong tình yêu, ta
thường hay nhầm lẫn sự thèm muốn (có được tình yêu) với tình yêu
vô điều kiện. Hãy nhớ rằng, nếu thực hành yêu thương vô điều kiện,
chúng ta không bao giờ mất mát gì cả, bởi vốn dĩ ta không có mong
cầu gì. Tuy nhiên, thực tế là nhiều người trong chúng ta hiếm khi
duy trì được tình yêu dài lâu vì cứ gắn kèm “tình yêu” với biết bao
đòi hỏi và kỳ vọng về cảm xúc.

Hai Số 7 (77):
Hai số 7 trong Biểu đồ ngày sinh nhấn mạnh gấp đôi mức độ của

“bài học” trong cuộc đời. Những người có hai số 7 sẽ thấy những bài
học thương đau trong cuộc đời họ xuất hiện ở hai trong số ba khía
cạnh cơ bản của đời sống: sức khỏe, tình cảm, hoặc tiền tài. Trải
nghiệm này có mục đích nhắc nhở họ thấu hiểu ý nghĩa mang tính
triết lý của cuộc đời ở mức độ sâu sắc hơn. Điều này thường kích
thích sự quan tâm của họ đối với các vấn đề thuộc phạm trù siêu
hình học, từ đó khơi dậy năng lực chữa lành, khả năng hướng dẫn
và lòng trắc ẩn trong họ.



Nếu không nhận ra những giá trị sâu xa này, người có hai số 7
sẽ dễ rơi vào trạng thái sống tiêu cực và không ngừng than vãn về
những mất mát đau thương mà họ gặp phải, trách móc mọi người
về các vấn đề của họ và lên án cuộc đời bất công. Họ sẽ trở thành
những người cộc cằn, xấu tính mà hầu như ai cũng muốn tránh tiếp
xúc.

Ba Số 7 (777):
Người có ba số 7 trong Biểu đồ ngày sinh có vẻ là những người

có số phận đáng buồn vì gặp phải những mất mát nặng nề trong cả
ba khía cạnh của đời sống: sức khỏe, tình cảm hoặc tiền tài. Nhưng
đó lại thường là cảm nhận của những người thân thiết với họ, chứ
không phải là cảm nhận của bản thân họ - người gánh chịu những
tổn thất này - vì sau khi trải qua quá nhiều bài học thương đau, họ
đã có sự thấu hiểu sâu sắc và nhận ra mục đích mà “đời” đang kiên
trì “dạy” họ.

Những mất mát này chính là bài kiểm tra tính can trường và lòng
trắc ẩn, mà những ai vượt qua được sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Những người này có giá trị và quan điểm về cuộc sống phát triển
vượt qua giới hạn trí tuệ thông thường. Họ là vốn quý của gia đình
và xã hội, là chỗ dựa đáng tin cậy để mọi người có thể tìm đến
nương tựa hoặc xin chỉ dẫn.

Nhưng đó là với những ai vượt qua được những thử thách ngặt
nghèo của cuộc sống. Còn đối với những người có ba số 7 không
thể lội qua vũng lầy này, họ sẽ cảm thấy mất tất cả, héo hon trong
vũng bùn cuộc đời và dựa vào lòng thương cảm của người khác để
níu kéo sự tồn tại của mình. Họ rất dễ trầm cảm và có những hành
vi phản xã hội khiến bạn bè rời xa, gia đình né tránh.

Bốn Số 7 (7777):



Trong số hơn 500 trường hợp mà cá nhân tôi đã nghiên cứu cho
tới thời điểm hiện tại, tôi chưa gặp phải trường hợp nào có bốn số 7
trong ngày sinh. Tuy nhiên, Thầy David có kể rằng vào tháng 7 năm
1977, ông đã đi diễn thuyết tại các hội thảo và các lớp học tại
Toronto, Canada. Khi đó ông đã vô cùng thương cảm cho bé sinh
vào các ngày 7, 17 và 27/7/1977, cũng như cha mẹ của các em bé
này, những người chưa biết họ sẽ đối mặt với những đứa trẻ “đặc
biệt” đến mức nào. Sau đó, ông đã bất ngờ nhận được tin từ một
người bạn thân sống tại Sydney, hân hoan báo rằng mình đã trở
thành cha của đứa con đầu lòng sinh ngày 27/7/1977, và sau đó
nữa là những lá thư kể về các vấn đề mà hai vợ chồng anh đã gặp
với đứa trẻ này. Thật may là phải đến tận năm 2077 thì mới có
những trường hợp bốn số 7 khác được sinh ra đời.

Với cả bản thân đứa trẻ lẫn cha mẹ của những đứa trẻ có bốn số
7, sự hỗ trợ tận tình trong đời sống thực tế và tinh thần là thiết yếu,
vì nếu không, cả cha mẹ lẫn đứa trẻ đều sẽ gục ngã dưới gánh nặng
mà những tổ hợp những mất mát mang lại. Nhưng một lần nữa, cần
phải nhấn mạnh rằng những tổn thất này có thể là những trải
nghiệm đáng giá mà qua đó chúng ta sẽ học được những bài học để
đời. Lộ trình đầy cam go này là không thể tránh được, do đó, tốt
nhất là gia đình và bản thân người mang bốn số 7 cần thay đổi quan
điểm về cuộc sống, từ “ly nước đã vơi một nửa” sang “ly nước còn
đầy một nửa”, để có thể vượt qua chặng đường gập ghềnh này.

Những Số 7 Bị Cô Lập



Hình 17: Biểu đồ ngày sinh có số 7 bị cô lập (17/7/1977)

Tương tự như các con số nằm ở bốn góc của Biểu đồ ngày sinh,
số 7 - nằm ở góc dưới cùng bên phải - có khả năng rơi vào tình
trạng “bị cô lập” nếu xung quanh nó không được bao bọc bởi các
con số 4, 5, 8, hoặc ít nhất là một trong ba con số này.

Sự xuất hiện của những số 7 bị cô lập có ý nghĩa rằng những bài
học hy sinh đến với bạn trong một, hai hoặc cả ba khía cạnh đề cập
ở trên (tùy thuộc theo số lượng số 7 xuất hiện trong ô này) sẽ lặp đi
lặp lại, với mức độ ngày càng nặng nề hơn, mỗi lúc một cam go
hơn… cho đến khi bạn nhận ra bài học mà bạn cần phải học. Chỉ khi
đó, những “bài học” như vậy mới dừng lại.

Vì vậy, những người thuộc nhóm này không còn cách nào khác
ngoài việc dũng cảm nhìn vào sự thật để nhận ra giá trị to lớn của
“Số 7 bị cô lập”: Số 7 đại diện cho sự lĩnh hội những triết lý sâu sắc,



do đó bản thân người sở hữu những “Số 7 bị cô lập” sẽ có khả năng
vượt trội trong việc cảm nhận những triết lý này.

Không Có Số 7 Trên Biểu Đồ Ngày Sinh
Những người thiếu số 7 trên Biểu đồ ngày sinh sẽ nằm trong hai

trường hợp:
Hoặc là họ đã vượt qua bài học hy sinh trong những kiếp sống

trước, nên kiếp này không cần học lại nữa (thật đáng mừng); hoặc
là họ chưa hiểu được giá trị của sự hy sinh và phải chủ động nỗ lực
để hiểu được giá trị này (trường hợp này phổ biến hơn).

Nói cách khác, các trường hợp không có số 7 trong ngày sinh sẽ
thuộc một trong hai nhóm:

Hoặc là linh hồn đã rất già (đã vượt qua “bài kiểm tra” hy sinh
này);

Hoặc là linh hồn còn khá non trẻ, chưa học tới “bài hy sinh”. Đây
là nhóm chiếm đa số. Bởi vì sớm muộn chúng ta cũng phải bước vô
chặng “bài thi hy sinh” này, nên nếu ai biết nghĩ thì đời này chúng ta
hãy chủ động “hy sinh ở thể chủ động” để tránh rơi vào trường hợp
bị vũ trụ “bắt phải hy sinh” với nhiều tổn thất nặng nề. “Hy sinh chủ
động” ở đây có thể hiểu là hy sinh phần thời gian của mình để giúp
đỡ người khác, hoặc muôn loài, hoặc môi trường; hy sinh một phần
tiền bạc mình kiếm được cho các hoạt động hay tổ chức thiện
nguyện; hy sinh tình yêu của mình cho những người già neo đơn,
trẻ em mồ côi cơ nhỡ hay người ốm đau bệnh tật thiếu người chăm
sóc, hy sinh tâm sức của mình cho cha mẹ, người lớn tuổi…

Bạn thấy đó, nếu diễn dịch lại mọi cái, Nhân số học vẫn là một
điều gì đó rất sát với triết lý sống chung của toàn nhân loại. Vậy thì,
hãy quan sát Biểu đồ ngày sinh của mình kỹ hơn, rồi bạn sẽ tự nhận



ra nhiều điều hay mà vũ trụ đang âm thầm chỉ cho bạn, thông qua
những con số đơn giản này.

SỐ 8 TRONG BIỂU ĐỒ NGÀY SINH
Số 8 là con số năng động nhất trên Trục ngang Tinh thần (gồm

ba số 2-5-8) và có sức ảnh hưởng kép. Về mặt tinh thần và tâm linh,
số 8 là con số của trí tuệ và sự khôn ngoan; về mặt thể chất, nó là
con số của sự tự lập.

Nói một cách hình tượng, số 8 là hai lần số 4, hai hình vuông
nằm chồng lên nhau. Nó nâng mức độ thực tế và óc tổ chức của số
4 lên một tầng thể hiện cao hơn, cho thấy sự kết nối mật thiết giữa
số 4 và số 8, mặc dù hai con số này nằm trên hai trục khác biệt.

Những Biểu đồ ngày sinh thiếu số 8 cho thấy những người sở
hữu biểu đồ này cần phải chủ động nỗ lực đạt được mức độ tự lập
và sự khôn ngoan cần thiết để cuộc sống của họ trở nên trọn vẹn
hơn và đáng sống hơn.

Một Số 8:
Khi sống tích cực, người có một số 8 trong Biểu đồ ngày sinh vô

cùng tỉ mỉ và làm việc có hệ thống. Còn nếu sống tiêu cực, họ sẽ
lãnh đạm và không ổn định.

Sự ngăn nắp, tỉ mỉ, có sự chú ý hợp lý đến các chi tiết và quan
tâm đến hiệu quả công việc là bản chất tự nhiên của những người
này. Đây là những đặc điểm đến từ “kho tri thức” thực tế của họ, vốn
là nền tảng cho sự phát triển tính độc lập ở nhóm người này. Tuy
nhiên, nếu chọn hướng tiêu cực, họ sẽ không ổn định về mặt cảm
xúc, dễ bực bội và bồn chồn, mà hậu quả là họ thường thay đổi
công việc, nhà ở và cả những mối quan hệ.

Hai Số 8 (88):



Khả năng đánh giá của hai số 8 trên Biểu đồ ngày sinh có thể
cực kỳ có lợi cho người sở hữu nó, hoặc sẽ khiến họ trở nên vô
cùng không ổn định, tùy thuộc vào mức độ tích cực của họ. Nếu nói
về sự quan tâm đến chi tiết, những người này xuất sắc đến mức khó
ai bì kịp. Nhưng họ cần ý thức để khả năng quan sát này không
khiến họ tự tin thái quá đến mức trở nên độc tài. Vì điều này sẽ gây
ra sự mâu thuẫn về cảm xúc trong chính bản thân họ, dẫn tới hậu
quả là sự bất an cao độ và tính bất ổn định về cảm xúc.

Nhu cầu đi tìm chân lý và sự thông thái cũng có thể khiến họ
đứng ngồi không yên, nhưng theo hướng tích cực. Nó tạo cảm hứng
cho họ du lịch đó đây, mà qua đó họ sẽ lượm lặt được nhiều kinh
nghiệm, kiến thức và tri thức. Nếu lúc trẻ họ không du lịch nhiều, sự
thất vọng trong lòng họ có thể phát triển và ngày càng khiến họ khó
chịu hơn. Điều này có thể gây ra cảm giác bị trói buộc, và chỉ khi
nào có cơ hội đi đó đây thì họ mới có thể tìm lại được cảm giác bình
yên trong tâm trí.

Ba Số 8 (888):
Ở người có ba số 8 trong Biểu đồ ngày sinh, cảm giác bồn chồn

khó chịu thường đến từ khía cạnh tiêu cực hơn là từ khía cạnh tích
cực. Họ cảm thấy cuộc sống vô nghĩa và thật đáng chán, và do đó,
họ trở thành nạn nhân của sự bi quan cùng cực. Những người này
cần rất nhiều tình yêu thương và sự hướng dẫn để khuyến khích họ
có cái nhìn rộng mở và lạc quan hơn về cuộc đời. Suy cho cùng, họ
cần hiểu rằng cuộc sống này vẫn tiếp diễn, cho dù họ có tích cực tận
hưởng nó hay không. Tất cả những gì họ cần làm là thay đổi thái độ
và nhảy xuống nước để tham gia cuộc bơi đua, thay vì đứng trên bờ
than thở về nhiệt độ của dòng nước mà họ thậm chí còn chưa
nhúng chân xuống thử.



Đối với người có ba số 8 biết hướng về sự tích cực, cuộc sống
của họ là chuỗi ngày tỏa sáng của trí tuệ và cảm giác độc lập đáng
tự hào. Ngay cả khi họ luôn thích xê dịch, sự bình yên trong tâm hồn
và năng lượng của niềm vui sống luôn giúp họ có rất nhiều bạn bè.
Thật không may là chỉ có một số rất ít người có ba số 8 có thể sống
theo hướng này, nhưng hy vọng sẽ có những người đọc được
những lời này và chuyển tiêu cực thành tích cực, từ đó thay đổi cuộc
đời mình theo chiều hướng tốt hơn.

Bốn Số 8 (8888):
Những người có bốn số 8 trong ngày sinh thường cực kỳ năng

động, đôi khi trở thành “tăng động”. Những đứa trẻ có bốn số 8
không bao giờ chịu ngồi yên, vì đối với chúng thì đây là hành động
“bất thường”, khiến cảm xúc của chúng bị dồn nén và cuối cùng sẽ
“bùng nổ” thành cảnh gà bay chó sủa. Người thuộc nhóm này cần
được dạy để phát triển khả năng định hướng chính xác từ khi còn
nhỏ, và nên được đưa đi đó đi đây thường xuyên cho đến khi họ đủ
trưởng thành để có thể tự đi một mình.

SỐ 9 TRONG BIỂU ĐỒ NGÀY SINH
Số 9 là con số uy quyền nhất. Người La Mã từng xem số 9 là đại

diện của chiến tranh, biểu tượng của Sao Hỏa. Chúng ta biết nó là
con số của chiến tranh và sự thịnh vượng, tùy thuộc vào cách nó
được sử dụng như thế nào. Đây cũng là con số của hoạt động trí
não (nằm ở cuối Trục ngang Trí não, gồm ba số 3-6-9), đại diện cho
bán cầu não phải và sức mạnh của lý tưởng cùng với yếu tố tinh
thần cũng như tâm linh của phần não này.

Về mặt vật chất, số 9 thể hiện tham vọng hay hoài bão, và chính
đặc điểm này đã góp phần gây ra quá nhiều sự xung đột và tình



cảnh rối ren trên thế giới ở thế kỷ 20, khi những người được sinh ra
trong giai đoạn này đều có ít nhất một số 9 trong Biểu đồ ngày sinh.

Bắt đầu từ thế kỷ 21, sẽ có nhiều người được sinh ra mà không
có số 9, thay vào đó, ai cũng có ít nhất một số 2 trong Biểu đồ ngày
sinh. Vì thế, trọng tâm của thế giới sẽ có sự chuyển đổi lớn từ Trục
ngang Trí não (có số 9) sang Trục ngang Tinh thần (có số 2). Tóm
lại, sẽ có nhiều người có cảm xúc sâu sắc hơn và ít tham vọng cá
nhân hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ chưa thật sự rõ nét cho đến
khoảng giữa thế kỷ này, khi những người trẻ sinh từ năm 2000 trở đi
đủ trưởng thành và đủ tinh thần trách nhiệm để gánh vác cục diện
thế giới.

Một Số 9:
Số 9 mang ba giá trị lớn là tham vọng/hoài bão, trách nhiệm và lý

tưởng. Đây là sức mạnh nền tảng cho sự phát triển của xã hội thế
kỷ trước, thúc đẩy chúng ta tìm hiểu cuộc sống nhiều hơn và kiểm
soát nó tốt hơn.

Thầy David nhắc nhở rằng đừng nghĩ có được ba giá trị lớn này
thì chúng ta đã thành công. Mặc dù so với đầu thế kỷ 20, giờ đây
chúng ta hiểu biết hơn về môi trường sống và giá trị của con người,
nhưng chúng ta cũng khiến môi trường xuống cấp hơn, bệnh tật
xuất hiện nhiều hơn, sự đói nghèo cũng gia tăng hơn bất kỳ giai
đoạn nào trong hai thế kỷ vừa qua. Chúng ta đã sai ở đâu? Có phải
chúng ta đã tập trung vào tham vọng và không đủ chú trọng yếu tố
trách nhiệm và lý tưởng?

Để phát huy sức mạnh của một số 9 một cách hiệu quả nhất,
chúng ta cần học cách cân bằng ba giá trị này, tạo thành thế hài
hòa, vững chãi như kiềng ba chân. Bất kỳ sự bù đắp quá mức nào
cũng chỉ làm sự mất cân bằng thêm trầm trọng và dẫn đến những



điều tệ hại khác mà thôi. Hãy nhớ rằng sự cân bằng mới là quan
trọng nhất.

Hai Số 9 (99):
Tính lý tưởng và sự nhiệt tình được tăng cao, kèm theo những

suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc chính là đặc điểm của những người có
hai số 9 trong Biểu đồ ngày sinh. Họ thường thể hiện tính lý tưởng
một cách thái quá đến mức những lý tưởng đó gần như phi thực tế.
Do đó, họ cần nỗ lực duy trì sự cân bằng giữa tính thực tế và lý
tưởng.

Nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc, những người này cần kiềm
chế khuynh hướng phê bình những người mà họ cho là có mức độ
lý tưởng thấp hơn mình. Mặt khác, nhóm người có hai số 9 thường
có tư duy sâu sắc, và đằng sau tất cả những gì họ làm chính là
mong muốn được trở thành người hữu ích. Họ chỉ cần tập thể hiện
mong muốn này cho rõ ràng và tránh để nó bị lợi dụng.

Ba Số 9 (999):
Với ba số 9 trong Biểu đồ ngày sinh, sức mạnh của tính lý tưởng

và tham vọng trở nên vượt trội đến mức khó kiểm soát. Sức mạnh
này đôi khi còn gây ra mất cân bằng về mặt tâm trí đối với những ai
không nhận ra nó. Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách
sớm xác định những đứa trẻ có ba số 9 trong biểu đồ và dạy trẻ
cách biểu đạt đồng đều trên cả ba phương diện chứ không chỉ tập
trung vào phương diện trí não.

Thêm vào đó, khi sống tiêu cực thì những người thuộc nhóm này
còn hay có xu hướng phóng đại mọi thứ. Điều này thường gây ra
những cơn giận bộc phát, mất kiểm soát cảm xúc, thậm chí còn có
nguy cơ làm tổn hại đến sự cân bằng về mặt tâm trí.



Bài học thiết yếu cho những người có ba số 9 là nhìn nhận mọi
sự một cách khách quan và đúng với giá trị thực của chúng. Điều
này sẽ giúp họ bớt phán xét và có thể chấp nhận những sự “lệch
pha” nho nhỏ so với hệ thống lý tưởng cứng nhắc của mình.

Bốn Số 9 (9999):
Thi thoảng chúng ta gặp một số người có bốn số 9 trong Biểu đồ

ngày sinh. Mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dân số, họ thật sự
cần được hỗ trợ. Thầy David chia những người này thành hai nhóm
riêng biệt:

Phổ biến nhất là nhóm những người sống mơ màng trong một
thế giới kém thực tế. Họ thường rơi ra khỏi guồng quay của xã hội vì
không thể nắm bắt được những yếu tố thực tế trong cuộc sống, thứ
không thể đẹp và hoàn hảo như trong lý tưởng của họ. Một số khác
thì không đến mức như thế. Họ có vẻ “bình thường” và ngoan ngoãn
cho đến khi chịu hết nổi - khi đó họ sẽ tự tách mình ra khỏi xã hội
hoặc tự khóa mình trong nhà suốt nhiều ngày hoặc nhiều tháng trời.
Đây là những người không gây hại gì, nhưng cũng không cho rằng
mình có bất cứ điều gì bất thường và không chịu đón nhận sự hỗ trợ
hoặc dẫn dắt.

Nhóm thứ hai là những người có thái độ quá khích, thù hằn và có
vẻ tìm sự thỏa mãn qua việc miệt thị những người mà theo quan
điểm của họ là quá kém so với lý tưởng của họ. Đây là những người
có thể trở nên nguy hiểm và cần được dẫn dắt cẩn thận, nếu không
họ vô cùng cô đơn hoặc làm hại bản thân và người khác trong cơn
nóng giận khó có thể kiềm chế của mình.

Năm Số 9 (99999):
Một số ít đứa trẻ được sinh ra trong tháng 9 năm 1999 có năm

số 9 trong ngày sinh của mình. Nếu không có sự trợ giúp của bộ



môn Nhân số học, chúng ta gần như không thể hiểu được những
người này, và thậm chí khi đã hiểu được thì việc hỗ trợ họ lại là một
thử thách lớn hơn nữa.

Những đặc điểm của bốn số 9 đều có thể được lặp lại ở đây, với
mức độ cao hơn. Hy vọng cha mẹ của những đứa trẻ này được
trang bị đầy đủ kiến thức về Nhân số học để có thể vượt qua thử
thách và dạy các con về tính thực tế và lòng trắc ẩn.

Những Số 9 Bị Cô Lập
Khi số 9 xuất hiện nhiều trong Biểu đồ ngày sinh có nghĩa là

nhiều con số khác sẽ vắng mặt. Và nếu quanh số 9 thiếu những số
5, 6 và 8, thì người sở hữu biểu đồ này hoặc sẽ có tính lý tưởng
thiếu thực tế, hoặc có tham vọng không thể thực hiện, hoặc cả hai
yếu tố này cùng lúc. Nếu chỉ có một số 9 bị cô lập, đó là tín hiệu cho
thấy tham vọng hoặc hoài bão không được thực hiện. Hai số 9 bị cô
lập cho thấy lý tưởng thiếu thực tế. Trường hợp có ba hay bốn số 9
bị cô lập thì có thể cho thấy cả hai yếu tố trên.

Với những gì chúng ta đã biết từ cách khắc phục những con số
cô lập khác (như số 1, 3, 7), ta có thể “điền” các con số ảo vào các ô
trống trên biểu đồ bằng cách thực hiện các hoạt động mang yếu tố
đặc trưng của các số 5, 6 và 8. Trong đó, các hoạt động làm tăng
đặc trưng của số 5 là quan trọng nhất nếu Biểu đồ ngày sinh không
có số 7, vì số 5 này sẽ nối số 9 với đặc điểm biểu đạt thông qua “cái
tôi” của số 1, tạo thành trục chéo đầy đặn 1-5-9. Nếu biểu đồ có sẵn
số 7, sức mạnh của cả 5 và 8 đều cần được phát triển để kích hoạt
tối đa sự liên kết giữa tính lý tưởng và tham vọng của số 9 với Trục
ngang Thể chất, vốn gắn liền với tính thực tế.

Không Có Số 9 Trong Ngày Sinh



Điều này không có nghĩa là người này không có trách nhiệm,
hoài bão hay lý tưởng. Nó chỉ là sự nhắc nhở rằng các cá nhân đó
cần nỗ lực hơn nữa để thể hiện những giá trị này rõ nét hơn, để tạo
nên một xã hội hài hòa, luôn tiến về phía trước với sự cân bằng và
ổn định.

Tóm lại:
Để tóm lại phần Ý nghĩa của những con số trong Biểu đồ ngày

sinh của một người, xin nhắc lại lần nữa quan điểm của Thầy David,
tác giả quyển The Complete Book of Numerology: Hãy nhớ rằng
những gì bạn có được thông qua sự có mặt hoặc vắng mặt của
những con số trên Biểu đồ ngày sinh chỉ là phần sức mạnh ban đầu,
và nó không quan trọng bằng những gì chúng ta có thể làm để điền
vào những ô trống. Một số nhân vật cực kỳ thành công trên thế giới
có những Biểu đồ ngày sinh yếu nhất và nhiều chỗ trống nhất.
Thành công của họ chỉ đến khi họ nỗ lực “lấp đầy” những ô số mà
họ thiếu, tức là phát triển những giá trị mà bẩm sinh họ không có
sẵn, và kiên trì bồi đắp chúng cho đến khi hoàn hảo. Đó chính là
mục đích của cuộc sống - và Nhân số học có thể là kim chỉ nam rất
hiệu quả và rõ ràng cho chúng ta.



C ác nhà nghiên cứu Nhân số học càng thực hành nhiều thì
khả năng “đọc vị” các con số của họ sẽ ngày càng chuẩn
xác. Cùng với sự chuẩn xác này là một trực giác ngày càng

nhạy bén, cũng như khả năng nhanh chóng nắm bắt và mài giũa
những đặc điểm nổi trội của từng cá nhân.

Kinh nghiệm đã dạy chúng ta rằng khi xem xét Biểu đồ ngày
sinh, trước tiên chúng ta nên tìm tổ hợp các con số hiện diện ở đó.
Điều này cho thấy những thế mạnh cụ thể mà chúng ta đã và đang
tận dụng để phát triển đặc điểm riêng của mỗi người. Sau đó, chúng
ta sẽ xác định những con số vắng mặt trong Biểu đồ ngày sinh để
xác định những điểm yếu. Chúng ta sẽ có hai lựa chọn: hoặc tìm
cách khắc phục những điểm yếu này, hoặc sử dụng các thế mạnh
khác để che giấu chúng. Để làm được điều đó, chúng ta cần xem
xét những Mũi tên chỉ đặc điểm có mặt trong Biểu đồ ngày sinh.

Theo Thầy David, cho tới bây giờ chúng ta cũng không có tài liệu
nào khẳng định lúc sinh thời Pythagoras có dùng đến khái niệm Mũi
tên này hay không, mặc dù nếu ông không dùng chúng thì thật đáng
ngạc nhiên. Trong các mẩu tài liệu về Khoa học Số (Science of
Numbers) do nhà triết học Philolaus1 soạn lại dựa trên nền tảng triết
lý Pythagoras, chúng ta không thấy đề cập đến các khái niệm này,
cho dù là dưới một cái tên khác. Chính bà Hettie Templeton, người
đã truyền đạt kiến thức về Nhân số học cho Thầy David, đã gọi đó là
những Mũi tên. Bà biết đến chúng trong những năm đầu của thế kỷ
20. Sau đó, bà đã điều chỉnh, bổ sung, mở rộng và phát triển các

Phần 7

CÁC MŨI TÊN CHỈ ĐẶC ĐIỂM



Mũi tên này dựa vào kiến thức của mấy chục năm nghiên cứu Nhân
số học của mình.

1 Philolaus (470 - 385 TCN) là nhà triết học người Hy Lạp. Ông là
môn đệ của Pythagoras.

Trong quãng thời gian học tập với bà Hettie, Thầy David cũng
nhận ra sự kỳ diệu của những Mũi tên, vì chúng cho người ta một
cái nhìn sâu sắc hơn hẳn về các đặc điểm của con người. Các Mũi
tên mang lại một sự hiểu biết rõ ràng và sâu sắc hơn.

Bạn có thể tìm thấy những cách diễn giải khác nhau về khái niệm
Mũi tên trong một số quyển sách khác nhau về Nhân số học, vì các
tác giả muốn tạo ra nhiều phiên bản khác nhau để tránh luật bản
quyền khắt khe. Nhưng khi tạo ra những biến thể đó, các tác giả đã
làm mờ đi ý nghĩa thật sự của những Mũi tên. Trong một số trường
hợp, họ thậm chí còn gán ghép những “đặc điểm” hoàn toàn không
liên quan đến bản chất của các Mũi tên.

Bằng cách gọi chúng là những “Mũi tên”, các nhà nghiên cứu
hiện đại theo trường phái Pythagoras muốn nhấn mạnh rằng những
Mũi tên này chỉ rõ các đặc điểm nổi bật của mỗi con người.

CÁCH NHẬN DIỆN MŨI TÊN CHỈ ĐẶC ĐIỂM
Trên Biểu đồ ngày sinh, ba con số nằm kế nhau theo một hàng

ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo sẽ tạo thành các Mũi tên chỉ đặc
điểm; hoặc ba ô số trống nằm kế nhau ở các vị trí tương tự cũng
vậy.

Mỗi ba con số nằm kế nhau sẽ tạo nên Mũi tên chỉ đặc điểm
vượt trội hoặc ưu điểm của một cá nhân. Ngược lại, ba con số vắng
mặt nằm kế nhau sẽ tạo nên Mũi tên chỉ điểm yếu đáng chú ý của
người đó.



Tin vui là khi chúng ta nhận ra những nhược điểm của mình qua
dãy ô số trống, nếu có ý thức thay đổi thì chúng ta sẽ có thể khắc
phục những nhược điểm đó bằng cách tham gia những hoạt động
giúp phát triển các thế mạnh hay đặc điểm của những con số vắng
mặt, từ đó cải thiện cuộc sống của mình.

Có bảy cặp Mũi tên mạnh - yếu, cùng với một Mũi tên Kế hoạch
1-2-3. Tổng cộng là 15 Mũi tên chỉ đặc điểm, bao gồm:

Mũi tên 1-5-9 và Mũi tên trống 1-5-9
Mũi tên 3-5-7 và Mũi tên trống 3-5-7
Mũi tên 3-6-9 và Mũi tên trống 3-6-9
Mũi tên 2-5-8 và Mũi tên trống 2-5-8
Mũi tên 1-4-7 và Mũi tên trống 1-4-7
Mũi tên 1-2-3
Mũi tên 4-5-6 và Mũi tên trống 4-5-6
Mũi tên 7-8-9 và Mũi tên trống 7-8-9
MŨI TÊN 1-5-9: MŨI TÊN QUYẾT TÂM
Mũi tên Quyết tâm được tạo thành bởi sự có mặt của ba con số

1-5-9 theo đường chéo từ góc trái lên góc phải của Biểu đồ ngày
sinh (xem Hình 18).



Hình 18: Biểu đồ ngày sinh 15/6/1976

Bất kỳ người nào chào đời vào tháng Năm (hoặc có Số 5 trong
ngày sinh) của những năm 19xx đều có Mũi tên Quyết tâm trong
Biểu đồ ngày sinh của mình. Đặc biệt, tất cả những người được sinh
ra trong những năm 1950 đều có mũi tên này. Vì tất cả những người
chào đời vào những năm 19xx đều có sẵn “vốn liếng” là số 1 và số
9, chỉ cần có thêm số 5 là đủ để tạo thành mũi tên. Do đó, Mũi tên
Quyết tâm trở thành mũi tên thường gặp nhất trong thế kỷ 20. Có lẽ
vì vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi thế kỷ 20 có rất nhiều
người có quyết tâm sắt đá và đạt được thành tựu nổi bật. Sang
chặng đầu của thế kỷ 21 này, khi những người của thế kỷ 20 đang
trong lứa tuổi trưởng thành, họ vẫn tiếp tục có những đóng góp quan
trọng cho xã hội.

Nếu quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy quả thật rất nhiều người được
sinh ra trong khoảng thời gian 1950 - 1959 rất thành công cho đến



tận bây giờ.
Những người có Mũi tên Quyết tâm trong Biểu đồ ngày sinh

thường rất kiên trì thực hiện bất kỳ điều gì họ muốn làm, vượt qua
mọi trở ngại, theo đuổi cho đến khi nào được thì thôi. Thật mừng
cho những ai có được mũi tên này, bởi nếu thiếu quyết tâm, chúng
ta sẽ dễ bị những khó khăn trên đường đời làm cho nhụt chí. Tuy
nhiên, những người này cũng nên cẩn trọng vì đôi khi sự quyết tâm
quá độ sẽ trở thành sự cố chấp khiến họ cứ đâm đầu vào một vấn
đề nào đó, dù biết nó không lối thoát hoặc không cần thiết, từ đó
lãng phí nhiều thời gian và năng lượng; hoặc họ sẽ kiên quyết…
ngồi chờ cho đến khi nào chướng ngại tan biến, sau đó… lao vào
giải quyết tiếp! Một trong những bài học lớn nhất mà người có Mũi
tên Quyết tâm nên thấu hiểu: Không phải vấn đề nào cũng cần phải
giải quyết. Cái gì cũng lao vào giải quyết thì sẽ rất mệt mỏi.

Thay vào đó, những người có mũi tên này nên chọn con đường
trung dung, nghĩa là không nên quá cố chấp mà hãy tập phát huy tối
đa trực giác, trí tuệ và lòng trắc ẩn của mình, biết lúc nào nên tiếp
tục dấn bước, lúc nào nên dừng và lúc nào nên buông. Như vậy họ
sẽ giảm thiểu được nhiều thời gian, tiết kiệm được nhiều năng
lượng, cũng như có cơ hội học hỏi thêm nhiều điều.

Sự quyết đoán của những người mang Mũi tên 1-5-9 là một
phẩm chất tuyệt vời, đồng thời cũng là một ưu điểm mạnh mẽ.
Nhưng những người có mũi tên này cần học cách sử dụng nó một
cách khôn ngoan. Nếu bên cạnh mũi tên này, họ còn có tổ hợp
nhiều số 1 trên Biểu đồ ngày sinh (từ hai số 1 trở lên, ví dụ: 11, 111,
1111…) thì họ càng phải lưu ý điều này hơn nữa, vì số 1 càng nhiều
thì “cái tôi” càng được nhấn mạnh và họ càng dễ trở nên cố chấp
đến mức ngang ngạnh (xem Hình 19).



Hình 19: Biểu đồ ngày sinh 15/11/1971

Mũi tên Quyết tâm kép (11-55-99): Cũng không khó tìm thấy
những người có cả ba cặp số lặp lại, cụ thể là 11-55-99 (ví dụ,
người sinh ngày 15/2/1959); hoặc thậm chí, trên toàn bộ Biểu đồ
ngày sinh hoàn toàn không còn con số nào khác ngoại trừ Mũi tên
Quyết tâm kép 11-55-99 (xem Hình 20). Những người này sẽ có gấp
đôi sức mạnh của sự quyết tâm mà mũi tên này mang lại, nhưng họ
cũng rất cần sự chỉ dẫn của một trực giác nhạy bén để đưa ra
những quyết định sáng suốt trước khi lao vào một chuỗi những hành
động mà sau này có thể họ sẽ hối tiếc.



Hình 20: Biểu đồ ngày sinh 10/5/1995

Đối với những người có Mũi tên Quyết tâm đơn (1-5-9), động lực
của họ được thúc đẩy theo hướng những tham vọng, hoài bão hoặc
lý tưởng mà số 9 ở đầu mũi tên thể hiện. Nếu có bất kỳ một con số
nào trong mũi tên được nhân lên, sức mạnh của tổ hợp con số đó
sẽ được nhấn mạnh. Chẳng hạn, nếu trong mũi tên chỉ có số 1 được
nhân đôi (11-5-9), sự quyết tâm sẽ được thể hiện trong việc biểu đạt
cái tôi; nếu chỉ có số 5 được nhân đôi (1-55-9), tình cảm hoặc sự tự
do cảm xúc sẽ là động lực thúc đẩy chính. Trong trường hợp chỉ có
số 9 được nhân đôi (1-5-99), sự quyết tâm sẽ hướng đến tham vọng
hay lý tưởng của người đó, tùy thuộc vào Con số chủ đạo của họ
hoặc những tổ hợp số khác có mặt trong biểu đồ. Nếu các tổ hợp số
chủ yếu tập trung ở Trục ngang Thể chất (1-4-7), trọng tâm sẽ là
tham vọng, hoài bão; còn nếu các tổ hợp số tập trung ở Trục ngang



Tinh thần (2-5-8) hoặc Trục ngang Trí não (3-6-9), động lực cho sự
quyết tâm sẽ tập trung vào lý tưởng sống (xem Hình 21).

Hình 21: Biểu đồ ngày sinh 22/9/1965

Những người có Mũi tên 1-5-9 thường thể hiện sự cương quyết
(hoặc sự bướng bỉnh) ngay từ khi còn rất bé. Đây là đặc điểm tính
cách đặc biệt nổi trội, cần được tôn trọng và tạo điều kiện để những
đứa trẻ này có không gian thể hiện cá tính của mình. Tuy nhiên,
chúng vẫn cần được dạy dỗ để hiểu chuyện và học cách điều chỉnh
bản thân. Cha mẹ hoặc thầy cô không nên dùng biện pháp mạnh để
cấm đoán hay ép buộc những đứa trẻ này làm điều mà chúng không
muốn. Thay vào đó, họ nên dẫn dắt chúng nhẹ nhàng bằng lòng yêu
thương, sự tử tế, cùng với sự linh hoạt mềm dẻo nhưng kiên định,
để uốn nắn trẻ cho phù hợp.



Nhìn chung, trẻ con có Mũi tên Quyết tâm thường khá thông
minh, chịu nghe lẽ phải, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với người
lớn nếu chúng nhìn ra lỗ hổng trong các lời giải thích đó.

Tóm lại, đối với những đứa trẻ có Mũi tên 1-5-9, các bậc phụ
huynh và thầy cô nên tạo điều kiện cho trẻ có đủ không gian và cơ
hội để thể hiện đặc điểm tính cách của chúng, nhưng cũng cần kiểm
soát ở mức vừa phải để trẻ không được nước lấn tới, gây ra tính
bướng bỉnh, lì lợm, dẫn đến các phản ứng tiêu cực trước nhiều tình
huống và gây hại đến đời sống hạnh phúc của trẻ lúc trưởng thành.
Người lớn cần lưu ý bồi dưỡng để thúc đẩy sự quyết tâm của trẻ
theo hướng tích cực, vì đây là “nhân tố vàng” góp phần tạo nên
thành công cho cuộc đời của trẻ sau này.

MŨI TÊN TRỐNG SỐ 1-5-9: MŨI TÊN TRÌ HOÃN
Ngược với Mũi tên Quyết tâm 1-5-9, những người có ngày sinh

thiếu cả ba con số 1, 5, 9 sẽ có Mũi tên trống 1-5-9 trong Biểu đồ
ngày sinh, với đặc điểm chung là… tính thiếu quyết tâm, hay lần lữa,
trì hoãn thực hiện những điều cần làm. Vì vậy mũi tên này được gọi
là Mũi tên Trì hoãn.

Tất cả những ai sinh ra vào những năm 19xx của thế kỷ 20 đều
không vướng mũi tên trống này. Chỉ có những người chào đời từ
năm 2000 trở đi mới có khả năng gặp phải Mũi tên Trì hoãn, và
nhiều người trong số đó còn trống thêm rất nhiều cột khác, do trong
ngày sinh quá nhiều số 0 hoặc có nhiều số lặp lại. Tuy nhiên, cũng
có một tin tốt lành là so với các mũi tên trống khác, Mũi tên Trì hoãn
ít xuất hiện hơn rất nhiều, vì trong một tháng có nhiều ngày đều có ít
nhất một số 1 (ví dụ các ngày 1, 11, 21, 31). Bên cạnh đó, những
người có sinh nhật vào tháng 5, tháng 9 mỗi năm, và những người



sinh năm 2005, 2009, 2015, 2019… cũng yên tâm không vướng mũi
tên trống này.

Nhìn trên Biểu đồ ngày sinh, Mũi tên trống 1-5-9 xẻ biểu đồ ra
làm hai nửa rõ ràng, chia cắt những con số mang tính trực giác (bao
gồm 2, 3, 6) và những con số mang tính vật chất thực tế (bao gồm
4, 7, 8). Vì vậy, những ai mang mũi tên này sẽ dễ lần lữa, trì hoãn
mọi việc, thậm chí… không làm gì cả. Đặc điểm đó có thể được điều
chỉnh nếu được phát hiện sớm. Do đó các bậc phụ huynh và thầy cô
cần lưu ý để nhận ra đặc điểm này ở trẻ để có thể uốn nắn kịp thời.
Nếu cứ kéo dài thì tính trì hoãn dễ ăn sâu vào gốc rễ và gây hại cho
cuộc sống của những người mang mũi tên này, ảnh hưởng rất tiêu
cực đến sự phát triển hay thành công của họ, cũng như liên tục
khiến bản thân họ lẫn mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng khó
chịu.

Chúng ta sẽ lần lượt nhìn qua Biểu đồ ngày sinh của những
người sinh vào các ngày 3/6/2007 (Hình 22), 24/6/2008 (Hình 23),
30/3/2006 (Hình 24) và 22/2/2000 (Hình 25).



Hình 22: Biểu đồ ngày sinh 3/6/2007

Người có ngày sinh 3/6/2007 là trường hợp nhẹ và đơn giản nhất
trong cả bốn trường hợp được đưa ra làm ví dụ, vì họ chỉ có một
mũi tên trống, đó là Mũi tên trống 1-5-9: Mũi tên Trì hoãn. Họ có một
số 3 - cho thấy một tâm trí đủ tốt đẹp; một con số 6 - đủ quan tâm
đến các việc trong nhà; chỉ cần thêm một số 9 thì người này sẽ có
được Mũi tên 3-6-9 chỉ đầu óc sáng suốt và trí nhớ tốt. Tuy nhiên, họ
có một số 7, con số chỉ sự mất mát ở một trong ba khía cạnh chính
của đời sống (sức khỏe, tiền tài hoặc sự nghiệp hay hạnh phúc), để
qua đó họ có thể lĩnh hội được những bài học đắt giá ở đời. Điểm
đặc biệt trên biểu đồ của những người này là xung quanh con số 7
hoàn toàn trống, tạo thành thế “số 7 bị cô lập” với ý nghĩa: nếu họ
không nhìn ra bài học đau thương này và cứ than thân trách phận
thì nó sẽ lặp đi lặp lại. Cho đến khi họ nhận ra “Ồ, đây là bài học



dành cho mình. Mình học được gì qua chuyện này?” và ngưng oán
thán thì bài học mất mát đó mới dừng lại.

Như vậy, khi có thêm Mũi tên trống 1-5-9, nhiều khả năng tính trì
hoãn sẽ gây ra tổn thất cho những người có biểu đồ này. Nếu được
nhận ra và khắc phục sớm thì những mất mát hay tổn thất này sẽ
không lặp lại nữa.

Hình 23: Biểu đồ ngày sinh 24/6/2008

Những người chào đời ngày 24/6/2008, ngoài Mũi tên trống 1-5-
9 thì họ còn thiếu chuỗi số 3-5-7, tạo thành mũi tên trống thứ hai -
Mũi tên Hoài nghi. Họ có cặp số 22, cho thấy trực giác phát triển tốt;
một số 6, cho thấy ý thức tốt về gia đình, về mái ấm; một số 4 chỉ ra
rằng họ đủ quan tâm đến đời sống vật chất thực tế; một số 8, biểu
thị tính độc lập, tỉ mỉ, ngăn nắp nếu sống tích cực.



Tuy nhiên, vì có đến hai mũi tên trống, những người này ngoài
tính trì hoãn còn có thái độ hoài nghi về cuộc sống. Họ thường đặt
câu hỏi và “ghim” những gì khiến họ không hài lòng trong cuộc sống,
và vì vậy họ dễ kéo số 8 trong biểu đồ của mình theo hướng tiêu
cực, dễ tức giận, dễ nổi nóng, dẫn đến nhiều mối quan hệ không
được bền vững, thường phải chuyển nhà, đổi nghề…

Hình 24: Biểu đồ ngày sinh 30/3/2006

Những người sinh vào ngày 30/3/2006, ngoài Mũi tên trống 1-5-9
chỉ tính trì hoãn, còn có thêm hai mũi tên trống khác là Mũi tên trống
7-8-9 chỉ tính thụ động và Mũi tên trống 1-4-7 chỉ tính thiếu thực tế,
thiếu ngăn nắp. Bên cạnh một số 2 chỉ trực giác (đủ cho phụ nữ,
nhưng hơi thiếu nếu người này là nam) và một số 6 chỉ mối quan
tâm đến các vấn đề gia đình, người này có tới hai số 3, nhiều hơn
cần thiết, khiến họ dễ rơi vào tình trạng mơ mộng thái quá và thiếu



thực tế - đôi khi những điều này sẽ tạo ra chướng ngại cho chính
cuộc sống của họ.

Tóm lại, người có Biểu đồ ngày sinh như trên thường trì hoãn,
thụ động, thiếu thực tế, thiếu ngăn nắp. Nếu được điều chỉnh sớm
từ khi còn bé thì họ sẽ có thể khắc phục những nhược điểm này.

Hình 25: Biểu đồ ngày sinh 22/2/2000

Những người sinh ngày 22/2/2000 khá đặc biệt khi số tự nhiên
duy nhất tồn tại trên Biểu đồ ngày sinh của họ là số 2, con số chỉ
trực giác. Toàn bộ những ô số còn lại đều trống!

Như đã nói trước đó, các nhà nghiên cứu Nhân số học không hề
đánh giá thấp số 0. Họ cho rằng đây là con số bí ẩn đến mức tới tận
bây giờ họ vẫn chưa tìm ra được sức mạnh tiềm ẩn của nó. Trong
phân số, khi số 0 là tử số thì tất cả đều bằng 0 (0 chia cho mấy cũng
đều bằng 0), nhưng khi số 0 làm mẫu số thì kết quả sẽ là vô tận. Vì



vậy, những trường hợp có quá nhiều số 0 hội tụ này vẫn còn là một
ẩn số. Họ là ai? Khả năng của họ có phải là vô tận hay không?
Những trường hợp quá nhiều số 2 hội tụ và để lại nhiều mũi tên
trống vẫn rất đặc biệt đối với bản thân người mang những con số
này, cho cha mẹ và cả thầy cô của họ, đặc biệt là nếu không ai trong
số họ biết cách khai mở tiềm năng hoặc khắc phục nhược điểm mà
biểu đồ này mang lại.

Thông thường, phụ nữ chỉ cần một số 2, đàn ông chỉ cần hai số
2 là đủ để có trực giác chính xác và đáng tin cậy. Từ ba số 2 trở đi,
trực giác sẽ phát triển quá mức, đến nỗi đôi khi người khác cảm
thấy họ giống như đang sống trong một thế giới riêng. Trực giác
phát triển quá mức nên đôi khi họ sẽ “bắt sóng” được cả những
nguồn chưa đáng tin cậy, dẫn đến cảm giác không cân bằng trong
đời sống. Thêm vào đó, họ còn có quá nhiều mũi tên trống, như
trường hợp cụ thể này thì tổng cộng có tới năm mũi tên trống: Mũi
tên trống 1-5-9 chỉ tính trì hoãn, Mũi tên trống 3-5-7 chỉ thái độ hoài
nghi cuộc sống, Mũi tên trống 1-4-7 chỉ tính thiếu thực tế, thiếu ngăn
nắp, Mũi tên trống 3-6-9 chỉ trí nhớ ngắn hạn, Mũi tên trống 4-5-6 chỉ
sự uất giận khi không đạt được điều mong ước ở đời. Thật sự khá
mệt mỏi!

CÁCH PHÁ THẾ MŨI TÊN TRỐNG 1-5-9
Chỉ với bốn ví dụ ở trên, chúng ta có thể hiểu được lý do thế hệ

sinh ra trong giai đoạn từ sau năm 2000, đặc biệt là từ năm 2000
đến 2009, đa số đều là những người khá thụ động, hay trì hoãn,
kèm theo một số đặc điểm khác nữa mà những người không nghiên
cứu Nhân số học thường gọi là “bệnh con cưng”. Thật ra điều này
cũng không sai, vì nếu xem xét mặt bằng xã hội, phần lớn những
người được sinh ra trong giai đoạn này đều là thành viên của những



gia đình ít con, kinh tế tương đối khá giả, nên họ được cả gia đình
tập trung chăm sóc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ
đó vô tình tạo nên một thế hệ như chúng ta đang quan sát thấy. Tuy
nhiên, theo góc nhìn Nhân số học, tất cả những điều này đang mô tả
chính xác những diễn tiến ban đầu trong cuộc đời của những người
được sinh ra vào giai đoạn này, cho đến khi họ có đủ nhận thức để
nhìn nhận bản thân một cách khách quan qua Biểu đồ ngày sinh và
thực hiện một số hoạt động để thay đổi cuộc đời mình.

Nói một cách ví von, ngày sinh và Biểu đồ ngày sinh giống như
mảnh vườn mà Đấng Tạo hóa cấp cho mỗi người để làm “vốn ban
đầu”. Sau đó, khi ý thức là mình có thể trồng thêm hoặc nhổ bớt cây
cối trong vườn, người chủ vườn sẽ “quy hoạch” lại cuộc đời mình,
làm cho nó thêm trọn vẹn và “nhổ” bớt các mũi tên trống.

PHÁ THẾ TRỐNG BẰNG TÊN RIÊNG
Trên thực tế, có khi cha mẹ bạn đã vô thức “phá thế trống” này

cho bạn rồi. Nếu bạn thấy một người có Biểu đồ ngày sinh mang
Mũi tên trống 1-5-9 này thật, nhưng cuộc sống họ nhìn qua có vẻ ổn,
bản thân họ cũng không ù lì hay trì hoãn, thì hãy thử xem xét tên mà
cha mẹ họ đã đặt cho họ. Bản thân những chữ cái trong cái tên cũng
có sóng rung tương ứng với những con số cụ thể. Trong trường hợp
này, người nào có ít nhất một trong các chữ cái bên dưới trong tên
riêng (cả tên chính thức trên giấy tờ hoặc tên thân mật ở nhà) thì họ
đã “điền” số 1, 5, 9 “ảo” vào biểu đồ của mình.

• A, J, S: tương ứng với số 1
• N, E, W: tương ứng với số 5
• I, R: tương ứng với số 9
Tuy nhiên, khi “điền số” bằng tên riêng thì chúng ta cũng cần lưu

ý rằng số lượng chữ cái cũng cần phù hợp với số lượng lý tưởng



của các con số (một cặp đối với các số 1 hay 2, và duy nhất một số
đối với các số từ 3 tới 9). Nếu tên riêng có quá nhiều số 1, số 5 hay
số 9 lặp lại thì cũng thành “dư quá hóa xấu” (xem Phần 12).

Lưu ý:
Khi con của bạn chẳng may có nhiều mũi tên trống trong ngày

sinh, hãy kiểm tra lại xem tên con đã khắc phục được bao nhiêu chỗ
trống. Nếu vẫn chưa ổn, hoặc tên con vô tình nhấn thêm những con
số đã dư, mà chỗ trống vẫn trống, thì bạn hãy tìm cái tên thân mật
nào có những chữ cái phù hợp để đặt cho con.

Đối với những ông bố, bà mẹ tương lai, hãy khoan đặt tên cho
con trước. Thay vào đó, hãy chọn sẵn vài cái tên mình thích, sau đó
dựa vào ngày sinh thực tế và biểu đồ của con để quyết định cái tên
phù hợp.

Một cách “phá thế” hữu hiệu khác là nghiền ngẫm ý nghĩa của
từng con số mà chúng ta thiếu trên Biểu đồ ngày sinh và những
điểm yếu đi kèm, sau đó tìm cách thực hiện những hoạt động có thể
khắc phục những điểm yếu đó, nhằm điền vào những “con số ảo”
cho biểu đồ của mình. Chẳng hạn, để phá thế Mũi tên trống 1-5-9,
chúng ta cần điền các con số ảo tương ứng vào biểu đồ, thông qua
các hoạt động có thể giúp chúng ta phát triển những đặc điểm tích
cực của các số đó. Ngoại trừ số 1 - “cái tôi” - không cần động đến vì
vốn dĩ ai cũng đã có cái tôi sẵn rồi, hai con số mà chúng ta có thể
điền vào Biểu đồ ngày sinh chính là số 5 và số 9.

ĐIỀN “SỐ 5 ẢO”
Để điền được số 5 ảo vào Biểu đồ ngày sinh, chúng ta có thể

chọn làm các việc sau đây:
• Diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc của bản thân một cách tự do,

thoải mái hơn, vui buồn gì đều không tự giữ trong lòng.



• Chủ động kết nối với mọi người xung quanh mình, không tự cô
lập bản thân.

• Tập bày tỏ tình yêu thương đến mọi người, mọi loài thường
xuyên hơn. Bày tỏ sự biết ơn với muôn người, muôn loài.

• Tập đứng trước đám đông và diễn đạt ý kiến của mình một
cách mạnh dạn hơn. Nếu chưa làm được, hãy thử tham gia các lớp
kỹ năng sống, tâm lý sống hay các câu lạc bộ, đội nhóm.

• Tập yoga hoặc các hoạt động thể dục tương tự. Lưu ý đến
vùng cổ họng vì đây là nơi có Luân xa số 5 - Trung tâm năng lượng
có liên quan đến giao tiếp và kết nối. Khi chúng ta tập trung làm cho
vùng Luân xa số 5 này được thông suốt, số 5 ảo sẽ từ từ được
“điền” vào Biểu đồ ngày sinh của chúng ta.

Lưu ý:
Số 5 vô cùng cần thiết và quan trọng đối với tất cả chúng ta chứ

không chỉ đối với những người có Mũi tên trống 1-5-9. Số 5 có vị trí
trung tâm, giống như tâm của đóa hoa, nơi lan tỏa ra năng lượng
tích cực và kết nối tất cả các số còn lại với nhau. Vì vậy, việc rèn
luyện để có con số này chắc chắn sẽ vô cùng có lợi cho cuộc sống
của chúng ta.

ĐIỀN “SỐ 9 ẢO”
Ý nghĩa của số 9 nằm trong ba yếu tố: trách nhiệm, hoài bão và

lý tưởng. Vậy, để “điền” số 9 ảo vào Biểu đồ ngày sinh, hãy tập làm
các hoạt động sau đây:

• Đặt ra một mục tiêu nho nhỏ (nếu người này là con hay học
sinh của bạn, hãy tập cho trẻ tự suy nghĩ và vạch ra một mục tiêu
nhỏ, thực tế, có thể vươn tới được). Sau đó, hãy vạch ra các bước
để đạt được mục tiêu này, cũng như cách theo dõi, khuyến khích,
khen ngợi nhẹ nhàng cho những bước đạt được và tưởng thưởng



xứng đáng khi hoàn thành mục tiêu. Bằng cách này bạn sẽ đồng
thời kích hoạt được cả yếu tố ước mơ/hoài bão và trách nhiệm.

• Liên tục đặt ra các mục tiêu nối tiếp nhau, cái sau lớn hơn,
quan trọng, dài hơi hơn cái trước. Sự động viên, khen ngợi và tưởng
thưởng cũng diễn ra tương tự như trên.

• Khi bản thân người cần điền số 9 ảo đã quen dần với việc đề ra
và đạt được mục tiêu, hãy thực hiện những cuộc trò chuyện thân
tình và khơi gợi để họ xác định lý tưởng sống của họ là gì, họ muốn
đạt được điều gì nhất trong đời. Sau đó, hãy khuyến khích họ xây
dựng các kế hoạch để có thể chạm đến lý tưởng đó.

Lưu ý:
Bản thân người mang mũi tên trống này trong biểu đồ đã có xu

hướng trì trệ, trì hoãn khá mạnh, nên việc “điền” được một con số
ảo vào biểu đồ của họ không hề dễ dàng hay thành công trong ngày
một ngày hai. Tuy nhiên, hãy phát huy sức mạnh của sự kiên trì và
tình yêu thương, chúng ta sẽ thay đổi được bản thân mình hoặc cải
thiện được cuộc sống của những người thân thương. Nỗ lực này
thật sự xứng đáng.

Chỉ cần “điền” một trong hai con số ở trên vào biểu đồ là chúng
ta có thể phá thế trống của Mũi tên trống 1-5-9 này rồi, nhưng nếu
bạn có thể “điền” được cả hai thì cuộc đời bạn sẽ càng tốt đẹp hơn.

MŨI TÊN 3-5-7: MŨI TÊN TÂM LINH
Nếu trong ngày sinh dương lịch của bạn có đủ ba con số 3, 5, 7,

chúng sẽ tạo thành một mũi tên khá tốt đẹp, đó là Mũi tên chỉ sự
nhạy bén về mặt tâm linh, gọi ngắn gọn là Mũi tên Tâm linh. Ngược
lại, nếu trong ngày sinh của bạn thiếu cả ba con số này, nó tạo ra
một mũi tên trống chỉ sự hoài nghi về cuộc sống.



Nói về mức độ phổ biến, Mũi tên Tâm linh khá ít xuất hiện so với
mũi tên trống tương ứng (Mũi tên Hoài nghi). Trong hơn nửa năm
qua, khi xem xét hơn 500 trường hợp ngẫu nhiên, tôi thấy được hơn
100 trường hợp có Mũi tên trống 3-5-7, trong khi số người có Mũi
tên 3-5-7 chỉ khoảng vài chục. Và theo tôi, quả thật những người có
mũi tên này khá “nhạy” về các vấn đề tâm linh, trội hơn hẳn một
người bình thường. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của mũi tên này khi
áp dụng vào cuộc sống cá nhân còn phụ thuộc vào những con số
khác hoặc những mũi tên khác cùng có mặt trong biểu đồ, và cả
Con số chủ đạo của họ nữa.

Mũi tên Tâm linh được tạo thành từ số 3 ở góc trên cùng bên
trái, kéo xuống số 7 nằm ở góc dưới cùng bên phải. Điểm dễ thấy
của những người có mũi tên này là họ sẽ không có mũi tên trống
nào, vì ba con số 3, 5, 7 rải đều lên cả ba trục ngang và ba trục dọc.
Thêm nữa, tất cả những người có Mũi tên 3-5-7 được sinh ra trong
những năm 19xx của thế kỷ 20 đều mặc định có Mũi tên Quyết tâm
(1-5-9), vì họ luôn có sẵn số 1 và 9 trong năm sinh. Hãy xem qua
các trường hợp được đề cập ở Hình 26 và Hình 27. Vậy xét ra,
những người thuộc nhóm mặc định có Mũi tên Tâm linh có được “số
vốn” khá mạnh, mặc dù so với nhóm 7/3/2005 thì nhóm 7/5/1973 có
thể chịu nhiều thử thách hơn khi có đến hai số 7 trong ngày sinh -
vốn là các “tín hiệu” của những bài học lớn được học qua sự mất
mát và hy sinh.



Hình 26: Biểu đồ ngày sinh 7/5/1973

Hình 27: Biểu đồ ngày sinh 7/3/2005



Xét về mặt ý nghĩa, Mũi tên 3-5-7 còn lợi hại ở chỗ nó kết nối ba
con số mạnh nhất của từng trục: Số 3 của Trục ngang Trí não, số 5
của Trục ngang Tinh thần và số 7 của Trục ngang Thể chất. Đây còn
là những con số chủ đạo trong nhiều trường phái tâm linh, thần học
hay triết học khác nhau từ Đông sang Tây. Do đó, không có gì ngạc
nhiên khi liên kết với nhau, chúng tạo ra tiềm năng phi thường để
phát triển nhận thức tâm linh sâu sắc. Khả năng nhận thức tâm linh
này thường được rút tỉa từ trải nghiệm cá nhân, nên những người
mang mũi tên này ít khi chịu nghe lời khuyên của người khác. Trong
nhiều tình huống, họ thích dấn thân, tự trải nghiệm, cảm nhận và tự
rút ra bài học cho mình.

Hệ quả của khuynh hướng này là họ phải vượt qua nhiều bài học
buồn đau trong chặng đầu của cuộc đời. Nhưng chính những bài
học ấy lại là động lực giúp họ rèn ý chí kiên cường để lĩnh hội các
triết lý sâu sắc của cuộc đời, từ đó trưởng thành. Một khi vượt qua
được những trải nghiệm cam go đó, có ý thức sống tích cực và nhận
ra sức mạnh của tình yêu thương, những người này sẽ hình thành
một nguồn sức mạnh nội tại khó ai bì được. Để rồi từ đó, họ đạt
được sự tĩnh lặng và bình thản, thứ lan tỏa từ tâm hồn của họ ra
đến bên ngoài, bộc lộ vẻ đẹp tinh thần của họ.

Trong số những người ít ỏi có Mũi tên 3-5-7 mà tôi được gặp, có
hai trường hợp tôi có thể nghiên cứu kỹ do được tiếp xúc khá gần.
Trường hợp thứ nhất là một nữ cư sĩ. Tuy đang thực hành tu tại gia,
nhưng sự ảnh hưởng của cô cũng có thể được xem là khá mạnh
cho một đạo tràng từng đi cùng chuyến Tứ Động Tâm tới Đất Phật
với nhà MayQ Go ngày trước. Khi xem Biểu đồ ngày sinh của cô
(xem Hình 28), chúng ta thấy ngoài Mũi tên Tâm linh, cô còn có
thêm đến ba mũi tên chỉ sức mạnh nữa, bao gồm Mũi tên Quyết tâm



1-5-9, Mũi tên Trí tuệ 3-6-9, và Mũi tên Kế hoạch 1-2-3. Đi kèm với
lợi thế của bốn mũi tên này, tất cả con số trong Biểu đồ ngày sinh
của cô đều không bị lặp lại nhiều lần dẫn đến sự thái quá, nên mọi
thứ rất vừa phải. Thế nên đường tu của cô có vẻ rất thuận lợi và đạt
được nhiều thành quả.

Hình 28: Biểu đồ ngày sinh 26/5/1973

Một trường hợp khác là một người bạn nhỏ tuổi hơn tôi. Em từng
gắn bó một khoảng thời gian với tôi trong một số công tác, và cũng
thỉnh thoảng phát biểu theo kiểu “Em bắt sóng được như vậy”. Sau
này, khi nhìn vào Biểu đồ ngày sinh của em, thật không ngạc nhiên
khi thấy em cũng có chuỗi ba số 3-5-7 (xem Hình 29). Bên cạnh đó,
em còn có thêm Mũi tên Quyết tâm 1-5-9, cùng với Mũi tên Kế



hoạch 1-2-3 giống như vị cư sĩ nói trên. Tuy nhiên, tôi quan sát thấy
rằng cho tới hiện giờ con đường em đi có vẻ vẫn còn khá nhiều
chông gai cùng không ít điều bất ý. Có thể lý giải từ hai lý do. Một là
em có đến hai con số 9 lặp lại, tức là cả ba yếu tố đặc thù của số 9
(trách nhiệm, hoài bão, lý tưởng) ở em đều bị nhấn mạnh gấp đôi,
khiến em mệt mỏi vì đòi hỏi trách nhiệm quá cao nơi bản thân và cả
nơi người khác - em có ước vọng và lý tưởng quá cao so với thực
tế, và vì cao nên khó với tới, từ đó khiến em buồn. Lý do thứ hai có
thể là em vẫn đang trong giai đoạn “chịu nhiều bài học buồn đau” để
luyện ý chí kiên cường và lĩnh hội được nhiều năng lực tâm linh
mạnh mẽ mà một cuộc đời suôn sẻ không thể nào có được.

Hình 29: Biểu đồ ngày sinh 25/7/1993



Trẻ nhỏ có Mũi tên 3-5-7 thường rất tin người - đôi khi có phần
bản năng - và cũng có thiên hướng coi sự công bằng là đương
nhiên. Vì thế, trẻ nên được chăm sóc và quan tâm một cách đặc
biệt, và đừng bao giờ nói dối trẻ cho qua chuyện, dù vì bất cứ lý do
gì. Một khi những đứa trẻ này nghi ngờ cha mẹ hay người lớn, niềm
tin của chúng sẽ bị tan vỡ, và chúng sẽ có những phản ứng đặc biệt
mạnh mẽ với những sự lừa dối đó, cuộc sống của chúng cũng vì thế
mà bị xáo động.

Những đứa trẻ này rất cần được dìu dắt để tiếp cận các vấn đề
tinh thần hoặc tâm linh ở mức độ sâu hơn. Phụ huynh hoặc thầy cô
cũng nên khuyến khích trẻ tìm hiểu về nhiều tôn giáo và các triết lý
khác nhau, để xem chúng phù hợp với tôn giáo hay hệ thống nào,
và cũng để qua đó, trẻ có cơ hội tiếp cận và tiếp nhận những giá trị
tâm linh hoặc giá trị đạo đức giúp cuộc sống con người tốt đẹp hơn.
Trẻ có khả năng nhận thức các giá trị tâm linh rất cao, nhưng
thường thì sự non nớt trong giai đoạn đầu đời cũng ít nhiều cản trở
khả năng đánh giá, nhìn nhận vấn đề, cũng như khả năng diễn đạt
những cảm nhận sâu sắc trong nội tâm của trẻ. Điều này có thể
khiến trẻ cảm thấy ấm ức và tức giận.

Phụ huynh và thầy cô nên khuyến khích trẻ đọc những quyển
sách được chọn lọc kỹ lưỡng, thay vì cho trẻ xem các chương trình
truyền hình phổ thông, thứ vốn có nhiều nguy cơ ẩn chứa bạo lực
hoặc cảm xúc tiêu cực. Điều này đặc biệt cần thiết và bổ ích trong
giai đoạn trẻ đang phát triển khả năng nhận thức tâm linh của mình.
Cha mẹ của những đứa trẻ thuộc nhóm này cũng nên cùng trẻ tìm
hiểu những lĩnh vực mà trẻ có thể có tiềm năng nhưng chưa phát
huy, chẳng hạn như trực giác hoặc khả năng ngoại cảm. Những điều



này có thể sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều sau này, để chúng không
hoang mang khi thấy bản thân mình hơi khác người.

MŨI TÊN TRỐNG 3-5-7: MŨI TÊN HOÀI NGHI
Mũi tên trống 3-5-7 này xuất hiện khi ngày sinh của bạn không có

bất kỳ con số 3, 5, 7 nào. Trong Biểu đồ ngày sinh, mũi tên trống
này được tạo thành bởi đường thẳng kéo dài từ ô trống ở góc trên
cùng bên trái xuống ô trống ở góc dưới cùng bên phải. Vì thiếu cả
ba số 3, 5 và 7 nên tính chất của cả ba con số này đều vắng mặt, hệ
quả là những người này sẽ dễ hoài nghi cuộc sống, như cái tên của
mũi tên miêu tả.

Mũi tên trống 3-5-7 có thể xuất hiện trong rất nhiều Biểu đồ ngày
sinh hiện nay do không có những con số “đảm bảo có mặt” như số 1
và 9 ở Mũi tên Quyết tâm 1-5-9. Tất cả những người không có các
số 3, 5 và 7 trong ngày tháng năm sinh của mình đều có khả năng
có mũi tên trống này.

Và vì thiếu hẳn ít nhất là ba số trong tổng cộng chín số tự nhiên,
nên tỷ lệ các con số khác bị lặp lại trong Biểu đồ ngày sinh này là
khá cao, dẫn đến tình trạng bị thừa những số mà chỉ có một số một
ô là lý tưởng nhất, tức là các con số từ 3 đến 9. Cụ thể, vì thiếu 3, 5
và 7 nên xác suất lặp lại các số 4, 6, 8, 9 khá cao. Bên cạnh đó,
nhiều hơn hai số 1 và hai số 2 cũng không tốt. Hãy xem trường hợp
được đề cập ở Hình 30. Người sinh ngày 28/9/1984 có Mũi tên Hoài
nghi và có đến hai số 8, hai số 9.



Hình 30: Biểu đồ ngày sinh 28/9/1984

Trong khi đó, người sinh ngày 28/2/1964 thì có biểu đồ tốt hơn
(xem Hình 31), vì tuy trống 3-5-7, nhưng các số còn lại trải đều các
ô. Con số duy nhất lặp lại là cặp số 22 thì lại rất tốt. (Nhắc lại: trong
chín số tự nhiên, chỉ có cặp 11 và 22 là tốt nhất; còn lại, các số từ 3
tới 9 thì chỉ cần một con số là đẹp nhất, nhiều hơn sẽ dư và ảnh
hưởng không tốt đến các đặc điểm tính cách, cuộc sống, trải
nghiệm, mất mát…)



Hình 31: Biểu đồ ngày sinh 28/2/1964

Về tính chất, những người có Mũi tên trống 3-5-7 thường có vẻ
khá đa nghi, hay đặt câu hỏi “Tại sao?” cho hầu như mọi vấn đề
trong cuộc sống, đặc biệt là những vấn đề họ mới gặp lần đầu. Điều
này làm cho cuộc sống của họ khá mệt, thậm chí có vẻ hơi tiêu cực.
Tuy nhiên, sau khi họ đã cất công tìm hiểu kỹ càng đến tận căn
nguyên vấn đề, nếu điều đó thuyết phục được họ thì họ sẽ thể hiện
sự chấp nhận một cách rõ ràng; ngược lại, nếu đã không đồng tình
với quan điểm nào thì họ sẽ dứt khoát gạt luôn quan điểm đó sang
một bên.

Bản chất của những người thuộc nhóm này là có máu tìm hiểu,
tìm tòi, nên có rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học có mũi tên đặc thù
này. Nhìn chung, những người này sẽ bắt đầu nghiền ngẫm dựa
trên nền tảng các kiến thức cơ bản, thứ được xem là chuẩn mực



trong bất kỳ lĩnh vực nào họ đang theo đuổi, và thường bỏ qua cơ
hội đào sâu những khía cạnh triết lý sâu sắc hơn của đời sống con
người, hoặc nếu có nhìn ra thì họ cũng đặt chúng vào vị trí thứ yếu.

Vì có quá nhiều điều làm họ cảm thấy hồ nghi về cuộc sống, họ
trở nên khá nóng nảy và dễ rơi vào thế bị động. Nếu không có ý
thức tự điều chỉnh bản thân, họ sẽ trở thành nạn nhân của chứng rối
loạn lo âu (hay lo lắng thái quá), kèm theo các triệu chứng như nhức
đầu và một số vấn đề tâm lý khác. Trạng thái lo lắng, bồn chồn có
thể dẫn đến nhiều phản ứng tiêu cực, gây ra những tai nạn bất ngờ
và thường ảnh hưởng đến vùng đầu. Do đó, đối với những người có
Mũi tên trống 3-5-7, điều đặc biệt cần thiết là họ cần phát triển một
cái nhìn sâu sắc hơn về các triết lý sống ở đời để nhận ra rằng có
những điều không chỉ được cảm nhận bởi năm giác quan thông
thường.

Nếu vì một lý do gì đó mà những người này cảm thấy thất vọng
với một tôn giáo, tín ngưỡng hay nền khoa học vốn được xem là
chính thống, họ có xu hướng phản ứng với thái độ bất cần, thiếu tin
tưởng với các đức tin hay triết lý trong cuộc sống. Điều này lại khiến
họ thêm chán nản với cuộc đời. Cách tốt nhất để những người có
Mũi tên trống 3-5-7 khắc phục xu hướng này là hãy tự phát triển cho
mình một mục đích sống cụ thể, nuôi dưỡng lòng thương yêu con
người, thương yêu muôn loài một cách mạnh mẽ hơn, và học cách
thể hiện bản thân một cách sâu sắc hơn thông qua các hình thức
nghệ thuật như viết lách, vẽ, âm nhạc, v.v…

Trẻ con có Mũi tên trống 3-5-7 thường thể hiện tính hoài nghi qua
trạng thái ủ rũ, tâm trạng lên xuống thất thường. Nhưng nếu các bậc
cha mẹ hiểu được nguyên nhân gây ra tình trạng đó thì họ sẽ có thể
giúp trẻ điều chỉnh để có thái độ tích cực hơn, cũng như giúp trẻ tìm



được sự bình yên trong tâm hồn bằng cách tránh xa các chương
trình truyền hình hỗn loạn, các trò chơi lộn xộn trên điện thoại hay
máy tính bảng hoặc những người bạn quá ồn ào. Khi có điều gì làm
trẻ con có mũi tên trống này phật lòng, chúng có xu hướng trốn vào
bên trong nội tâm mình. Sự cách biệt này là một cách để chúng tự
cân bằng cảm xúc và tinh thần.

Các bậc phụ huynh có thể giúp trẻ bằng phương pháp hai bước
như sau:

Đầu tiên, hãy khuyến khích trẻ đọc nhiều sách về tự nhiên, khoa
học, địa lý và tìm hiểu lý do đằng sau những hiện tượng đang diễn
ra, cũng như phát triển tính tò mò tích cực.

Sau đó, hãy khuyến khích trẻ chủ động theo đuổi một bộ môn
nghệ thuật nào đó, như học chơi một loại nhạc cụ, học vẽ, làm đồ
gốm, nặn tượng…

Lưu ý:
Trẻ con có Mũi tên trống 3-5-7 cần rất nhiều tình thương và cần

được đối xử tử tế, nhưng phụ huynh không được quá nuông chiều
trẻ. Hãy kiên nhẫn nhưng vẫn phải kiên quyết và cứng rắn, nếu
không, trẻ sẽ lợi dụng sự cưng chiều này và sinh hư. Mặt khác, cha
mẹ cũng không bao giờ nên quay lưng lại với trẻ chỉ vì chúng không
hành xử đúng. Hãy nhớ là trẻ luôn phản ứng lại những hành động
của cha mẹ, vì vậy việc cha mẹ mặc kệ hoặc tỏ ra “không thương
nữa” càng thổi bùng các phản ứng tiêu cực ở trẻ, và chúng sẽ thể
hiện điều này theo cách duy nhất mà chúng biết: tỏ ra giận dỗi hoặc
cô lập bản thân nhiều hơn. Điều này chỉ làm cho tình hình của trẻ trở
nên tệ hơn mà thôi. Tình yêu thương sẽ chiến thắng tất cả, nên các
bậc phụ huynh có con thuộc nhóm này hãy cố gắng thể hiện tình



yêu thương đúng mức và sự nghiêm khắc vừa phải. Nghe có vẻ
khó, nhưng hoàn toàn khả thi.

CÁCH PHÁ THẾ MŨI TÊN TRỐNG 3-5-7
PHÁ THẾ TRỐNG BẰNG TÊN RIÊNG
Trên thực tế, có khi cha mẹ bạn đã vô tình “phá thế trống” này

cho bạn rồi. Nếu bạn thấy một người có Biểu đồ ngày sinh mang
mũi tên trống này thật, nhưng cuộc sống họ nhìn qua có vẻ ổn,
không buồn khổ hay hoài nghi gì cả, thì hãy thử xem xét tên mà cha
mẹ họ đã đặt cho họ. Bản thân những chữ cái trong cái tên cũng có
sóng rung tương ứng với những con số cụ thể. Trong trường hợp
này, người nào có ít nhất một trong các chữ cái bên dưới trong tên
riêng (cả tên chính thức trên giấy tờ hoặc tên thân mật ở nhà) thì họ
đã “điền” số 3, 5, 7 “ảo” vào biểu đồ của mình.

• C, L, U tương ứng với số 3
• N, E, W tương ứng với số 5
• P, G, Y tương ứng với số 7
Tuy nhiên, khi “điền số” bằng tên riêng thì chúng ta cũng cần lưu

ý rằng nếu tên riêng có quá nhiều số 3, số 5 hay số 7 lặp lại thì cũng
thành “dư quá hóa xấu” (xem Phần 12).

Lưu ý:
Khi con của bạn lỡ có nhiều mũi tên trống trong ngày sinh, hãy

kiểm tra lại xem tên con đã khắc phục được bao nhiêu chỗ trống rồi.
Nếu vẫn chưa ổn, hoặc tên con vô tình nhấn thêm những con số đã
dư, mà chỗ trống vẫn trống, thì bạn hãy tìm cái tên thân mật nào có
những chữ cái phù hợp để đặt cho con.

Đối với những ông bố, bà mẹ tương lai, hãy khoan đặt tên cho
con trước. Thay vào đó, hãy chọn sẵn vài cái tên mình thích, sau đó



dựa vào ngày sinh thực tế và biểu đồ của con để quyết định cái tên
phù hợp.

PHÁ THỂ TRỐNG BẰNG CÁCH ĐIỀN “SỐ ẢO”
Trong trường hợp Biểu đồ ngày sinh có Mũi tên trống 3-5-7, tôi

khuyến khích các bạn chỉ chọn điền số 3 và số 5 ảo, bỏ qua số 7.
Nếu các bạn còn nhớ, số 7 tượng trưng cho những bài học kinh
nghiệm thương đau; do đó, chỉ những người cực chẳng đã có sẵn
số 7 trong ngày tháng năm sinh (như thế hệ 7x chẳng hạn) thì đành
chịu, còn những ai không có con số này thì không cần tìm cách
“điền” thêm vào.

Hãy tìm hiểu kỹ hơn qua hai ví dụ sau:
Hình 32 là Biểu đồ ngày sinh của người sinh ngày 26/8/1988,

Biểu đồ ngày sinh có Mũi tên Hoài nghi vì trống các ô số 3, 5 và 7.

Hình 32: Biểu đồ ngày sinh 26/8/1988



Tiếp theo, hãy xem biểu đồ trong Hình 33. Cũng người này,
nhưng chỉ cần có được số 3 thì biểu đồ của họ sẽ có thêm hai mũi
tên rất tuyệt, đó là Mũi tên Kế hoạch 1-2-3 và Mũi tên Trí tuệ 3-6-9.
Nếu thêm được số 5, người này sẽ được thêm cả Mũi tên Quyết
tâm 1-5-9 và Mũi tên Cân bằng cảm xúc. Khi đó cuộc đời họ sẽ thay
đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực!

Hình 33: Biểu đồ ngày sinh 26/8/1988 được điền “số 3 ảo” và “số 5
ảo”

Vậy chúng ta có thể điền “số 3 ảo” và “số 5 ảo” vào Biểu đồ ngày
sinh bằng cách nào?

ĐIỀN “SỐ 3 ẢO”:
Số 3 tượng trưng cho trí nhớ và quá trình học hỏi. Vì vậy, để điền

số 3 ảo vào Biểu đồ ngày sinh của mình, bạn chỉ cần tìm tòi và học
một cái gì đó.



Việc học này không đòi hỏi bạn phải đăng ký học một lớp chính
quy, thay vào đó, bạn có thể học dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả
học qua mạng. Lĩnh vực học hỏi cũng không bị giới hạn - bạn có thể
học làm bánh, nấu ăn, cắm hoa, tỉa củ, làm vườn, làm thơ, chụp
ảnh, hoặc học sơ cấp cứu, bấm huyệt, yoga, Phật pháp,… miễn là
bạn duy trì quá trình học hỏi, tiềm thức của bạn sẽ tự động điền số 3
vào Biểu đồ ngày sinh của bạn. Từ đó, bạn có thể vừa thoát khỏi sự
đa nghi, vui buồn bất chợt của Mũi trên trống 3-5-7, vừa biết thêm
nhiều điều thú vị ở đời; đồng thời tâm trí bạn sẽ mở mang do có
thêm Mũi tên 3-6-9, lại giỏi lên kế hoạch nhờ có Mũi tên 1-2-3.

ĐIỀN “SỐ 5 ẢO”:
Cách điền số 5 ảo đã được đề cập ở phần Mũi tên trống 1-5-9.

Số 5 mang ý nghĩa tự do biểu hiện, kết nối, nên để điền số 5 vào
Biểu đồ ngày sinh, chúng ta có thể chọn làm các việc sau đây:

• Diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc của bản thân một cách tự do,
thoải mái hơn, vui buồn gì đều không tự giữ trong lòng.

• Chủ động kết nối với mọi người xung quanh mình, không tự cô
lập bản thân.

• Tập bày tỏ tình yêu thương đến mọi người, mọi loài thường
xuyên hơn. Bày tỏ sự biết ơn với muôn người, muôn loài.

• Tập đứng trước đám đông và diễn đạt ý kiến của mình một
cách mạnh dạn hơn. Nếu chưa làm được, hãy thử tham gia các lớp
kỹ năng sống, tâm lý sống hay các câu lạc bộ, đội nhóm.

• Tập yoga hoặc các hoạt động thể dục tương tự. Lưu ý đến
vùng cổ họng vì đây là nơi có Luân xa số 5 - Trung tâm năng lượng
có liên quan đến giao tiếp và kết nối. Khi chúng ta tập trung làm cho
vùng Luân xa số 5 này được thông suốt, số 5 ảo sẽ từ từ được
“điền” vào Biểu đồ ngày sinh của chúng ta.



MŨI TÊN 3-6-9: MŨI TÊN TRÍ TUỆ
Đây là một mũi tên đặc sắc, cá nhân tôi rất ngưỡng mộ những ai

có mũi tên “vàng” này. Tương tự như những mũi tên chỉ thế mạnh
khác, số lượng người có Mũi tên Trí tuệ rất hiếm. Nếu bạn có đủ ba
con số 3, 6, 9 này trong ngày sinh, xin chúc mừng bạn! Bạn thuộc
nhóm số ít những người có Mũi tên Trí tuệ - mũi tên cho thấy người
sở hữu nó có nhiều lợi thế về các hoạt động tư duy, mà một trong số
đó chính là trí nhớ vượt trội. Trí nhớ vượt trội lại mang đến rất nhiều
ưu điểm khác, chẳng hạn như học lực khá giỏi, khả năng ghi nhớ
dài hạn và chi tiết. Hai người có Mũi tên Trí tuệ mà tôi biết là cậu
bạn thân từ thời phổ thông và chị kế toán công ty. Cậu bạn của tôi
nổi tiếng vì trí nhớ siêu đẳng, có thể vanh vách kể tên từng thầy cô
bộ môn qua từng năm, bạn từng lớp, ai từng làm gì, chuyện gì từng
xảy ra… Chị kế toán công ty tôi thì luôn điềm tĩnh xử lý những số
liệu chuyên ngành, bất kể chúng có rối ren đến thế nào đi nữa.

Trên thực tế, sự có mặt của cả ba con số 3, 6, 9 trên Trục ngang
Trí não đã chỉ ra tầm quan trọng của trí thông minh và cách người có
mũi tên này chọn thể hiện bản thân mình. Nó cho thấy một bộ não
cực kỳ năng động, thứ tạo điều kiện thuận lợi cho sự vượt trội của
trí nhớ. Tuy nhiên, Thầy David lưu ý rằng một số người sở hữu mũi
tên này nhưng vẫn có trí nhớ kém dưới mức trung bình. Điều này
cho thấy họ đang lãng phí tài năng và trở nên lười tư duy. Nếu điều
này không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời, ưu thế bẩm sinh
của họ sẽ bị mai một vì không được sử dụng thường xuyên, và cuối
cùng, người này sẽ chịu cảnh cô độc bởi khó ai chịu nổi tính gắt
gỏng của họ - mặt trái của một trí tuệ không được mài giũa.

Nhìn chung, người có mũi tên này thường sáng dạ, sống khá tích
cực và nhanh nhạy, thích những gì mang tính học thuật hơn tính



thẩm mỹ. Họ thường chìm đắm trong suy nghĩ hơn là lặn ngụp giữa
các cảm giác, mặc dù đôi khi họ cũng khá đa sầu đa cảm mà không
nhận ra. Những người có mũi tên vàng này cần có ý thức tránh thái
độ trịch thượng, chỉ tìm những ai mà họ cho rằng có trí tuệ ngang họ
trở lên để chơi. Hãy phát triển lòng bao dung và tình yêu thương để
hạn chế xu hướng tỏ thái độ khó chịu với những người kém may
mắn hơn mình về mặt trí tuệ. Chúng ta có thể khắc phục mọi điểm
yếu của mình, miễn là chúng ta biết phát huy năng lực bẩm sinh.

Những người này thường phải gánh vác không ít trách nhiệm, họ
cũng gặp không ít nghịch cảnh hay chướng ngại, nhưng họ thường
giải quyết hoặc vượt qua các vấn đề này một cách tốt đẹp. Họ cũng
là những người quảng giao, có thể dễ dàng tìm ra các lời lý giải hợp
tình hợp lý cho hầu hết mọi tình huống; nhưng hãy cẩn thận, bộ não
tốt cỡ nào cũng cần được nghỉ ngơi. Nếu bộ não của họ không
được nghỉ ngơi đủ, những người này thường cáu bẳn mà không có
lý do rõ ràng. “Triệu chứng” này chính là lời cảnh báo họ phải
nghiêm túc học cách cân bằng đời sống của mình giữa các khía
cạnh tư duy, thể chất và nghệ thuật để đạt được thành công cao
nhất.

Những người có Mũi tên Trí tuệ thường không có trực giác tốt
nếu trong ngày tháng năm sinh của họ không có số 2 - con số chỉ
trực giác, nằm ở Trục ngang Tinh thần. Lý do rất đơn giản, trực giác
thuộc Tinh thần, không phải Trí não. Do đó, đôi khi những người rất
thông minh, sáng trí này cũng bị… tắc nghẽn, không nắm bắt được
một khái niệm đơn giản nào đó, chỉ vì họ không biết sử dụng trực
giác của mình. Hãy nhớ “bật công tắc” trực giác lên, cho dù bạn có
Mũi tên Trí tuệ.



Sau đây là vài trường hợp có Mũi tên Trí tuệ. Chúng ta sẽ cùng
xem xét sự khác biệt giữa các trường hợp cụ thể.

Hình 34 là trường hợp người có ngày sinh 19/6/1963.
Người này có Con số chủ đạo là 8, cho thấy họ năng động, tỏa

sáng trong lĩnh vực của mình mà không gặp nhiều trở ngại. Biểu đồ
ngày sinh của họ có Mũi tên Trí tuệ 3-66-99, nhưng bản thân mũi tên
này cũng chứa vài chi tiết bất lợi:

- Hai số 6: Cho thấy người rất khó tính, khó chiều và dễ nổi nóng.
Người có hai số 6 nên được đối xử mềm mỏng vì họ “ăn mềm
không ăn cứng”.

Hình 34: Biểu đồ ngày sinh 19/6/1963

- Hai số 9: Như đã đề cập nhiều lần trước đó, có một số 9 duy
nhất trong Biểu đồ ngày sinh là hoàn hảo, vì như vậy là đủ trách
nhiệm, đủ ước mơ, đủ lý tưởng. Khi nhân đôi số 9, trách nhiệm, ước



mơ, lý tưởng cũng sẽ được nhân đôi, khiến cho người sở hữu hai
con số này dễ buồn phiền, căng thẳng vì đòi hỏi tinh thần trách
nhiệm quá cao ở mình cũng như ở người khác. Ước mơ và lý tưởng
quá lớn sẽ trở nên xa vời và ngày càng khó vươn tới, dẫn đến người
này dễ cảm thấy bức bối hoặc bất lực.

- Thêm vào đó, việc trống hoàn toàn chuỗi 2-5-8 khiến người này
có Mũi tên Nhạy cảm, cho thấy tính dễ tổn thương. Điều này càng
khiến họ dễ cảm thấy bức bối hoặc buồn rầu.

- Vì cụm hai số 1 bị cô lập, nên người mang ngày sinh này không
tránh khỏi cảm giác cô độc. May mà người này có hai số 1, có cặp
có đôi, vừa đủ dùng, nên cho dù có nhạy cảm quá mức thì người
này vẫn có thể sống ổn.

Hình 35 là trường hợp người có ngày sinh 16/10/1973.

Hình 35: Biểu đồ ngày sinh 16/10/1973



Người này có Mũi tên Trí tuệ lý tưởng vì có đủ một số 3, một số 6
và một số 9 chứ không bị dư. Điều này giúp họ vừa có trí nhớ tốt,
khả năng học hỏi cũng ở mức khá giỏi (một số 3), yêu thích làm
công việc nhà, xem trọng gia đình (một số 6), có trách nhiệm, lý
tưởng và thực tế (một số 9). Tuy nhiên, biểu đồ này cũng có vài
điểm bất lợi:

- Người này trống hẳn dãy số 2-5-8 nên cũng có Mũi tên Nhạy
cảm.

- Thêm vào đó là ba con số 1, nên cuộc sống của họ thường lúc
vui lúc buồn, không ổn định.

- Không dừng lại ở đó, một con số 7 nằm cô lập trong “ốc đảo”
(xung quanh không có số nào liền kề) cho thấy người này đã hoặc
sẽ gặp phải một tổn thất rất lớn ở một trong ba khía cạnh quan trọng
của cuộc đời: sức khỏe, tiền tài sự nghiệp hoặc hạnh phúc; và chỉ
khi không còn oán hận cuộc đời về sự mất mát này thì họ mới an vui
được.

Đây chính là Biểu đồ ngày sinh của bạn tôi. Quả thật, người bạn
này sớm bị căn bệnh hiểm nghèo về mắt, khiến một trong hai mắt
của anh đã mất ánh sáng từ thuở nhỏ. Thế nhưng anh không oán
hận số phận của mình, và nhờ vậy, anh đã tiến bộ rất nhanh trên
đường đời. Hiện tại anh có thể được xem là một người thành đạt
trong cuộc sống.

Tuy nhiên, vì cụm ba số 1 nằm ở thế cô lập, nên bạn tôi tới giờ
vẫn độc thân. Nhiều người có số 1 cô lập như thế này thường ít
thuận buồm xuôi gió trong chuyện tình cảm, lứa đôi, nhiều trường
hợp sống một mình, hoặc nếu có gia đình cũng dễ gặp trắc trở.

Cách phá thế cô lập đã được đề cập ở phần Mũi tên trống 1-5-9
và sẽ được nhắc lại khi đến phần Mũi tên trống 2-5-8, phần này



cũng sẽ giải thích kỹ càng hơn về lý do số 1 dễ bị rơi vào thế “ốc
đảo”.

Thời điểm tôi đăng bài trên trang Facebook, tôi chưa gặp trường
hợp nào có Mũi tên Trí tuệ nhưng “vẫn có trí nhớ kém dưới mức
trung bình” như Thầy David mô tả. Nhưng khi loạt bài được đăng
lên, một cô khách đi tour MayQ Go của tôi vào xem đã gửi tin nhắn
tâm sự rằng cô có Mũi tên Trí tuệ mà cô không hề ý thức được điều
đó. Cô có ngày sinh là 8/3/1976, Biểu đồ ngày sinh như Hình 36.

Hình 36: Biểu đồ ngày sinh 8/3/1976

Trái với những lợi thế mà mũi tên này mang lại, cô từng vô cùng
khổ sở với sự học khi còn bé. Cô học rất kém, học đâu quên đó, mới
học thuộc đây, sáng đi thi rồi là chiều về quên hết. Nhưng cô đi thi
vẫn ráng được đậu hạng áp chót, vẫn ráng vô được đại học và cũng
lấy được tấm bằng cử nhân. Nhưng sự học đó đã ám ảnh cô suốt



mấy năm liền, đến nỗi sau này có chồng con rồi, cô vẫn có khi nằm
mơ thấy mình đang phải ngồi ở phòng thi mà không nhớ gì. Mãi đến
khi đọc được bài viết của tôi, cô mới ngẫm lại và thấy mình tuy có
Mũi tên Trí tuệ nhưng lại rơi đúng vào tình cảnh oái oăm mà Thầy
David đã nói. Cô cũng phải chịu thêm tính cách hay nóng giận vô
cớ. Cô cũng cho biết, từ khi hữu duyên tìm tới Phật pháp thì những
giận dữ vô cớ trong người cô từ từ tan biến, và cô tự giải thích với
bản thân, “Có lẽ nhờ đọc kinh Phật hằng ngày, hiểu và hành theo,
nên giờ đây đầu óc mình được thông suốt”. Chính vì vậy mà giờ đây
trí nhớ của cô được cải thiện, cô nhớ được nhiều thứ một cách dễ
dàng hơn. Cô kinh doanh nữ trang đá quý, nên đặc biệt là mấy mẫu
nữ trang cô từng bán, dù đã mười mấy năm nhưng nếu có khách hỏi
thì cô vẫn nhớ rõ từng mẫu.

Tôi nghe cô kể bằng chất văn mộc mạc chân phương, vừa buồn
cười vừa thấy dễ thương. Nhìn theo khía cạnh Nhân số học
Pythagoras, có thể chướng ngại khiến cô không thể sớm kích hoạt
khả năng trí tuệ của Mũi tên 3-6-9 là do sự trống trải xung quanh con
số 1, khiến cô luôn ở trong trạng thái bứt rứt vì không biểu đạt được
bản thân. Việc tìm đến kinh Phật để đọc hằng ngày giúp cô “điền” số
5 ảo vào giữa biểu đồ, tạo thành Mũi tên Tâm linh 3-5-7, từ đó mọi
chuyện trở nên thông suốt, và cô bắt đầu gặt hái được thành quả tốt
đẹp của Mũi tên 3-6-9. Cô còn tận dụng được mũi tên 7-8-9 bằng
cách chịu khó tìm đến các chuyến du lịch hành hương về đất Phật,
những nơi có trường năng lượng tích cực cao, để qua đó cô cũng
trải nghiệm được nhiều hơn, tích lũy kiến thức và mở mang trí tuệ
nhiều hơn.

Trẻ con có Mũi tên Trí tuệ 3-6-9 thường nằm trong nhóm học
sinh đứng đầu lớp, thậm chí là toàn trường, đặc biệt ở các môn tự



nhiên như Toán hoặc các môn cần có khả năng phân tích. Các em
nên được xếp vào các lớp năng khiếu để được bồi dưỡng kiến thức
chuyên sâu, bao gồm những dự án phát triển trí não như các bộ
môn nghiên cứu, tìm hiểu về thiên văn học… Trẻ nhóm này thường
năng động và “cứng đầu”, đặc biệt là khi chúng cảm thấy những gì
chúng đang được học chưa đủ tính thách thức. Trẻ thường cảm
thấy vui khi những người xung quanh cần đến sự giúp đỡ của mình
và sẽ rất nhiệt tình hợp tác. Trẻ cũng rất thích được khen ngợi về
những nỗ lực của mình.

Đối với trẻ thuộc nhóm này, cha mẹ hoặc thầy cô cần lưu ý
không đưa vào thực đơn của trẻ các loại thức ăn giàu chất kích
thích hay hóa chất nhân tạo. Khi tới tuổi thiếu niên, trẻ thường dễ
phấn khích, dễ bị kích động và tăng động nếu ăn đồ ăn linh tinh.

Một vấn đề nữa mà phụ huynh cần lưu ý là trẻ nhóm này thường
có não bộ “chạy” nhanh hơn miệng, nên một số em dễ mắc chứng
cà lăm (nói lắp), một tật cần được điều chỉnh càng sớm càng tốt.
Làm thế nào để khắc phục? Hãy yêu cầu trẻ thư giãn nhiều hơn một
chút, chơi nhiều môn thể thao hoặc dành nhiều thời gian hơn cho
thể thao, hòa nhập với thiên nhiên càng nhiều càng tốt và “thoát ra
khỏi các hoạt động trí não” nhiều một chút - như vậy sẽ tốt hơn cho
trẻ.

Hãy luôn nhớ rằng trẻ có Mũi tên Trí tuệ gặp gì cũng phân tích,
đánh giá, đo lường. Chúng có thể dễ dàng phát hiện người khác
không thành thật, cởi mở với chúng, hoặc họ đang muốn lừa dối
chúng một cách trắng trợn. Chúng sẽ phản ứng bằng cách rút lại
toàn bộ niềm tin của mình đối với những người này. Nếu sự lừa dối
cứ lặp lại nhiều lần, những đứa trẻ này sẽ trở nên vô cùng tức giận.



Vì vậy, việc có một đứa con có Mũi tên Trí tuệ vừa là niềm vui,
niềm hãnh diện, vừa là một nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh và
thầy cô vì không biết chăm sóc sao cho đúng mực để phát huy tối đa
năng lực trí tuệ của con. Nhưng bạn đừng lo, trái tim của chúng ta
rất giỏi. Hãy lắng nghe trái tim mình, bạn sẽ biết bạn nên làm gì và
cần làm gì để cho con bạn một tương lai tốt đẹp nhất.

MŨI TÊN TRỐNG 3-6-9: MŨI TÊN TRÍ NHỚ NGẮN HẠN
Thông qua tìm hiểu về Nhân số học, chúng ta biết rằng những

con số hoàn toàn có thể “nói” lên nhiều điều quan trọng và ý nghĩa
về cuộc đời mỗi người, miễn là chúng ta biết cách lắng nghe chúng.
Những thông tin này đủ để chúng ta không phải mù mờ về việc mình
nên đi đâu, làm gì; giúp chúng ta hoạch định con đường mình đi sao
cho tốt đẹp nhất, dù cho xuất phát điểm có thế nào.

Tôi “rào trước đón sau” kỹ như vậy là vì Mũi tên trống 3-6-9 này
không được “sáng” lắm, nhưng lại “được” gặp khá thường xuyên,
nhất là ở các bạn trẻ được sinh trong khoảng các năm 2000 trở lại
đây. Hãy cùng xem xét các ví dụ dưới đây để hiểu thêm về mũi tên
này.

Hình 37 là Biểu đồ ngày sinh 12/10/2005.



Hình 37: Biểu đồ ngày sinh 12/10/2005

Như bạn nhìn thấy trên Biểu đồ ngày sinh 12/10/2005 ở Hình 37,
sự thiếu vắng hoàn toàn ba con số 3, 6, 9 trong ngày tháng năm
sinh tạo thành một Trục ngang Trí não toàn ô trống. Sự vắng mặt
các con số ở trục ngang này cho thấy một trí nhớ kém, nhưng điều
này không có nghĩa là người này mất trí hay không thể suy nghĩ.
Chính xác hơn, người có Mũi tên Trí nhớ ngắn hạn này là những
người phải cố gắng nhiều để bảo đảm trí nhớ của họ luôn trong
trạng thái năng động và nhanh nhạy, và họ cần ý thức giữ nỗ lực
này suốt đời. Chỉ cần họ ỷ lại hay trở nên lười suy nghĩ dù chỉ trong
một quãng thời gian ngắn, trí nhớ của họ, cùng với sức sáng tạo và
các lý tưởng sống, sẽ nhanh chóng bị mai một. Điều đáng lo là trong
nửa quãng thời gian đầu tiên của cuộc đời, những người này vẫn rất
bình thường, thậm chí học rất giỏi; tuy nhiên, từ nửa quãng đời sau,



chứng suy giảm trí nhớ bắt đầu có nhiều ảnh hưởng tương đối nặng
nề đến cuộc sống của họ. Điều này diễn ra từ từ, phát triển thành
các triệu chứng của “tính khí con nít”, tức là những biểu hiện y như
con nít ở người già; sau đó, triệu chứng nhanh chóng trở nên trầm
trọng hơn, thành chứng mất trí nhớ Alzheimer ở người lớn tuổi.

Tất cả những ai sinh ra trong những năm 19xx của thế kỷ 20 đều
không có mũi tên trống này. Nhưng theo Thầy David, ở các thế kỷ
trước đó, vẫn có những người dù không có số 9 trong ngày sinh, họ
vẫn nỗ lực khắc phục điểm yếu và học hỏi được những điều cần
thiết cho cuộc sống. Để làm được điều đó, họ phải cực kỳ bền chí
trong cuộc chiến đấu chống lại sự chậm hiểu của chính mình và luôn
nỗ lực giữ cho trí não nhanh nhạy, tỉnh táo để duy trì bản thân ở
trạng thái tốt nhất. Những người này thường tươi sáng và khôn
ngoan, bản thân cuộc đời họ cũng là tấm gương sáng cho nhiều
người noi theo.

Ở Việt Nam, trong số hơn 500 trường hợp tôi từng nghiên cứu
qua, có một số lượng khá lớn các bạn trẻ sinh ra vào những năm
2000 bị vướng mũi tên trống này. Các bạn vẫn còn quá trẻ nên chưa
thể kết luận nửa đời sau các bạn sẽ thế nào. Tuy nhiên, khi nhìn vào
hiện tượng bên ngoài, điều thú vị là không ít các bạn hoàn toàn
trống trục 3-6-9 mà vẫn học khá, giỏi trong lớp. Một số khác, theo tôi
quan sát, thì học không đến nỗi nào, chỉ là không quá hứng thú với
việc học. Dù sao đi nữa, các bậc cha mẹ vẫn cần phải để ý để
phòng tránh chứng suy giảm trí nhớ ở các con vào nửa quãng đời
sau.

Trẻ em có Mũi tên trống 3-6-9 cần nhận được sự đào tạo tương
đối đặc biệt và cần nhiều sự kiên nhẫn trong những năm tháng đầu
đời. Các em sẽ có vẻ hơi chậm về mặt suy nghĩ, cần được dạy cách



tăng cường khả năng tập trung, thứ quan trọng để phát triển trí nhớ.
Tiếp theo, các em có thể được khuyến khích khả năng sáng tạo và
tăng cường ý thức về thế giới tự nhiên xung quanh các em - những
điều này mang ý nghĩa của số 6 và sẽ giúp các em rất nhiều.

Trẻ em thuộc nhóm này được Thầy David khuyên không nên đi
học quá sớm - ít nhất từ năm tuổi hãy học trường mẫu giáo, hoặc
bảy tuổi hãy bắt đầu đến trường cũng được. Và khi các em đi học,
phụ huynh và thầy cô đừng đặt nặng chuyện kiến thức hay thành
tích, mà hãy tập trung phát triển cho trẻ ý thức kỷ luật, kế đó là các
hình thức sáng tạo hay nghệ thuật đa dạng. Đến bảy tuổi, trẻ có thể
bắt đầu học kiến thức phổ thông. Nếu bị đưa vào hệ thống giáo dục
như bình thường, rất có thể trẻ sẽ bị các chứng nhức đầu, trường
hợp nặng có thể dẫn đến chứng đau nửa đầu. Những đứa trẻ có
mũi tên trống này thường thích thiên nhiên hơn khoa học, nên cha
mẹ và thầy cô cần nhẹ nhàng dạy các con một cách cẩn trọng và
kiên nhẫn, từ từ trẻ sẽ có thể tiến bộ lên rất nhiều.

CÁCH PHÁ THẾ MŨI TÊN TRỐNG 3-6-9
Biểu đồ ngày sinh ở trên chính là của cháu gái tôi. Khi cháu chào

đời, tôi chưa biết gì về Nhân số học, mà năm đó bộ phim Đi tìm
Nemo (Finding Nemo) đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim.
Anh trai của cô bé rất thích bộ phim này nên bèn đặt tên thân mật
cho em gái là Dori, dựa theo tên của cô cá đãng trí trong bộ phim.
Mãi đến cuối năm ngoái, tôi bén duyên Nhân số học nên đem hết
ngày sinh mọi người trong nhà ra cộng cộng trừ trừ. Khi đó mới biết
cô cháu gái Dori nhà mình quả thật có Mũi tên Trí nhớ ngắn hạn
trong Biểu đồ ngày sinh.

Mẹ cô bé muốn tìm cách để cải thiện tình hình. Sau khi nghiền
ngẫm đủ cách, đến khi tôi tìm hiểu tới Phần 12 và đối chiếu với tên



thật của bé (bé tên là Khương Di) thì hóa ra cái tên này đã có đủ các
số 3, 6 và 9!

Nếu bạn nào đã có con sinh ra trong thế kỷ 21 và trống hoàn
toàn cột 3-6-9, việc đầu tiên là hãy xem xét các chữ cái trong tên
của con. Cụ thể:

• Mang sóng rung động của số 3: C, L, U
• Mang sóng rung động của số 6: F, O, X
• Mang sóng rung động của số 9: I, R
Chỉ cần có được một trong ba số đó thì tình hình được cải thiện

rất nhiều. Nếu trong tên riêng cũng không có được số 3, 6, 9 nào thì
bạn có thể cải thiện bằng cách đặt biệt danh phù hợp cho trẻ. Tuy
nhiên, cũng cần tránh những chữ cái mang số đã có sẵn trong ngày
sinh, vì nhân thêm nhiều lần con số sẵn có cũng không tốt. Nội dung
này sẽ được nói cụ thể hơn ở Phần 12.

Một số bạn có thể sẽ hỏi tên mình sẽ tính cả tên lót (như Khương
Di ở trong trường hợp trên), hay chỉ tên chính (là Di) thôi. Việc này
tùy vào bạn. Nếu trong tên chính chưa có con số lý tưởng cần lấp
vào cho hết trống, thì bạn nên gọi luôn cả tên lót, và luôn gọi tên
theo cặp chữ, không gọi từng chữ là được.

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng cách điền một trong ba, hoặc
cả ba con số ảo như bên dưới. Cách này đã được nói cụ thể ở các
phần trước, ở đây tôi chỉ tóm tắt lại:

• Điền số 3 ảo: Tăng cường việc học. Học gì cũng được chứ
không nhất thiết phải học chữ hay kiến thức, miễn là lúc nào cũng
đang ở trong một quá trình học gì đó.

• Điền số 6 ảo: Khuyến khích gắn bó với gia đình, làm việc nhà,
sắp xếp phòng ốc, nhà cửa, tưới cây, trồng hoa… vừa tăng ý thức
với thiên nhiên vừa gắn bó với mái ấm nhà mình. Hoặc thỏa sức



sáng tạo qua âm nhạc, hội họa, các hình thức nghệ thuật đa dạng
khác.

• Điền số 9 ảo: Tập nghĩ ra những kế hoạch đơn giản và nhỏ, dễ
thực hiện, và lên tiến trình làm theo để đạt được kế hoạch đó. Hết
kế hoạch này liền theo kế hoạch khác, đừng để trống thời gian giữa
chừng. Dần dần bạn sẽ làm được những kế hoạch lớn hơn, thu
được những kết quả ngoài mong đợi.

Tùy theo từng Biểu đồ ngày sinh cụ thể mà bạn sẽ cân nhắc ưu
tiên chọn “điền” số ảo nào vào trước. Chẳng hạn, hãy xem trong ba
số ảo ở Biểu đồ Hình 38, nếu chọn ưu tiên điền số 3 ảo, bạn sẽ
cùng lúc phá được Mũi tên Trí nhớ ngắn hạn, vừa có được Mũi tên
Kế hoạch, nhưng vẫn còn chịu Mũi tên trống 7-8-9 chỉ sự thụ động.
Mặt khác, nếu ưu tiên điền số 9 ảo, bạn vừa phá được Mũi tên Trí
nhớ ngắn hạn, vừa phá Mũi tên Thụ động, có được Mũi tên Quyết
tâm. Trong khi nếu chọn điền số 6 ảo, bạn sẽ chỉ có thể phá được
Mũi tên Trí nhớ ngắn hạn. Hãy lựa chọn tùy vào khả năng thực tế
của bản thân. Dĩ nhiên, nếu bạn có thể điền cả ba số ảo này thì
càng tốt, vì khi đó bạn sẽ thêm được cả hai Mũi tên ưu thế.



Hình 38: Biểu đồ ngày sinh 12/10/2005 sau khi điền được các con
số 3, 6, 9 ảo

MŨI TÊN 2-5-8: MŨI TÊN CÂN BẰNG CẢM XÚC
Mũi tên này chỉ sự cân bằng về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, khi tìm

hiểu sâu những nội dung mà Thầy David mô tả thông qua các ca
nghiên cứu của Thầy, tôi cho rằng những người có mũi tên này cũng
phải để ý, vì lợi cũng có phần lợi, nhất là ở phần thiên hướng nghề
nghiệp, nhưng cảm xúc chưa chắc thật sự “cân bằng” mọi lúc mọi
nơi.

Theo quyển The Complete Book of Numerology, Mũi tên Cân
bằng cảm xúc được tạo thành từ sự có mặt của cả ba con số 2, 5 và
8 trên Trục ngang Tinh thần ở giữa Biểu đồ ngày sinh. Trong ba Trục
ngang quan trọng của con người, Trục ngang Tinh thần cho chúng



ta thấy nhiều cách biểu đạt bản thân đa dạng phong phú nhất ở con
người. Và nó cũng là trục chỉ cảm xúc, nên người có Mũi tên 2-5-8
này sẽ có nhiều phong thái khác nhau cho từng hoàn cảnh khác
nhau.

Nói về mặt bẩm sinh, những người có Mũi tên 2-5-8 sở hữu khả
năng cân bằng tự nhiên trong đời sống cảm xúc và một nhận thức
khá sâu sắc về các giá trị tinh thần, thậm chí là tâm linh. Điều này
đặc biệt giúp ích cho họ khi thế giới bắt đầu đi vào Kỷ nguyên mới
của Nhận thức, từ thiên niên kỷ 2000 trở đi. Đối với những người
này, cuộc sống là sự hòa hợp giữa đời sống vật chất và tâm linh, mà
trong đó, phần vật chất là tạm thời, còn tâm linh mới là vĩnh cửu.
Nhận thức này tác động khá rõ lên thái độ của họ với cuộc sống,
cũng như xu hướng nghiêm túc mọi lúc mọi nơi của họ.

Họ nên tìm kiếm những người bạn đồng hành vui vẻ, lạc quan,
và thỉnh thoảng tìm đến những phương tiện giải trí nhẹ nhàng để
tránh trở nên quá mức nghiêm túc và sống quá nội tâm. Họ hiểu
được thế nào là cân bằng ở khía cạnh cảm xúc và tinh thần, nhưng
lại hay bỏ qua ý nghĩa sâu rộng hơn của nó ở những khía cạnh khác
trong cuộc sống, như mặt thể chất và trí não chẳng hạn. Nhiều
người trong số này thường tìm đến các lĩnh vực nghệ thuật hay giải
trí để giải tỏa nhu cầu diễn đạt cảm xúc bản thân một cách cân
bằng, nhưng hãy nhớ rằng nghệ thuật và giải trí chỉ là nghệ thuật
giải trí, đừng để bản thân đắm chìm vào những hình ảnh hay hình
tượng được thể hiện trong đó.

Để duy trì được sự cân bằng cảm xúc dài lâu, họ cần ý thức
mình chính là người chịu trách nhiệm về những cảm xúc của mình,
và không để cho cảm xúc khống chế bản thân, nếu không, họ sẽ bị
lạc lối và mất phương hướng.



Với khả năng kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ như vậy, những
người có Mũi tên 2-5-8 có thể trở thành những diễn viên xuất sắc.
Sự nhạy cảm bẩm sinh cho phép họ nhập tâm hoàn toàn vào những
vai diễn mà không phải hy sinh các đặc điểm tính cách riêng. Nhưng
cho dù có làm diễn viên hay không thì những người này sẽ đóng
nhiều vai trò cảm xúc khác nhau trong các hoạt động thường ngày,
tại chỗ làm, trong các mối quan hệ xã hội và ở nhà.

Sự nhạy cảm được cân bằng của những người có mũi tên này
giúp họ ý thức được nhu cầu và thái độ của người khác một cách rõ
ràng, tự nhiên. Khả năng này có thể được phát huy và giúp họ tỏa
sáng trong lĩnh vực tư vấn hay chăm sóc sức khỏe, bởi họ đã có sẵn
thiên khiếu ở những lĩnh vực này. Tuy nhiên, để đạt được thành
công, họ nên được đào tạo một cách bài bản về kỹ năng chăm sóc
sức khỏe, để tránh rơi vào chủ nghĩa giáo điều - vì trong lĩnh vực
này, không có phương pháp của ai là phương pháp đúng duy nhất.
(Không chỉ riêng những người có mũi tên này, mà tất cả những ai
bước vào lĩnh vực y học và chăm sóc sức khỏe đều nên chủ động
cởi mở và tiếp thu những phương pháp điều trị khác nhau.) Và trên
hết, người có Mũi tên 2-5-8 cần nhận thức được rằng họ có bản
chất nhạy cảm, giàu cảm xúc và một trực giác rất phát triển.

Trẻ em có Mũi tên 2-5-8 trong Biểu đồ ngày sinh thường vô cùng
nhạy cảm, có thể có năng lực tâm linh mạnh mẽ, nên trẻ có thể bị
chìm đắm trong thế giới của mình và được xem như những “kẻ mơ
mộng”. Chúng dễ bị cuốn vào những mâu thuẫn cảm xúc, nhưng có
khuynh hướng thu mình lại chứ không chủ động tham gia. Mong
muốn tránh né những mối bất hòa có thể khiến trẻ bị tụt lại phía sau
trong các hoạt động ở trường và làm tổn hại sức khỏe của trẻ, nếu
chúng để cho sự nhạy cảm thường xuyên đẩy mình vào thế bị động,



từ đó có những phản ứng tiêu cực trong nhiều tình huống. Các bậc
phụ huynh nên ý thức dạy con cách giữ cân bằng về cảm xúc, điều
mà chính cha mẹ cũng cần học để dạy con hiệu quả. Những đứa trẻ
thuộc nhóm này cũng cần tránh những chương trình truyền hình hay
phim ảnh quá ồn ào hoặc có nhiều yếu tố kích thích cảm xúc. Theo
Thầy David, trẻ còn nên được ưu tiên ăn thực phẩm nguyên hạt và
tự nhiên, hơn là thức ăn đóng gói và chế biến sẵn có nhiều hóa
chất.

Trên thực tế, với hơn hàng trăm trường hợp tôi đã tìm hiểu trong
hơn nửa năm qua, có khá ít người có được mũi tên này. Tuy vậy,
những đặc điểm của mũi tên này được thể hiện khá rõ nét ở những
người sở hữu nó. Hãy cùng xem qua các ví dụ sau đây.

Một cô khách của MayQ có ngày sinh 2/3/1958 (xem Hình 39).
Con số chủ đạo của cô là 10. Người số 10 có cách biểu đạt bản thân
đa dạng và dễ thích nghi. Biểu đồ ngày sinh của cô có được ba mũi
tên dạng “đầy” chứ không phải “trống”:

• Mũi tên Kế hoạch 1-2-3
• Mũi tên Quyết tâm 1-5-9
• Mũi tên Cân bằng cảm xúc 2-5-8



Hình 39: Biểu đồ ngày sinh 2/3/1958

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với cô là cô rất
nghiêm túc. Ngày tôi hướng dẫn mọi người hít thở tĩnh tâm tích
năng lượng bình minh trên sông Hằng, cô đã đến bên tôi, ôm lấy tôi
và nói cảm ơn. Cô chia sẻ cái duyên đã khiến cô chọn và gắn bó với
chuyến đi đất Phật với nhà MayQ Go, cô cũng rất thành kính “Xin
Phật sang đây để tích năng lượng về xây một thiền đường cho con
cháu”. Những chia sẻ sau đó cho thấy cô có quyết tâm tột độ để giữ
lấy đạo cho riêng mình, sau khi cô quyết định chuyển từ một đạo
khác sang đạo Phật, vì cô cảm thấy như vậy phù hợp hơn với niềm
tin tâm linh của cô. Đây chính là đặc điểm nổi bật của những người
có Mũi tên 2-5-8.

Sau đó, cô hỏi ý kiến tôi về việc giữa cô và con trai cô, ai nên
đứng ra làm chủ dự án xây thiền đường này thì phù hợp hơn. Tôi



nhìn qua Biểu đồ ngày sinh của hai mẹ con, thấy mẹ vừa có Mũi tên
Quyết tâm và Mũi tên Kế hoạch, thể hiện rõ rành rành trong cá tính
của cô; trong khi cậu con trai sinh năm 199x thì có những cụm ô số
trống trên Biểu đồ. Dĩ nhiên cậu con trai này không đến nỗi nào,
nhưng nếu phải chọn một người đủ mạnh mẽ, quyết tâm, tháo vát
để xây một công trình tâm linh quan trọng như thiền đường của gia
đình, tôi nghiêng về phía cô hơn.

Trường hợp thứ hai là một cậu em mà tôi khá quý trong giới
nghệ thuật. Cậu có ngày sinh 10/2/1985 (xem Hình 40), cộng ra Con
số chủ đạo là 8 - bộc lộ khá rõ qua tính độc lập, giỏi giang, chú trọng
ngoại hình, ăn mặc… Biểu đồ ngày sinh của cậu cũng có cái lợi là
có được hai mũi tên “đầy”:

• Mũi tên Quyết tâm 1-5-9, lại thêm lợi thế là cặp 1-1 ở đầu mũi
tên. Tôi đã quan sát cậu làm việc độc lập mấy năm nay (biểu hiện
của số 8 và số 5), và nhìn thấy quyết tâm thể hiện rõ trong nhiều
việc cậu làm.

• Mũi tên Cân bằng cảm xúc 2-5-8: Cậu có thiên hướng tâm linh,
sống khá khép kín, là kiểu người nội tâm sâu sắc và có khuynh
hướng “chui vào vỏ ốc”. Tuy nhiên, có vẻ cậu đang đi theo tiếng gọi
của nội tâm vì gần đây tôi thấy cậu mở góc tư vấn về những vấn đề
cậu biết, khá hợp với thiên hướng “tư vấn hay chữa lành” của
những người sở hữu mũi tên này.



Hình 40: Biểu đồ ngày sinh 10/2/1985

MŨI TÊN TRỐNG 2-5-8: MŨI TÊN NHẠY CẢM
Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu mũi tên có đầy đủ ba số 2, 5,

8 chỉ sự cân bằng của cảm xúc. Mũi tên trống hoàn toàn ba con số
2, 5, 8 chính là Mũi tên Nhạy cảm.

Vì nằm ở Trục ngang Tinh thần nên mũi tên trống này cũng cho
thấy một sự thiếu hụt mang tính chất tinh thần. Theo nghiên cứu của
Thầy David, việc thiếu hụt những con số trong trục này không có
nghĩa là người này không có đời sống nội tâm, mà thực chất, nó
diễn tả sự bảo vệ phần tâm hồn của người này không đủ mạnh. Do
đó, sự nhạy cảm của họ lộ ra, tiếp xúc với thế giới bên ngoài - vốn
hiền có dữ có và có xu hướng lợi dụng sự yếu ớt của những tâm
hồn quá nhạy cảm.



Vì vậy, Mũi tên trống 2-5-8 thể hiện sự nhạy cảm, dễ tổn thương,
đặc biệt là trong giai đoạn đầu đời, khi người ta bộc lộ toàn bộ sự
nhạy cảm này mà chưa biết dựng lên lớp tường rào bảo vệ cảm xúc
của mình. Họ dễ cảm thấy bị xúc phạm, dễ xuống tinh thần, do đó
thường rụt vào bên trong và trở nên bẽn lẽn, nhút nhát. Nhiều người
thuộc nhóm này rất dễ rơi vào cảm giác tự ti từ rất sớm, khiến họ
gặp một số khó khăn khi giao tiếp xã hội và dễ mất lòng tin nơi
người khác. Khi đến tuổi trưởng thành, một vài người trong số họ
vượt qua được những cảm xúc phức tạp này bằng cách kiểm soát
tốt cảm xúc. Những người này thậm chí còn thành danh trong một
số lĩnh vực mà họ dốc sức vào, hoặc nắm thế chủ động trong các
tình huống hay các cuộc trao đổi để bảo vệ bản chất nhạy cảm tự
nhiên của mình. Một số người khác học được cách chủ động tấn
công người khác và coi đây như một cách tự vệ. Đặc điểm này dễ
xảy ra ở những người thiếu chuỗi số 2-5-8 nhưng lại có Mũi tên Trí
tuệ (3-6-9), hoặc có Con số chủ đạo nằm ở Trục ngang Trí não (số
3, 6 hoặc 9).

Sự nhạy cảm tự nhiên đã cho họ bản tính giàu tình yêu thương
và dịu dàng, nhưng họ thường có phản ứng thụ động vì những tổn
thương về cảm xúc, khiến họ tự xây dựng cho mình một vẻ ngoài
cứng rắn, thứ mâu thuẫn với biểu cảm nhẹ nhàng, tự nhiên ở họ. Họ
học cách bày tỏ cảm xúc tùy vào đối tượng mà mình tương tác - một
kiểu phân biệt đối xử. Điều này khiến nhiều người sở hữu mũi tên
trống này gặp trắc trở trong đời sống tình cảm, vì họ vô tình thể hiện
không đúng bản chất con người mình, từ đó khiến người thương
hiểu lầm.

Đôi khi những người có Mũi tên trống 2-5-8 có vẻ rất bướng
bỉnh, thậm chí là “nghênh ngang”, nhưng đây chỉ là những lớp vỏ họ



dựng lên để che đậy sự bẽn lẽn nhút nhát cố hữu của mình mà thôi.
Họ luôn dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc, một điều mà rất hiếm
người có mũi tên này hoàn toàn hiểu được hay vượt qua được. Một
trong những bài học quan trọng nhất mà những người này cần lĩnh
hội chính là học cách kiểm soát cảm xúc, càng sớm càng tốt.

Như ở trên đã đề cập, đối với một tác nhân kích động, chúng ta
có hai khuynh hướng phản ứng: phản ứng thụ động và phản ứng
chủ động. Những người có Mũi tên Nhạy cảm cần phân biệt được
hai cách phản ứng này để không còn xem mình là nạn nhân của
hoàn cảnh hoặc thụ động phản ứng với ý kiến của người khác. Họ
cần học cách làm những người tiên phong, người truyền cảm hứng
và thực hiện những mục tiêu đáng giá. Thông qua các nỗ lực đó, họ
sẽ nhận ra sức mạnh của riêng mình, xóa đi sự mặc cảm tự ti, và
chính sức mạnh này sẽ giúp họ cân bằng lại các đặc điểm của mình,
đạt được một số thành quả trong cuộc sống. Điều này rất quan
trọng, vì từ nền tảng đó, họ sẽ từ từ đi lên, đạt được thêm nhiều
thành tựu mới, nhiều quả ngọt mới. Kết quả, sự hiểu biết của họ
cũng sẽ gia tăng, lòng tin vào cuộc sống, vào con người của họ
cũng được phục hồi.

Trẻ em có Mũi tên trống 2-5-8 thường đặc biệt nhút nhát, nhạy
cảm. Một số em khi đi ra ngoài đường, giữa đám đông, thường cúi
gằm đầu xuống để che giấu sự tự ti của mình. Tuy nhiên, bằng sự
kiên nhẫn, tình yêu thương và sự tử tế, cha mẹ, thầy cô và những
người lớn xung quanh có thể dễ dàng giúp trẻ vượt qua điểm hạn
chế này. Các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian trò chuyện,
lắng nghe và chia sẻ với con, vì những nỗi sợ hãi, lo lắng, bồn chồn
thường rất thật trong đầu óc còn non nớt của trẻ. Cha mẹ cũng cần
khuyến khích con diễn đạt thành lời những vấn đề con đang cảm



thấy, vì điều này sẽ giúp trẻ cân bằng cảm xúc và cả cảm giác an
toàn khi dám biểu lộ sự nhạy cảm của bản thân.

Trẻ có Mũi tên trống 2-5-8 khao khát tình yêu thương nhiều hơn
những đứa trẻ bình thường khác. Chúng tìm kiếm mọi cơ hội để
được gần gũi những người mà chúng yêu thương và cũng yêu
thương chúng. Vì thế, cha mẹ nên tạo điều kiện cho con tham gia
các hoạt động thú vị, bổ ích. Đồng thời, đừng quên khen ngợi hay cổ
vũ con khi con làm tốt, vì đó chính là thứ mà chúng rất cần. Ngược
lại, nếu trẻ lỡ có làm việc gì đó không đạt hay tỏ ra có phần nghịch
ngợm, đừng rầy la hay chỉ trích con trước mặt người khác, đặc biệt
là trước mặt các bạn đồng trang lứa. Vì hành động đó chẳng khác
nào “đóng mộc” sự mặc cảm tự ti cho con, đồng thời cũng làm mất
đi lòng tin hay kính trọng của con. Thay vào đó, cha mẹ và thầy cô
nên trao đổi riêng với trẻ, giúp trẻ tìm ra cách thức tốt đẹp nhất để
giải quyết vấn đề.

CÁCH PHÁ THẾ MŨI TÊN TRỐNG 2-5-8:
Trong ba số 2, 5, 8 thì số 5 là dễ “điền” nhất, và thực chất, chúng

ta cũng chỉ cần điền số 5 vào là đủ để phá thế trống này rồi. Cách
điền số 5 ảo đã được đề cập trong những phần trước. Hoặc nếu
trong tên của bạn có một trong những chữ cái N, E, W thì bạn cũng
đã điền được số 5 vào biểu đồ của mình rồi.

Hãy xem thêm các ví dụ sau đây về trường hợp có Mũi tên trống
2-5-8.

Hình 41 là Biểu đồ ngày sinh của một thanh niên mà tôi gặp tại
Làng Mai Deer Park tại San Diego cuối năm ngoái. Cậu có ngày sinh
là 30/7/1993, Con số chủ đạo là 5 - một “hòn ngọc bị bụi phủ mờ,
tâm hồn sâu không thấy đáy, yêu tự do”.



Hình 41: Biểu đồ ngày sinh 30/7/1993

Nhìn vào Biểu đồ ngày sinh của cậu thanh niên này, bạn sẽ thấy
bốn cụm số 1, 33, 7 và 99 nằm riêng bốn cõi, hoàn toàn bị chia cắt
bởi hai mũi tên trống: Mũi tên Nhạy cảm và Mũi tên Uất giận (trống
4-5-6). Hơn nữa, cậu chỉ có một con số 1, lại nằm cô lập, nên lúc
nào cậu cũng có cảm giác cô độc, xa lánh cuộc đời; hai con số 3 dư
cho phần trí não, nên cậu chịu tính hơi mơ mộng. Cái mơ mộng này
lại thiếu cầu nối với thực tế, chẳng hạn như số 2 hay số 5, nên nhiều
khi cậu bị mơ màng và không thực tế.

Tôi có thể hiểu được điều này, vì cậu có đến hai số 9 bị cô lập,
biểu đạt cho ước vọng, lý tưởng hơi cao và xa rời thực tế. Một số 7
cô lập cho thấy cậu nhiều khả năng chịu một trong những mất mát,
tổn thất lớn khi bước vào đường đời. Khi đến Làng Mai San Diego,



cậu nói, “Tôi chưa hiểu cuộc đời tôi ra sao, nên tôi tìm đến đây để
suy gẫm…”. Trông cái vẻ chừng như rất vô định của cậu, tôi thấy rất
thương. Tôi khuyên cậu hãy cố gắng diễn đạt cảm xúc buồn vui ra
ngoài theo hướng tích cực và kết nối bản thân với xung quanh, theo
thái độ cầu thị nhất. Như vậy thì cuộc đời cậu sẽ từ từ thay đổi.

Tôi không nói với cậu đó là một cách để “điền số 5 ảo” vào Biểu
đồ ngày sinh, nhưng tôi nghĩ cậu cảm nhận được. Hình 42 sau đây
chính là Biểu đồ ngày sinh 30/7/1993 sau khi được điền số 5 ảo.

Hình 42: Biểu đồ ngày sinh 30/7/1993 sau khi được điền số 5 ảo

Cuộc đời đâu phải ai sinh ra cũng có một “biểu đồ đẹp”. Điền
thêm, bỏ bớt - đó là điều chúng ta có thể làm để thay đổi cuộc sống
mình, khi ta có đủ duyên tìm được tới Nhân số học.

MŨI TÊN 1-4-7: MŨI TÊN THỰC TẾ



Với cá nhân tôi thì đây là mũi tên thật sự rất ý vị, vì nó mang đến
cả lợi ích và trở ngại đến cho cuộc đời tôi. Cho nên tôi thấm từng ý
Thầy David mô tả trong cuốn sách của thầy. Theo đó, những người
có Mũi tên 1-4-7 là những người hay nắm phần việc, nghĩa là giỏi
giang, tháo vát. Với cả ba số của Trục ngang Thể chất xuất hiện trên
Biểu đồ ngày sinh, những người này chỉ cảm thấy vui và vừa ý với
cuộc sống khi họ được thả mình vào những khía cạnh thực tế của
công việc. Họ thường khá khéo tay, nhưng cần định hướng để sử
dụng sự khéo léo này một cách khôn ngoan vì họ thường có kiểu
“thích thì làm” chứ không suy nghĩ tới lui cho thấu đáo. Tuy vậy, vai
trò của những người này cũng khá quan trọng trong cuộc sống, bởi
họ thích trải nghiệm. Họ là kiểu người phải trực tiếp trải nghiệm, có
“thấy mới tin”.

Đối với những người có Mũi tên 1-4-7 mà còn có Con số chủ đạo
là một trong những con số 4, 7, hay 10, tính bị thu hút bởi vật chất
sẽ được lộ rõ. Nếu Con số chủ đạo của họ nằm ở Trục ngang Tinh
thần, tức là số 2, 5, 8 hoặc 11 (và trong vài trường hợp, có luôn cả
số 22/4 nữa), họ sẽ dễ dàng vươn xa khỏi những trói buộc của vật
chất và có khả năng trở thành những nghệ sĩ hay nhạc công tài
năng. Mặc dù nhìn chung họ thường có động lực là sự tử tế và
mong muốn giúp đỡ người khác, nhưng việc có mũi tên nằm ở Trục
ngang Thể chất khiến khả năng đánh giá con người của họ không
mấy chính xác.

Động lực thúc đẩy những người có Mũi tên 1-4-7 thường đến từ
những khát khao và hoài bão mang tính vật chất, trừ khi họ tích cực
và chủ động tham gia các hoạt động sáng tạo, nghệ thuật. Vì vậy,
những người này cần lưu ý tránh lệ thuộc quá mức vào chủ nghĩa
vật chất, thay vào đó, họ nên thể hiện sức mạnh một cách tích cực



và hiệu quả, chẳng hạn như trở thành một nhà kinh doanh giỏi giang
hoặc một nhà tổ chức có tư duy thực tế. Nếu lún quá sâu vào
phương diện vật chất, họ có thể trở nên hà khắc và không bao giờ
tin tưởng giao cho ai làm việc gì, bởi họ nghĩ chỉ có họ mới làm việc
đó tốt nhất.

Người có Mũi tên 1-4-7 rất cần được rèn luyện để có cái nhìn
cân bằng về mọi việc từ rất sớm. Khi nhận thức được sự nhạy cảm
của bản thân, cũng như hiểu được nhu cầu của người khác, họ sẽ
có cơ hội sống vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

Trẻ em có Mũi tên 1-4-7 thường thể hiện nhu cầu vật chất ngay
từ nhỏ. Tuy nhiên, trẻ sẽ vui vẻ hơn nhiều nếu được đắm mình trong
thiên nhiên và được học cách trân trọng, biết ơn những giá trị cao
hơn trong cuộc sống. Chúng cũng có khuynh hướng coi mọi thứ là
đương nhiên, vì thế, ngay từ khi trẻ bắt đầu biết nói, cha mẹ và thầy
cô cần dạy chúng biết giá trị của lòng biết ơn và sự chia sẻ.

Những đứa trẻ này biết bày tỏ chính kiến từ bé, chuyện gì “thích”
hay “không thích” đều tuyên bố rõ ràng, vì vậy cha mẹ không nên ép
con làm những việc mà chúng cực lực phản đối. Tình yêu thương và
sự tử tế luôn khiến những đứa trẻ này ngoan ngoãn, nhưng đừng
bao giờ mong “thu phục” được chúng bằng tiền hay những món quà.
Đây cũng là những đứa trẻ rất thích các hoạt động thể chất, vì thế
chúng ít khi từ chối các nhiệm vụ có liên quan đến phương diện thể
chất, miễn là chúng được khen ngợi khi làm các việc này. Nếu ép trẻ
làm những việc mà chúng cực lực phản đối, chúng sẽ tức giận và
trở nên ương bướng. Điều này sẽ dẫn đến những trận phá phách,
nổi loạn mà nếu không được nhìn nhận và điều chỉnh thì sẽ ngày
càng leo thang, gây ra nhiều mệt mỏi cho mọi người xung quanh lúc
chúng trưởng thành.



Để tránh điều này, tốt nhất là không cho trẻ có Mũi tên 1-4-7 tiếp
xúc gần hay chơi với những đối tượng có tính phá phách, nghịch
ngợm. Cha mẹ nên tìm cho con những người bạn trầm tĩnh, nhạy
cảm hơn, để giúp trẻ cân bằng hơn. Trẻ em thuộc nhóm Mũi tên 1-4-
7 cũng rất thích chia sẻ, vì vậy sẽ có ích nếu phụ huynh cho chúng
những món mà chúng có thể chia sẻ với bạn cùng lớp hay hàng
xóm xung quanh. Điều này rất hữu ích cho trẻ trong việc phát triển
tính nhạy cảm, biết lắng nghe, quan tâm tới nhu cầu của người
khác.

Hãy cùng xem xét hai biểu đồ của hai người có Mũi tên Thực tế.
Cả hai đều là người quen của tôi.

Hình 43 là Biểu đồ ngày sinh của người sinh ngày 16/4/1976.
Người này có Con số chủ đạo là 7, “Tiền hung Hậu kiết”. Ngoài Mũi
tên Thực tế 1-4-7, người này cũng có Mũi tên trống 2-5-8 chỉ sự
nhạy cảm, dễ tổn thương. Hai số 6 chứng tỏ họ không phải là người
dễ tính, đặc biệt chỉ thích nói ngọt chứ không chịu lời căng thẳng. Từ
đó suy ra, người này phải cố gắng nhiều để giữ cuộc sống cân
bằng.



Hình 43: Biểu đồ ngày sinh 16/4/1976

Hình 44 là Biểu đồ ngày sinh của người sinh ngày 4/10/1947, có
Con số chủ đạo là 8. Anh cũng có Mũi tên Thực tế, mà nó lại nhấn
mạnh đến hai lần số 1 và hai lần số 4, nên anh bị cột rất chặt vào
phương diện vật chất. Anh cũng không dễ tin những điều anh được
nghe. Sự vắng mặt của cả ba số 2, 5, 8 tạo thành mũi tên trống chỉ
sự nhạy cảm, dễ tổn thương. Số 9 đứng đơn độc khẳng định anh có
những ước mơ, khát khao nhưng thiếu “cầu nối” để biến chúng
thành hiện thực. Càng lớn tuổi, anh càng trở nên cố chấp và cương
quyết không làm những việc mà mình chưa sẵn sàng - có vẻ đây
cũng là một đặc điểm nổi bật của người có Mũi tên Thực tế.



Hình 44: Biểu đồ ngày sinh 4/10/1947

MŨI TÊN TRỐNG 1-4-7: MŨI TÊN THIẾU TRẬT TỰ
Khi ngày tháng năm sinh của bạn hoàn toàn không có các số 1, 4

và 7, bạn đã nằm trong nhóm những người có mũi tên trống khá đặc
biệt, đó là Mũi tên Thiếu trật tự.

Thật ra, chỉ cần nhìn vô mũi tên trống này, bạn sẽ thấy tất cả
những người sinh từ năm 1999 trở về trước đều không thể vướng
vào mũi tên này. Chỉ có các bạn trẻ sinh ra từ năm 2000 trở đi mới
có thể có mũi tên này trong Biểu đồ ngày sinh. Tuy nhiên, bạn cũng
đừng lo lắng cho các con và cháu của mình. Vì khi tôi tìm trong mấy
trăm trường hợp mà mình đã nghiên cứu qua để đưa vào làm ví dụ,
rất khó tìm được người có mũi tên trống này. Vì trên nguyên tắc, chỉ



cần bạn có một trong ba số này 1, 4 hoặc 7 trong ngày sinh thì bạn
hoàn toàn không cần ngại mũi tên này nữa rồi.

Theo Thầy David, mục đích của linh hồn khi quay trở lại kiếp
người trên Trái đất này là để có cơ hội phát triển, hướng về sự hoàn
thiện. Vì thế, khi được sinh ra mà lại không có con số nào trong Trục
ngang Thể chất, người này sẽ phải chấp nhận một khuyết điểm
đáng kể, thứ cần được vượt qua và hoàn thiện ngay trong đời này,
nếu họ muốn đạt được hạnh phúc trong cuộc sống.

Khi một người chỉ có thế mạnh nằm trên Trục ngang Tinh thần
(trục 2-5-8), hoặc chỉ có Trục ngang Tinh thần và Trục ngang Trí não
(gồm 3-6-9), họ dễ có khuynh hướng sa vào một cuộc đời nặng về lý
thuyết. Khi đó, mọi suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc… chỉ có thể là lý
thuyết, cho đến khi nó được đưa vào đời sống thực tế thông qua
Trục ngang Thể chất. Nếu không có những hoạt động thực tế, cuộc
sống trở nên rối loạn và không đáng thỏa mãn, tước mất của con
người niềm vui khi được nhìn thấy những ý tưởng của mình trở
thành hiện thực.

Những người có Mũi tên trống 1-4-7 cần có trải nghiệm thực tế
và tính kiên nhẫn thì mới phát triển được sự cân bằng ở cả ba trục
Thể chất - Trí não - Tinh thần; nếu không, họ sẽ sống trong sự hỗn
loạn, thiếu trật tự ở nhiều mặt. Khi vận dụng được sự nhạy cảm của
mình trong thực tế, họ sẽ cảm nhận được niềm vui khi nhìn thấy
thành quả lao động của mình như được “cởi trói” để có cơ hội phát
triển. Nếu không làm được điều này, họ có khả năng trở thành người
trì trệ, không thiết tha làm việc để nuôi sống bản thân. Nhiều trường
hợp không được can thiệp để uốn nắn từ nhỏ thì đến lớn sẽ khó mà
sửa được và có thể phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.



Trẻ con có Mũi tên trống 1-4-7 cần được dạy để trở nên thực tế
và ngăn nắp càng sớm càng tốt, ngay từ khi trẻ vừa biết đi chập
chững. Trẻ nên được khuyến khích tập trung làm cho xong mỗi lần
một việc rồi mới tiếp tục làm qua việc khác, không thì sẽ chẳng có
việc nào được hoàn thành cả. Trẻ sẽ cần sự chú ý đáng kể từ cha
mẹ hay người lớn xung quanh, những người phải chịu khó bày ra
các trò chơi mang tính thực tiễn với chúng (những trò có liên quan
đến cầm, nắm, đếm, tính toán hay trải nghiệm thực tế, có dọn dẹp
sau khi chơi xong). Trẻ cũng cần được giao cho các công việc nho
nhỏ trong nhà, như dọn dẹp góc phòng, sân nhà,… mỗi khi có thể.
Mỗi lần trẻ hoàn thành những nhiệm vụ này, ngoài lời động viên và
khen ngợi, cha mẹ nên chuẩn bị những phần thưởng be bé cho trẻ.
Đối với nhóm trẻ này, bên cạnh giá trị động viên thông thường,
những phần quà còn được xem là “bằng chứng thực tế” giúp trẻ
hiểu sự cân bằng giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Ngay khi đủ
tuổi đến trường, trẻ cũng nên được khuyến khích tham gia các hoạt
động thể thao không mang tính thi đua, tranh đấu hoặc đối kháng.

Nhìn chung, tôi hiếm khi gặp mũi tên trống này, trừ trường hợp
quen thuộc của người có ngày sinh 22/2/2002 mà tôi đã đề cập
nhiều lần. Nhưng trường hợp của em này lại đặc biệt vì em không
vướng những đặc điểm của mũi tên trống. Từ đó chúng ta suy ra hai
khả năng:

• Tên của em quả thật đã có số 1, phá thế trống của trục ngang
dưới cùng.

• Em là một đại diện đặc biệt của “số 0 không phải là không có gì,
mà là khả năng vô hạn”, nên em lại giỏi hơn người bình thường rất
nhiều. Đây cũng là một trường hợp thú vị có thể nghiên cứu thêm.



Chúng ta sẽ xem xét biểu đồ của hai em bé mới được sinh ra
vào tháng 2/2020. Một bé chào đời ngày 28/2/2020, và bé còn lại
chào đời vào ngày 2/2/2020. Tính đến thời điểm tôi biên soạn quyển
sách này, hai bé mới có hơn một tháng tuổi, còn sớm quá để nhận
định về các đặc điểm tính cách. Tuy nhiên, vẫn cần ghi nhận là nếu
xét theo trường hợp bình thường, hai bé có nhiều mũi tên trống, khá
bất lợi trong quá trình phát triển về sau.

Hình 45 là Biểu đồ ngày sinh 28/2/2020. Hình 46 là Biểu đồ ngày
sinh 2/2/2020.

Hình 45: Biểu đồ ngày sinh 28/2/2020



Hình 46: Biểu đồ ngày sinh 2/2/2020

Dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thể quan sát, theo dõi, uốn nắn và điều
chỉnh dần dần để trẻ khắc phục những đặc điểm thường có ở người
có quá nhiều số 2. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể cần làm ngay là
dùng cái tên chính thức để “lấp” những ô trống, trong đó có cả Mũi
trên trống 1-4-7.

Thật thú vị khi chỉ trong một buổi sáng, phụ huynh của hai bé đều
nhờ tôi chọn cái tên để giúp Biểu đồ ngày sinh của các bé “đẹp”
hơn. Sau khi tính toán, tôi thấy các con cần bổ sung là: từ một đến
hai con số 1, một số 4 (không cần số 7). Ngoài ra, “quỹ đất trống”
còn có thể gắn thêm: một con số 3, một con số 6 và một con số 9.

Sau cùng, tôi chọn được hai cái tên khá hay: LAM AN/LÂM AN
hoặc AN LAM/AN LÂM.



Ngoài ra, đối với bé sinh ngày 2/2/2020, nghĩa là không có số 8
như bé kia, gia đình có thể đặt tên bé là LAM ANH - chữ H tương
đương số 8.

Hình 47 là Biểu đồ ngày sinh 28/2/2020 với tên LAM AN/AN
LAM.

Hình 48 là Biểu đồ ngày sinh 2/2/2020 với tên LAM ANH/ANH
LÂM.

Hình 47: Biểu đồ ngày sinh 28/2/2020 với tên LAM AN/AN LAM



Hình 48: Biểu đồ ngày sinh 2/2/2020 với tên LAM ANH/ANH LÂM

MŨI TÊN 1-2-3: MŨI TÊN KẾ HOẠCH
Mũi tên của trục dọc 1-2-3 là một trong những mũi tên thường

gặp nhất đối với thế hệ 19xx và 2xxx. Thế hệ này rất dễ có cả ba
con số trên hội tụ trong Biểu đồ ngày sinh, nên không khó đoán rằng
giai đoạn này có nhiều người giỏi hoạch định. Và bạn có thấy cách
chúng được xếp cùng nhau không? Số 1 - đại diện cho sự biểu đạt
cái tôi cá nhân - được liên kết với trực giác của số 2, tiếp tới là trí
nhớ và các khả năng phân tích dữ liệu của số 3. Cả ba yếu tố này
hội tụ sẽ cho ra rất nhiều kế hoạch tuyệt vời.

Người có Mũi tên Kế hoạch rất thích trật tự đâu ra đó, có phương
pháp thực hiện, có thấu hiểu vấn đề. Nhưng họ thường đặt mình
vào vị trí “người tổ chức” hơn là “người thực hiện” các chi tiết, trừ
khi họ có thêm Mũi tên Thực tế (1-4-7), hoặc có Con số chủ đạo
thuộc nhóm Thể chất (4, 7, 10 hay 22/4).



Với khả năng hoạch định xuất sắc như vậy, người có mũi tên này
cần lưu ý tránh “nổi máu lười”. Nghe có vẻ phi lý nhưng thực tế là
vậy, đặc biệt là khi họ liên tục giao kế hoạch cho người khác thực
hiện mà không chú ý theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện. Họ cũng
cần lưu tâm hơn vào các chi tiết nhỏ và đừng phó mặc với suy nghĩ
“tiểu tiết không quan trọng”.

Trẻ con có Mũi tên Kế hoạch sẽ vui nhất khi được tự tay thiết kế,
tổ chức những kế hoạch nho nhỏ cho bạn bè hay gia đình. Nhưng
nếu các kế hoạch này gặp trở ngại hoặc xung đột với kế hoạch khác
từ cha mẹ, trẻ có thể rất thất vọng. Chỉ khi nào cha mẹ thật kiên
nhẫn và bày tỏ tình yêu thương thật nhẹ nhàng thì chúng mới “bỏ
qua” nỗi thất vọng này.

Những đứa trẻ thuộc nhóm này thường tỏ ra khá tách biệt, coi
nhiều điều đang diễn ra là lẽ đương nhiên và thường chìm đắm
trong những suy nghĩ hoặc kế hoạch riêng của chúng. Sự tách biệt
này thể hiện ra ngoài thành vẻ xa cách, từ từ có thể trở thành thói
quen phớt lờ, không lưu tâm đến nhu cầu của người khác. Các bậc
phụ huynh và thầy cô cần áp dụng kỷ luật yêu thương nhưng
nghiêm khắc, cứng rắn để yêu cầu trẻ phải hợp tác. Những đứa trẻ
này cũng cần tránh bị bắt nạt hoặc hù dọa, mà thay vào đó, chúng
cần được dạy dỗ nhẹ nhàng để biết tôn trọng các ý kiến, thói quen
hay các đồ vật thuộc sở hữu của người khác.

Trẻ có Mũi tên 1-2-3 thường nhẹ nhàng, đáng tin cậy và chậm
nhận ra sự bất công. Sự ngây thơ này có thể rất dễ thương, mặc dù
đôi khi chính sự cả tin này khiến trẻ bị tổn thương khi chúng nhận ra
những người xung quanh không dễ tin và dễ bị lừa như mình.

Trong những năm đầu đời, trẻ có Mũi tên 1-2-3 thỉnh thoảng gặp
phải cảm giác bồn chồn, lo lắng, vì dành quá nhiều thời gian trong



tâm trí mà không biết cách thể hiện năng lượng trí não này ra thực
tế. Lúc này, cha mẹ hoặc người lớn xung quanh có thể giúp trẻ bằng
cách khuyến khích trẻ năng động hơn, thường xuyên vận động
ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên. Cho trẻ đọc sách du ký có
tranh minh họa cũng rất hữu ích cho đến khi chúng đủ lớn để có
điều kiện tự trải nghiệm du lịch, giúp chúng thỏa mãn sự ham học
hỏi và khám phá những điều chưa biết.

Sau đây là một vài trường hợp thú vị về Mũi tên Kế hoạch mà tôi
đã có dịp tìm hiểu.

Một chị khách đi tour nhà MayQ Go có ngày sinh 26/11/1973
(xem Hình 49). Chị có Con số chủ đạo là 3, vốn rất chủ động, có khả
năng lãnh đạo, lại vừa có Mũi tên Kế hoạch, vừa có Mũi tên Trí tuệ.
Thế nên chị vừa là doanh nhân, vừa kiêm luôn vị trí “bầu sô” tổ chức
các buổi họp lớp lớn nhỏ, kiêm luôn hội bên chồng. Đồng thời, chị
có một số 7 cô lập nên cũng chịu nhiều tổn thất trong cuộc đời. Cho
đến khi chị rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học đó, thì các tổn
thất đó mới phai nhạt dần.



Hình 49: Biểu đồ ngày sinh 26/11/1973

Một người khác có ngày sinh 21/3/1983 (xem Hình 50). Cô có
Con số chủ đạo là 9, vốn gắn liền với các hoạt động nhân văn, xã
hội; lại có Mũi tên Kế hoạch nên óc tổ chức rất tốt. Hiện giờ bên
cạnh công việc chuyên môn, cô là trưởng nhóm của một hội hoạt
động văn hóa nghệ thuật cho người Việt ở nước ngoài. Cô ấp ủ
nhiều dự định phát triển chiếc áo dài và các hoạt động văn hóa Việt
Nam tại nơi cô đang sống. Cô có Mũi tên trống 4-5-6, nhưng nhờ cái
tên cô có số 5 (chữ N), nên đã hóa giải ít nhiều những bất lợi mà
mũi tên này mang lại.



Hình 50: Biểu đồ ngày sinh 21/3/1983

MŨI TÊN 4-5-6: MŨI TÊN Ý CHÍ
Nếu Mũi tên Quyết tâm 1-5-9 có thể bắt gặp ở Biểu đồ ngày sinh

của rất nhiều người được sinh ra trong thế kỷ 20, thì Mũi tên Ý chí -
mũi tên kết nối cả ba con số 4-5-6 của trục dọc ở giữa - là mũi tên
rất ít người có.

Khi số 6 - đại diện cho sự sáng tạo - được gắn liền với sự tự do
thể hiện của số 5, rồi kết nối với số 4 của óc tổ chức thực tiễn,
chúng ta có sự cân bằng đầy sức mạnh của cả ba con số trung tâm
của cả ba trục: Thể chất - Trí não - Tinh thần. Đây chính là Mũi tên Ý
chí. Nó đại diện cho cột sống của con người và nguồn lực sự sống
tuôn chảy trong đó.

Trong giai đoạn từ 1889 đến 1999, bất kỳ ai có Mũi tên Ý chí đều
được “tặng” thêm Mũi tên Quyết tâm, làm cho họ trở thành những



người hết sức năng động. Tuy nhiên, theo Thầy David, không có
nhiều người nổi tiếng có “tổ hợp vàng” này, có lẽ là do họ có xu
hướng áp chế cảm xúc và mong muốn của người khác để khẳng
định và thể hiện sức mạnh của bản thân. Động lực của họ mạnh mẽ
đến mức họ thường bỏ qua lời khuyên của người khác và hiếm khi
lắng nghe trực giác của mình.

Sức mạnh đặc biệt của Mũi tên Ý chí nằm ở sự kết hợp và cân
bằng của ba ưu điểm ở mỗi Trục (Thể chất - Trí não - Tinh thần). Khi
người ta nhận ra sức mạnh của sự cân bằng đó và biết áp dụng vào
công việc hằng ngày, cuộc sống của họ sẽ thay đổi, và họ sẽ đạt
được thành công cao nhất. Họ đủ kiên cường và can đảm để phá bỏ
mọi trở ngại khi hành động với sự khôn ngoan và thông thái. Hai
nhân vật đại diện cho những người thành công đặc biệt với mũi tên
này là đại văn hào người Anh William Shakespeare, và họa sĩ tài
danh Leonardo da Vinci.

Trong số hơn 300 trường hợp mà tôi đã tìm hiểu tại Việt Nam, có
ba người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất với các Mũi tên Ý chí.

Người đầu tiên là một đối tác của MayQ. Anh sinh ngày
15/4/1962 (xem Hình 51), Con số chủ đạo là 10. Biểu đồ ngày sinh
của anh đẹp đến nỗi chỗ nào cần đầy thì đầy, chỗ nào cần mỏng thì
mỏng. Kết quả là cuộc sống của anh rất tốt. Anh có cả Mũi tên Ý chí
và Mũi tên Quyết tâm và là một nhà lãnh đạo rất năng động, khôn
ngoan của một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.



Hình 51: Biểu đồ ngày sinh 15/4/1962

Người thứ hai là một chị khách nhà MayQ Go. Chị cũng có Biểu
đồ ngày sinh rất đẹp: 25/4/1968 (xem Hình 52). Với Mũi tên Ý chí và
Mũi tên Quyết tâm, chị là mẫu người thành đạt. Chị có thêm Mũi tên
Cân bằng cảm xúc 2-5-8 nên cũng có những đặc điểm của mũi tên
này: hơi nghiêm túc, sâu sắc về nội tâm, nhạy cảm, có độ thấu hiểu
cao để lắng nghe hay tư vấn, giúp người khác chữa lành những tổn
thương tinh thần… Chị chỉ có một số 1, mang lại cảm giác hơi thiếu
thốn cái gì đó, cần được làm đầy. Nhưng đây cũng là một cuộc sống
rất tốt đẹp.



Hình 52: Biểu đồ ngày sinh 25/4/1968

Người thứ ba là một người quen của tôi có ngày sinh 26/5/1964
(xem Hình 53), Con số chủ đạo là 6. Anh cũng có đủ Mũi tên Quyết
tâm và Mũi tên Ý chí, nhưng có vài điểm hạn chế: anh chỉ có một số
1, tạo cảm giác thiếu thốn; anh có hai số 6, lại thêm Con số chủ đạo
là 6, cho thấy tâm lý “mong manh”, luôn cần được đối xử mềm
mỏng, tính tình cũng không dễ chịu. Vì vậy, anh dễ bị kẹt trong cảm
xúc nội tâm, chưa phát huy được sức mạnh của “tổ hợp vàng” hai
mũi tên này. Thế nhưng thời gian gần đây anh đã bắt đầu lĩnh hội
được nhiều điều và bắt đầu thay đổi. Anh sống chậm lại, bớt đi
những thú vui không tốt cho sức khỏe, bắt đầu thiền và có những



mục đích sống rõ ràng, cao cả hơn. Cuộc sống của anh bắt đầu thay
đổi.

Hình 53: Biểu đồ ngày sinh 26/5/1964

Trẻ con có Mũi tên Ý chí có thể làm cha mẹ và thầy cô bận rộn.
Trẻ có ý chí vô cùng mạnh mẽ, nhưng cần được dạy dỗ để có thể
hiểu quan điểm của người khác và tiếp nhận sự hướng dẫn hợp lý.
Một trong những điều mà nhóm trẻ này thích nhất chính là được làm
những việc tử tế, nhưng chúng cần được chỉ dạy để biết rằng không
nên có suy nghĩ tư lợi khi thực hiện những việc này, vì như vậy sẽ
làm giảm bớt giá trị cao đẹp của việc chúng đang làm.



Trẻ cũng sẽ trở nên đặc biệt cứng đầu và cực kỳ khó chịu nếu
không được dạy dỗ một cách nhẹ nhàng, yêu thương và kiên nhẫn.
Chúng thích được khen khi làm tốt, nhưng sẽ lập tức nghi ngờ nếu
được tặng những món vật chất như bánh kẹo hay tiền… Nếu trẻ
chấp nhận những món quà này, chúng có thể phát triển tính ham mê
vật chất, trở thành người sống vì vật chất khi trưởng thành.

MŨI TÊN TRỐNG 4-5-6: MŨI TÊN UẤT GIẬN
Nếu như Mũi tên Ý chí 4-5-6 khá hiếm, thì ngược lại, số người có

Mũi tên trống 4-5-6 trong Biểu đồ ngày sinh lại khá nhiều, tạo thành
một xã hội mà trong đó người hài lòng thì ít, kẻ uất giận lại nhiều.

Với sự vắng mặt của cả ba con số 4, 5 và 6, mũi tên này tạo
thành một Biểu đồ ngày sinh bị chia cắt thành hai nửa và một ý chí
khá yếu ớt cho những ai sở hữu nó. Thầy David ghi nhận một chi
tiết rất đáng suy ngẫm: suốt những thập niên 1940, 1950, 1960, mũi
tên này không hề xuất hiện lần nào. Điều này góp phần tạo ra những
thế hệ can trường, có ý chí mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi bước qua thập
niên 70, chúng ta bắt đầu thấy nhiều người có Mũi tên Uất giận. Vì
là nhà nghiên cứu và chữa trị cho nhiều khách hàng khác nhau,
Thầy David từng gặp nhiều trường hợp có mũi tên này, và họ
thường phải gánh chịu khá nhiều vấn đề lớn trong cuộc sống, chẳng
hạn như gia đình tan vỡ, các mối quan hệ tình cảm không vui vẻ,
hay bị trầm cảm.

Sự “uất giận” này đến từ những kỳ vọng không được thỏa mãn.
Cũng theo Thầy David, người có mũi tên này thường kỳ vọng ở
người khác nhiều hơn những gì bản thân họ sẵn sàng cho đi.
Nhưng nếu họ có thể học cách chấp nhận và trân trọng người khác
vì sự độc đáo của riêng mỗi người, thì họ sẽ không cần đặt kỳ vọng



sai chỗ nữa. Và cũng từ đó, thói quen “kỳ vọng, mong cầu” sẽ phai
nhạt bớt, họ sẽ sống an nhiên và hạnh phúc hơn.

Như vậy, bài học dành cho những người có Mũi tên trống 4-5-6
là hiểu “kỳ vọng” theo hướng “Có thì tốt, không có cũng không sao”,
nghĩa là “Tận nhân lực, tri thiên mệnh”. Khi đó họ vẫn nỗ lực nhưng
sẽ không đến nỗi héo hon trong sự thất vọng vì kết quả không như
mong đợi.

Những người có mũi tên này cần biết rằng không ai là hoàn hảo,
bởi nếu đã hoàn hảo thì chúng ta đâu cần trở lại kiếp sống này để
có cơ hội học hỏi và hoàn thiện mình. Mỗi người đều đang ở những
giai đoạn tiến hóa riêng - có người là những “linh hồn già” hơn thì
mức độ hiểu biết, chín chắn và lòng trắc ẩn của họ sẽ dày và sâu
hơn những “linh hồn non trẻ” - nên hãy để cho mỗi linh hồn được
phát triển tùy duyên, không nên gượng ép. Đối với con người, lòng
biết ơn chính là “chất kích thích tăng trưởng” hữu hiệu nhất, nhưng
lòng biết ơn phải chân thành thì mới có thể phát huy tác dụng này
lâu dài.

Và bạn thấy đó, trong cuộc sống, có biết bao nhiêu cách thức
khác nhau để con người lĩnh hội các bài học của cuộc đời. Những
người có Mũi tên trống 4-5-6 nên ý thức rằng những thất vọng, tổn
thất, chia rẽ và cả sự vỡ mộng trong cuộc đời chính là những bước
đi cần thiết và rất ý nghĩa trong hành trình dài hướng về sự hoàn
thiện của linh hồn chúng ta. Nếu họ nhận ra điều này, những buồn
thương sẽ dần biến mất. Ngược lại, họ sẽ chìm trong nỗi buồn, sự
cô độc hay cảm giác bị từ chối, bị lạc lõng. Tập cảm thông với người
khác, xây dựng lòng trắc ẩn sẽ giúp các vấn đề của họ giảm đi.

Trẻ con có mũi tên trống này rất cần sự quan tâm và yêu thương
đặc biệt. Chúng có thể bị đẩy vào các hoàn cảnh mà trong đó, chúng



trở thành nạn nhân của những trò bất công hay ác ý của bạn bè, và
thậm chí là của những người quen biết đã khiến chúng thất vọng.
Quá trình này lặp đi lặp lại sẽ khiến trẻ có tâm trạng thất thường, từ
đó càng thêm bối rối và buồn vui bất chợt.

Cha mẹ của những đứa trẻ thuộc nhóm này cần dạy trẻ tôn trọng
người khác, để mỗi người được thể hiện đúng bản tính của mình và
biết rằng không phải lúc nào người khác cũng làm theo ý của trẻ.
Bằng cách này, chúng sẽ học được khái niệm “Con thích” thay cho
“Con muốn”, để tâm trạng của chúng không bị cột chặt vào một kết
quả nhất định nào nữa. Một điều đặc biệt quan trọng nữa là cha mẹ
cần tạo ra một mối quan hệ thân thiết với con. Đây không đơn giản
chỉ là chuyện tôn trọng hay ngoan ngoãn nghe lời, đó còn là sự tin
yêu đối với cha mẹ. Một “tình bạn” đặc biệt như vậy sẽ làm dịu tâm
trạng thất thường ở trẻ, nhất là khi trẻ có thể chia sẻ mọi điều với
cha mẹ mà không bị đánh giá hay phải giải thích cho hành động của
mình.

Sau đây là một số ví dụ của người có Mũi tên trống 4-5-6.
Hình 54 là Biểu đồ ngày sinh của một độc giả sinh ngày

29/3/1973. Chị đã cố gắng rất nhiều, song vẫn thấy mình không thể
vươn tới được một số điều lớn lao trong cuộc sống. Đối với chị, đây
vừa là nỗi buồn, vừa là một điều không thể hiểu được, dù chị đã cố
gắng tìm câu trả lời ở nhiều phương pháp tìm hiểu bản thân khác
nhau. Đến khi đọc được bài viết tôi chia sẻ về số 7 và số 9 bị cô lập
thì chị mới hiểu ra. Bên cạnh Mũi tên trống 4-5-6 chỉ sự uất giận vì
không đạt được điều mình mong ước trong đời, chị còn có thêm hai
số 9 bị cô lập - cho thấy những ước vọng cao quá tầm với, và một
số 7 bị cô lập - chỉ bài học về sự thất bại hay tổn thất trong một lĩnh
vực quan trọng của đời sống, mà sẽ cứ kéo dài hay lặp đi lặp lại cho



đến khi nào người sở hữu nó thôi oán giận. Và khi nhận ra được
điều này, chị ngưng oán trách số phận, mà thay vào đó là nghiền
ngẫm xem mình học được bài học gì từ những thất bại này. Không
chỉ vậy, chị còn tập “điền” số 5 ảo vào biểu đồ của mình. Từ đó trở
đi, cuộc sống của chị tươi vui hơn nhiều.

Hình 54: Biểu đồ ngày sinh 29/3/1973



Một trường hợp khác là một người bạn có ngày sinh 10/7/1983
(xem Hình 55). Anh có Mũi tên Hoạt động 7-8-9. Công việc của anh
di chuyển tự do, khá phù hợp với tính chất của mũi tên này. Tuy
nhiên, anh có Mũi tên trống 4-5-6, lại thiếu số 2 nên tạo thành hai
“ốc đảo” - một số 3 và hai số 1 bị cô lập. Đã thế, anh còn có cái tên
khá phổ biến của người Việt, trong đó có kèm thêm một con số 7 và
hai con số 3 khác nữa. Vì thế cuộc sống của anh có khá nhiều nỗi
buồn, mà nếu không sớm nhận ra mình có mối liên hệ về hướng tần
số tâm linh cao (Con số chủ đạo 11), hẳn anh còn chìm trong nỗi
buồn lâu hơn nữa.

Hình 55: Biểu đồ ngày sinh 10/7/1983

MŨI TÊN 7-8-9: MŨI TÊN HOẠT ĐỘNG



Mũi tên này nằm ở trục dọc ngoài cùng bên phải, kết nối số 7 -
con số của trải nghiệm, với số 8 - con số của trí tuệ và khả năng
cảm thụ, và số 9 - con số của hoài bão và trách nhiệm. Sức mạnh
của sự kết hợp này đôi khi bị quá đà, trở thành “quá mức năng
động”.

Con người là những sinh vật giàu biểu cảm nhất, vượt xa bất kỳ
giống loài nào khác. Những biểu cảm này còn đặc biệt đa dạng và
dễ nhìn thấy ở những người có Mũi tên 7-8-9. Tuy nhiên, xã hội hiện
đại với rất nhiều quy tắc đã ít nhiều cản trở sự tự do biểu đạt của họ,
đến mức khiến họ dễ kích động bởi năng lượng bức bối ngày càng
leo thang. Qua các nghiên cứu của mình, Thầy David nhận thấy hậu
quả của điều này là họ dễ bị chứng hồi hộp thái quá, dẫn đến nhiều
bệnh lý như hen suyễn, chứng ăn khó tiêu, nhức đầu hay đau nửa
đầu, hoặc các vấn đề về tim mạch hay hệ thống tuần hoàn máu.

Người có Mũi tên Hoạt động rất cần sự bình an và hòa hợp với
môi trường xung quanh. Các cuộc cãi vã, những chương trình
truyền hình hoặc phát thanh quá ồn ào sẽ khiến họ cực kỳ căng
thẳng, thậm chí gây ra các chứng bệnh có liên quan đến áp lực căng
thẳng. Họ cần dành càng nhiều thời gian với thiên nhiên càng tốt, vì
họ không phải là người phù hợp với không khí của các thành phố
lớn. Những hoạt động lý tưởng đối với họ là đi dạo trong công viên,
làm vườn, trồng trọt hoặc tham gia các hoạt động thể thao ngoài
trời. Nếu không được tận hưởng những không gian tự do như vậy,
họ sẽ dễ gặp vấn đề về hệ tiêu hóa. Thêm nữa, chế độ ăn uống lành
mạnh, cuộc sống hòa mình với thiên nhiên, cùng với cái nhìn tích
cực về cuộc sống và những người bạn vui vẻ sẽ có hiệu quả trong
việc giúp những người có Mũi tên 7-8-9 khỏe mạnh hơn bất kỳ loại
thuốc nào.



Tôi có rất nhiều bạn bè, người thân, người quen… có Mũi tên 7-
8-9 này - họ chiếm rất nhiều trong hơn 500 người mà tôi từng
nghiên cứu. Điều này cũng dễ hiểu vì chỉ cần là người được sinh ra
trong những năm 19xx của thế kỷ 20 và có thêm ngày sinh, tháng
sinh nào đó có liên quan đến số 7 (như thập niên 70, 197x) đều có
mũi tên này - đặc biệt là toàn bộ những người sinh năm 1978, 1987.
Những người được sinh ra vào thập niên 1970, hoặc các năm 1978
và 1987, nếu lại có yếu tố làm gia tăng số 9, 8 hay 7 trong biểu đồ
thì sẽ khá mệt mỏi, vì bất kỳ sự lặp lại nào của con số 7, 8, 9 đều có
thể dẫn đến sự quá mức - như tôi có đề cập trong phần ý nghĩa của
số lượng các con số trong Biểu đồ ngày sinh.

Sau đây là một số ví dụ.
Cậu em trong ekip của tôi có ngày sinh là 7/11/1988 (xem Hình

56), Con số chủ đạo là 8. Cậu có Mũi tên Hoạt động nên mong
muốn được xê dịch, di chuyển, du lịch của cậu rất mạnh mẽ. Nhánh
Du lịch Truyền cảm hứng của nhà MayQ Go khởi phát từ ý tưởng
của cậu. Và quả thực, thông qua việc đi đó đi đây, không những cậu
mà tất cả những ai tham gia các chuyến du lịch truyền cảm hứng
đều mở mang nhiều kiến thức, trải nghiệm, thay đổi nhận thức.
Quan trọng hơn, nó giúp cậu kết nối với những người xung quanh
như một hình thức “điền số 5 ảo” vào Biểu đồ ngày sinh gốc có Mũi
tên Uất giận. Càng về sau này, cuộc sống của cậu ngày càng ý
nghĩa, vui vẻ hơn, và cậu ngày càng ít bị tác động “lúc vui lúc buồn”
của ba con số 1 cô lập.



Hình 56: Biểu đồ ngày sinh 7/11/1988

Cha tôi có ngày sinh 7/7/1938 (xem Hình 57), Con số chủ đạo
cũng là 8. So với cậu em trong ekip mà tôi vừa đề cập, cha tôi cũng
có Mũi tên Hoạt động 7-8-9, nên thời tuổi trẻ ông cũng di chuyển khá
nhiều, tri thức mở mang và am hiểu cũng nhiều. Tuy nhiên, Mũi tên
Hoạt động của ông lại nhấn nhiều vào phần chân mũi tên với hai con
số 7 (77), cho thấy nhiều nỗi mất mát trong cuộc đời, dẫn đến rất
nhiều tổn thất cho sức khỏe lẫn sự nghiệp. Biểu đồ của ông còn
nhấn mạnh thêm yếu tố tri thức (số 3) nhưng không có cầu bắc về
hiện thực (số 3 bị cô lập), sự cô độc khó thể diễn đạt ra ngoài (số 1
bị cô lập). Đây cũng là bài thi mà ông đã phải dùng cả đời để vượt
qua, để gặt hái được những quả ngọt vào cuối đời. Sau này, khi đủ



duyên thì tôi sẽ chia sẻ một bài phân tích sâu về được - mất của
những con số 7, trong một quyển sách khác.

Hình 57: Biểu đồ ngày sinh 7/7/1938

Trẻ em có mũi tên này đặc biệt ghét mọi loại tiếng ồn, đòi hỏi sự
bình yên, yêu thương và hài hòa ở mọi việc chúng làm, mọi nơi
chúng đi. Chúng cũng dễ bị kích động và ám ảnh nên rất cần sự tự
do trải nghiệm ngoài thiên nhiên, càng nhiều càng tốt. Chúng sẽ vui
sướng nhất nếu được phép ăn, ngủ và chơi đùa bên ngoài thiên
nhiên, vì những lúc đó, những cảm xúc của chúng được dịp thả
lỏng. Những đứa trẻ này cũng cần ngủ nhiều, và một mái ấm không
có căng thẳng hay cãi vã. Rất nhiều người lớn sống trong cảnh
không an vui hiện giờ vì tuổi thơ của họ kém bình yên - và chúng ta



cần rút kinh nghiệm về điều này, để thế hệ con cháu chúng ta không
giẫm vào vết xe đổ.

Sự ồn ào, căng thẳng hay nỗi bất an có thể ảnh hưởng rất nhiều
đến chất lượng học tập của trẻ tại trường. Các bậc phụ huynh không
nên cho trẻ tiếp xúc tiếng ồn nào, bao gồm cả các chương trình quá
mức kích động trên ti-vi, radio hay các sự kiện trực tiếp diễn ra. Điều
này cũng tác động đặc biệt đến trẻ sơ sinh có Mũi tên Uất giận, nên
cha mẹ cần thận trọng.

MŨI TÊN TRỐNG 7-8-9: MŨI TÊN THỤ ĐỘNG
Khi bước vào kỷ nguyên mới 2000, các chuyên gia đã dự báo là

có rất nhiều thay đổi to lớn diễn ra ở mọi khía cạnh của cuộc sống,
mọi mặt của xã hội. Và giờ đây, chúng ta bắt đầu nhìn thấy hệ quả
của điều này, khi thế hệ những người sinh ra từ năm 2000 trở đi bắt
đầu trưởng thành, chính thức tham gia đời sống xã hội.

Những người được sinh ra trong những năm 19xx của thế kỷ 20
không có mũi tên này, và cả hai thế kỷ trước đó nữa cũng không.
Cho nên, đó là ba trăm năm của sự năng động, một bước tiến dài về
phía trước. Thành quả của giai đoạn đó cũng nhiều, chẳng hạn như
những cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật, công nghệ và trí thông
minh nhân tạo; nhưng bên cạnh đó, lợi bất cập hại cũng nhiều khi
loài người - đặc biệt là trong thế kỷ 20, trở nên quá tham vọng trong
việc làm chủ vũ trụ, chạy theo cái lợi và lý tưởng về cuộc sống vật
chất mà bỏ qua sự cân bằng về môi trường, hệ sinh thái, bỏ qua rất
nhiều quy luật hiển nhiên về sự cân bằng (trong đó có luật phát triển
của biểu đồ hình sin: vật cực tất phản). Để rồi những ngày này của
năm 2020, chúng ta đang cảm nhận đầy đủ hậu quả của sự tham
vọng quá độ đó.



Như một lẽ cân bằng của tự nhiên, qua thiên niên kỷ 2000 và còn
sẽ kéo dài trong hàng trăm năm nữa, nhiều thế hệ sinh ra sẽ mang
mũi tên trống đặc thù này - Mũi tên Thụ động.

Thoạt nhìn, chúng ta sẽ thấy người sở hữu mũi tên này không có
sự trải nghiệm để trưởng thành của số 7, không có trí tuệ và khả
năng cảm thụ của số 8, và cũng không có hoài bão và trách nhiệm
của số 9 - hẳn là người này sẽ rất thụ động, không tự tạo động lực
để tiến lên phía trước được. Nhưng hãy nhớ rằng tất cả những
người này đều được trang bị một sức mạnh bẩm sinh mà không
phải ai trong thiên niên kỷ trước cũng có, đó chính là số 2, con số
của trực giác, của sự kết nối với vũ trụ bao la. Và khi họ có rất nhiều
số 0 trong Biểu đồ ngày sinh, đặc biệt là khi trống cả dãy 7-8-9, họ
sẽ có cơ hội để trở thành Vô cùng.

Vì vậy, theo dự đoán của Thầy David (ông chỉ có thể dự đoán, vì
thời điểm quyển sách của ông được xuất bản là năm 1992), những
người có Mũi tên trống 7-8-9 sẽ có nhiều khả năng trở thành những
người tư duy, lên kế hoạch và dẫn dắt sau-hậu-trường cho cả kỷ
nguyên mới, khi rất nhiều người có mũi tên trống này lại có Mũi tên
Kế hoạch (1-2-3). Tuy vậy, những người này sẽ không thể chạm
đích thành công nếu không được rèn luyện về sự kiên trì và tinh
thần kỷ luật thông qua những “chương trình đào tạo” ở cả trường
học lẫn trường đời.

Với những đặc điểm như vậy, không khó nhận thấy trong thời
gian sắp tới, khi những người sinh năm 2xxx này bắt đầu trưởng
thành và tham gia vào guồng máy xã hội, thế giới sẽ bớt chiến tranh
và các thảm họa về con người. Chúng ta thật sự đang “dọn dẹp
những tàn dư” do thế hệ những con người quá tham vọng của thế
kỷ 20 bày ra. Hãy tin rằng thế hệ 2xxx sẽ thông qua các cuộc “dọn



dẹp” này để tôi luyện tính can trường, tư duy chủ động và chính
thức “thức tỉnh”.

Sự thụ động này không đối nghịch với sự năng động theo kiểu
mô tả phổ biến, mà đúng hơn, nó là khát vọng sâu xa và tự nhiên về
một cuộc sống cân bằng, an hòa, nơi mọi người, mọi loài “sống
chan hòa bên nhau - không ganh ghét oán thù - không chiến tranh
giết chóc”. Đây chính là bức tranh đẹp đẽ mà nhân loại ở thế kỷ 21
nên vươn đến.

Một viễn cảnh quá đẹp đẽ, đặc biệt khi chúng ta đang phải trải
qua, và buộc phải bước qua một thời kỳ “thanh lọc” quá sức khắc
nghiệt. Nhưng đó chỉ là “bức tranh viễn cảnh”, thứ chỉ có thể trở
thành hiện thực khi thế hệ có Mũi tên trống 7-8-9 này chịu phá vỡ
lớp vỏ “Thụ động” bên ngoài và thật sự thức tỉnh, lan tỏa sự bình an
của họ ra ngoài, làm thành một tầng năng lượng an hòa rộng khắp
và to lớn, bao trùm cả hành tinh này!

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của những người có mũi tên
này là họ thường không tự thức dậy được, mà cần sự tác động từ
bên ngoài - chẳng hạn như một bài học, một con người, một trường
năng lượng nào đó đánh thức Trực giác và Tiềm thức đang say ngủ
của họ. Và quan trọng nhất, họ luôn cần có sự quan tâm, khuyến
khích, thúc đẩy sự thức tỉnh này, vì họ thường có vẻ lừ đừ, lười vận
động. Họ sẽ không tự nhận ra mục đích của họ khi đến với cuộc
sống này, và do đó luôn cần được hướng dẫn, bảo ban và rèn luyện
để trở nên năng động hơn trong cuộc sống thường ngày. Nếu được
nhắc nhở về sự thức tỉnh và lan tỏa này ngay từ thuở nhỏ, họ sẽ có
nhiều khả năng đạt được thành tựu.

Hãy xem xét hai ví dụ sau.



Hình 58: Biểu đồ ngày sinh 10/11/2011

Hình 58 là Biểu đồ ngày sinh của người sinh ngày 10/11/2011,
Con số chủ đạo là 7. Biểu đồ ngày sinh này chỉ tập trung vào chuỗi
năm số 1 và một số 2, còn lại tất cả các ô khác đều trống.

Hình 59 là Biểu đồ ngày sinh của người sinh ngày 14/10/2012,
Con số chủ đạo là 11. Biểu đồ này có ba số 1, hai số 2, một số 4 và
trống toàn bộ các ô còn lại.



Hình 59: Biểu đồ ngày sinh 14/10/2012

Trẻ con có Mũi tên Thụ động cần được cho nhiều bài tập vận
động (bắt buộc) để trẻ phải có hoạt động thể chất. Tốt nhất là cha
mẹ hãy làm gương cho con, tức là nếu muốn con vận động thì cha
mẹ phải vận động trước, hoặc cùng con thực hiện bài tập hay hoạt
động thể thao nào đó. Dành nhiều thời gian ngoài thiên nhiên cũng
rất tốt cho trẻ. Có rất nhiều hoạt động phù hợp và bổ ích cho cả gia
đình cùng tham gia: bơi lội, đi bộ, chạy marathon, đánh cầu lông,
quần vợt hoặc tham gia các buổi tập thể dục nhịp điệu ngoài trời.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh và thầy cô cần lập ra một số kế
hoạch và khuyến khích trẻ thực hiện để “điền” số 9 ảo vào biểu đồ
của trẻ. Các kế hoạch này có thể thiên về sự lĩnh hội một kiến thức
hay kỹ năng nào đó (“điền” số 8 ảo), để qua đó trẻ có thêm vốn sống
hoặc trải nghiệm (“điền” số 7 ảo). Bằng cách này, trẻ sẽ từ từ thay
đổi.



Nếu xét ở một mặt nào đó, giai đoạn thế giới đang đối mặt với
đại dịch Covid-19 chính là một khóa huấn luyện khổng lồ và nghiêm
khắc để những người 2xxx “thức dậy”. Vì vậy, hãy nhìn nó một cách
tích cực và tận dụng cơ hội này. Sau đại dịch sẽ là một kỷ nguyên
của sự an hòa.

Dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thể quan sát, theo dõi, uốn nắn và điều
chỉnh dần dần để trẻ khắc phục những đặc điểm thường có ở người
có quá nhiều số 2. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể cần làm ngay là
dùng cái tên chính thức để “lấp” những ô trống, trong đó có cả Mũi
tên trống 7-8-9. Nếu trẻ đã có tên khai sinh thì phụ huynh có thể tìm
một cái tên dễ thương để gọi ở nhà. Cái tên này nên có chữ I hoặc
R để tạo ra số 9, và/hoặc chữ Q, H hoặc Z để tạo ra số 8. Như
thường lệ, tôi không khuyến khích những cái tên có chữ cái mang
sóng rung của số 7: P, G, Y (vốn rất phổ biến trong tên người Việt).



C húng ta đến với cuộc sống này để tiến hóa, và theo các nhà
Nhân số học thuộc trường phái Pythagoras, vòng đời này
của chúng ta sẽ phát triển dựa theo một trục chính, đó là

Con số chủ đạo. Tuy nhiên, để có được sự cân bằng tương đối,
tránh quá phụ thuộc vào Con số chủ đạo, đồng thời để có thêm vài
“bài tập” nho nhỏ hoặc một ít “vitamin” trợ lực dọc hành trình của
mình, chúng ta có những con số trong Biểu đồ ngày sinh và những
Mũi tên chỉ đặc điểm. Mỗi người có một biểu đồ khác nhau, vì vậy có
nhiều cảnh đời khác nhau, dù thoạt nhìn có vẻ tương tự nhau.

Ở phần này, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một người bạn
“nhỏ mà có võ” nữa. Người bạn này âm thầm nằm khiêm tốn trong
“ngày sinh”, tức là ngày chúng ta chào đời trong một tháng nào đó,
nhưng có sức ảnh hưởng không thể xem nhẹ.

Trước hết, Ngày sinh góp phần quan trọng cho quá trình hình
thành sự hiểu biết về chân ngã - tức là phần nội tâm bên trong, thứ
tồn tại vĩnh viễn chứ không phụ thuộc vào cơ thể hữu hạn của đời
này kiếp này. Cùng với Ngày sinh, còn một yếu tố có tác dụng tương
tự, đó là Tên riêng. Chúng ta có thể điều chỉnh tên của mình, còn
ngày sinh thì cố định, nên nó có tác động đáng kể đến đặc điểm tính
cách và đường đời của mỗi người.

Đến đây, tôi muốn quay lại một vấn đề mà tôi từng thấy rất nhiều
kể từ khi chương trình Thay đổi cuộc sống với Nhân số học trên
YouTube đi vào hoạt động, đó là có những trường hợp ngày sinh
thực tế khác với ngày ghi trên giấy khai sinh, vì nhiều lý do, cả

Phần 8

CON SỐ NGÀY SINH ẢNH HƯỞNG CỦA NGÀY SINH



khách quan lẫn chủ quan. Và vì thế, vô tình những người này lại
chịu ảnh hưởng của cả hai ngày sinh, và quan trọng hơn nữa là họ
không thể “chọn” được điểm tốt nào của mỗi ngày sinh để đưa vào
“hành trang” của mình. Cho nên những ai gặp tình trạng này thì hãy
cố gắng gấp đôi để vượt qua bài thi khó của mình. Tôi tin rằng một
khi chúng ta nhận ra chướng ngại của mình là gì, chúng ta không
bực bội, không tuyệt vọng, cũng không buông xuôi, mà chấp nhận
thực tế rồi từ từ xử lý thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cuộc sống
tốt đẹp.

CÁCH XÁC ĐỊNH CON SỐ NGÀY SINH
Không phải bạn chào đời ngày nào thì sẽ mang Con số ngày

sinh đó, vì theo Nhân số học thuộc trường phái Pythagoras, Con số
ngày sinh chỉ có từ 1 đến 11 (và 22/4, trường hợp ngoại lệ). Cụ thể:

Nếu ngày sinh của bạn nằm trong khoảng từ ngày 1 đến ngày 11
hàng tháng, Con số ngày sinh của bạn sẽ trùng với ngày sinh.

Nếu ngày sinh của bạn là từ ngày 12 trở đi, bạn sẽ cộng hai con
số trong ngày sinh lại, cho đến khi ra được số cuối cùng nằm trong
giới hạn từ 1 đến 11. Ví dụ, bạn chào đời vào ngày 12, vậy Con số
ngày sinh của bạn là số 3; bạn chào đời ngày 23, Con số ngày sinh
của bạn là số 5.

Trường hợp đặc biệt: Nếu bạn được sinh ra vào ngày 22, bạn sẽ
có Con số ngày sinh 22/4. Đó là lý do tôi hay nói đùa rằng không cần
cộng trừ gì, chỉ cần nhìn vào ngày tháng năm sinh, thấy bạn nào
sinh ngày 22 thì biết đó là con người đặc biệt.

Để bạn tiện theo dõi, đây là bảng đối chiếu ngày sinh của bạn với
Con số ngày sinh tương ứng:









MỐI QUAN HỆ GIỮA CON SỐ NGÀY SINH VÀ CON SỐ CHỦ
ĐẠO

Con số ngày sinh khác với Con số chủ đạo
Đây là trường hợp phổ biến nhất. Trong trường hợp này, Con số

chủ đạo vẫn chiếm thế thượng phong, còn Con số ngày sinh chỉ
mang yếu tố bổ sung hoặc là đối trọng để cân bằng. Nếu ai đó, bằng
cách nào đó, cố tình phát triển những yếu tố đặc trưng của Con số
ngày sinh với mong muốn chúng lấn át những đặc điểm của Con số
chủ đạo, thì đây sẽ là điều không thuận tự nhiên và không được
Thầy David khuyến khích.

Tác giả của cuốn sách The Complete Book of Numerology nhấn
mạnh: Trong quá trình nghiên cứu hàng chục ngàn bệnh nhân, cũng
là khách hàng của mình, ông nhận ra nếu người ta cứ theo đuổi
những đặc điểm của Con số ngày sinh thay vì đi theo khuynh hướng



của Con số chủ đạo thì họ có khả năng gặp nguy hiểm, và điều này
thể hiện rõ nhất qua sự xung đột giữa các yếu tố đặc thù của mỗi
bên. Khi các yếu tố của hai con số xung khắc nhau, thế mạnh của
mỗi con số đều yếu đi một chút, khiến đời sống vật chất bị ảnh
hưởng, cuộc sống nói chung bị đình trệ, tiền bạc bị hao tổn, các mối
quan hệ bạn bè cũng mất dần. Không những vậy, họ còn có thể trở
nên yếu đuối về tinh thần hay bất ổn về tâm lý. Những người này
thật sự cần được tư vấn để ý thức rõ họ đang gặp vấn đề ở đâu.
Nếu tư vấn viên cũng là người có nghiên cứu Nhân số học, họ sẽ
nhìn ra ngay chỗ bế tắc và đưa ra hướng điều chỉnh phù hợp, đó
chính là đưa người cần được giúp đỡ về với con đường của Con số
chủ đạo. Cách điều trị này vừa hiệu quả, vừa ít tốn kém - chúng ta
có thể xem đây như một kênh tham khảo.

Con số ngày sinh trùng với Con số chủ đạo
Trường hợp này hiếm khi xảy ra. Nhưng nếu quả thật nó có xảy

ra, bạn nên hiểu rằng con đường tiến hóa của bạn ở vòng đời này
cần được nhấn mạnh, tập trung và chuyên chú đi theo. Bạn không
nên và cũng không cần phân tâm vào những việc khác.

Ý NGHĨA CỦA CON SỐ NGÀY SINH
Nhìn chung, ý nghĩa của Con số ngày sinh cũng tương tự ý

nghĩa của Con số chủ đạo, ngoại trừ con số 1 - vốn không có trong
hệ thống Con số chủ đạo theo trường phái Pythagoras (theo trường
phái này, Con số chủ đạo chỉ có từ số 2 đến 11, và trường hợp ngoại
lệ 22/4). Vì vậy, Con số ngày sinh là 1 có ý nghĩa riêng và sẽ được
đề cập trong phần kế tiếp.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét vài trường hợp cụ thể, không bao
gồm người có ngày sinh là ngày 1.



Người có ngày sinh 11/5/1992. Người này có Con số chủ đạo là
10, đặc điểm là sự thích nghi tốt, hòa nhập nhanh. Con số ngày sinh
là 11 cho thấy họ có tần số tâm linh cao nhưng lại bị mắc kẹt ở đâu
đó (như khuynh hướng của đại đa số những người mang Con số
chủ đạo 11), chỉ cần được khơi thông thì mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp
lên. Đây là một quá trình không dễ dàng, đòi hỏi sự nỗ lực từ phía
bản thân người sở hữu con số này, cũng với những “bài tập khó” do
cuộc đời đem lại. Tuy nhiên, theo quan sát, những trở ngại về mặt
tâm linh này không phải là yếu tố quyết định mà chỉ là tiền đề, là
những “cú hích” thúc đẩy họ hoàn thành những bài học mà Con số
chủ đạo 10 đặt ra, thể hiện sự linh hoạt, dễ thích nghi và khả năng
làm tốt mọi việc của bản thân.

Người có ngày sinh 7/5/1970. Người này có Con số chủ đạo là
11, cho thấy tần số tâm linh cao nhưng gặp nhiều trở ngại trong
cuộc sống, nhằm thức tỉnh họ tìm về chân ngã tâm linh của mình để
tiếp tục học hỏi và phát triển. Người này lại có Con số ngày sinh là
7, nên các chướng ngại mà họ gặp sẽ tập trung vào các mất mát,
tổn thất (về sức khỏe chẳng hạn) để qua đó nhận ra vấn đề và biết
rằng nó không thể được giải quyết bằng logic của cuộc đời, từ đó
thúc đẩy họ tìm đến những giá trị tâm linh và giúp cuộc đời họ tốt
đẹp hơn - đúng theo nguyên lý “tiền hung - hậu kiết” của số 7. Tuy
nhiên, giá trị tâm linh của Con số chủ đạo 11 vẫn là yếu tố quan
trọng chi phối toàn bộ đường đời của người này.

Người có ngày sinh 26/11/1973. Người này có Con số chủ đạo là
3, mạnh về trí. Chị lại có ngày sinh là 26, cộng lại ra Con số ngày
sinh là 8, vì thế chị cũng có ít nhiều “chất” của người số 8: chú trọng
ăn mặc, giỏi quản lý doanh nghiệp… Mặt khác, người số 8 có xu
hướng thích làm việc độc lập, nên nếu chị cũng thích làm việc độc



lập thì chị có thể mệt mỏi với sự “chỏi nhau” giữa yếu tố hòa hợp với
người khác của Con số chủ đạo 3 và yếu tố độc lập của Con số
ngày sinh 8. May mắn là chị đã chọn hòa hợp, nên đặc điểm của số
8 chỉ dừng lại ở giá trị hỗ trợ, nâng cao thêm các giá trị của số 3 chủ
đạo, giúp cuộc sống của chị khá tốt.

Người có ngày sinh 16/8/1999. Người này có Con số chủ đạo là
7, Con số ngày sinh cũng là 7. Vì thế, ở người này, yếu tố “học hỏi
qua các bất lợi, tổn thất” được nhấn rất mạnh. Thoạt nhìn, chúng ta
sẽ cho rằng người này khó có được một cuộc sống thành công, tốt
đẹp về sau. Thế nhưng, nếu vũ trụ đã truyền thông điệp rất rõ ràng
qua hai số 7 ở cả Con số chủ đạo lẫn Con số ngày sinh, điều này
cho thấy những thử thách mà người sở hữu hai con số này đang trải
qua chỉ là cú hích để họ tạo ra những giá trị lớn lao sau này. Với nỗ
lực của bản thân, họ còn có thể dùng chính những bài học mình
đang trải nghiệm để chia sẻ, hướng dẫn hoặc dạy lại cho những
người khác nữa.

CON SỐ NGÀY SINH 1
Dành cho những người chào đời vào ngày 1 của tháng.
Theo tác phẩm The Complete Book of Numerology, những người

sinh vào ngày đầu tiên của tháng sẽ có các khuynh hướng sau đây:
• Luôn cố gắng hết sức khi được làm việc một mình.
• Cần rất nhiều tự do để có thể phát triển một cách trọn vẹn nhất,

cũng như để biểu đạt hết bản chất độc đáo của họ. Con số chủ đạo
sẽ là kim chỉ nam cho thấy bản chất này hướng vào điều gì. Mặt
khác, đôi khi họ có khả năng bị cuốn ra khỏi con đường của Con số
chủ đạo vì mong muốn được làm mọi thứ theo ý mình.

• Do thích tự nỗ lực và có xu hướng tập trung vào cá nhân,
những người này có vẻ tách rời tập thể trong một số thời điểm nào



đó. Điều này càng trở nên dễ nhận ra ở những đứa trẻ được sinh ra
vào ngày đầu tiên của tháng. Nhưng các bậc cha mẹ không cần quá
lo lắng, vì điều này không có ảnh hưởng xấu, bọn trẻ chỉ đơn giản là
tận hưởng sự riêng tư của chúng mà thôi.

Ví dụ ngày sinh của chính tôi: 1/5/1974. Tôi có Con số chủ đạo là
9, Con số ngày sinh là 1, nên “máu” tách biệt thể hiện rất rõ. Tôi yêu
thương gia đình, nhưng từ nhỏ đến lớn, nếu có dịp thì tôi thích ngồi
riêng, mày mò làm chuyện này chuyện kia một mình, không thích
tụm năm tụm ba hay ngồi tụ tập với bạn bè ở hàng quán. Tôi tự thấy
mình luôn nỗ lực rất nhiều trong bất cứ công việc nào mình làm, mà
bây giờ tôi mới biết đó là đặc trưng của những người có ngày sinh là
ngày 1. Bên cạnh đó, vì tôi có Con số chủ đạo là 9, nên Con số ngày
sinh 1 thể hiện rõ tính dẫn dắt để tôi đi theo thiên hướng của số 9:
gắn bó với các công việc mang tính nhân văn, lan tỏa những giá trị
tích cực cho mọi người… Nhờ đi đúng hướng của Con số chủ đạo
mà tôi không bị cản trở hay “phá thế”, từ đó gặt hái được những
thành công nhất định trên đường đời.

Một bạn khách trẻ đi tour nhà MayQ Go, sinh ngày 1/10/2001
(xem Hình 60), Con số chủ đạo là 5. Theo sự quan sát của tôi, bạn
trẻ này thích tách biệt, dù bạn cũng chịu khó lắng nghe và làm theo
các lời khuyên của “cô Quỳnh Hương”. Ngẫm lại theo Nhân số học,
nguyên do ở đây là vì bạn có cả yếu tố “thích tự do phát triển” của
Con số ngày sinh 1 và “thích tự do làm việc và biểu đạt” ở những
người có Con số chủ đạo 5. Vì vậy, lời khuyên dành cho cha mẹ của
người bạn trẻ này là cứ để bạn tự do tìm hiểu điều gì thật sự tốt cho
bạn - chắc chắn bạn sẽ tìm ra được thôi. Điều quan trọng là bạn cần
nhận ra rất nhiều mũi tên trống trên Biểu đồ ngày sinh của mình, để
từ đó lên kế hoạch điền vào các con số ảo phù hợp với yêu cầu cụ



thể của bạn - chẳng hạn như tìm những điều thú vị để học (điền số 3
ảo), chịu khó diễn đạt và gắn kết với mọi người (điền số 5 ảo), đưa
ra các mục tiêu từ nhỏ đến lớn để tự mình theo đuổi và đạt đến
(điền số 9 ảo)…

Hình 60: Biểu đồ ngày sinh 1/10/2001

CON SỐ NGÀY SINH 2
Dành cho những người chào đời vào ngày 2 và ngày 20 của

tháng.
Những người sinh vào ngày 2 hay 20 của tháng (không tính ngày

11, vì 11 tự nó đã có số riêng) sẽ có thêm những xu hướng và đặc
điểm sau:

• Được tăng cường độ nhạy của trực giác, nhờ vậy sẽ có được
lợi thế lớn trong việc đưa ra các quyết định.

• Rất thích được làm việc, hợp tác với những người vững vàng,
vui vẻ, có sự bình yên trong tâm hồn.



• Rất thích những hình thức giải trí nhẹ nhàng, đặc biệt là những
thể loại hài hước; thích làm khán giả hơn là người biểu diễn.

• Là người đáng tin cậy, hữu dụng, nhiệt tình giúp đỡ người
khác. Nhìn chung, họ là những người sống nhẹ nhàng, chuộng
những gì tự nhiên, không “tâm kế” thâm sâu.

Tôi có một người bạn sinh sau tôi đúng một ngày, là ngày
2/5/1974. Cách nhau chỉ một ngày mà cuộc sống của hai chúng tôi
rất khác nhau. Con số chủ đạo của tôi là 9, nên cuộc đời luôn hướng
về các công việc xã hội. Bạn tôi sinh ngày 2, Con số chủ đạo là 10,
mang xu hướng dễ thích nghi, dễ điều chỉnh, và cuộc sống của anh
ấy thật sự là “lên bờ cũng tốt, xuống ruộng cũng không thành vấn
đề”. Anh cũng rất thích những điều hài hước; xứ sở anh đang sống
lại là một nơi rất nổi tiếng về các chương trình giải trí nhẹ nhàng,
nên rất hợp ý anh. Một điểm đặc biệt khác là anh thật sự sống nhẹ
nhàng, vui vẻ, ít suy nghĩ nhiều về chuyện nhân tình thế thái như tôi.

Nhiều bạn trẻ được sinh ra vào ngày 2/2/2002 hay 2/2/2020 sẽ
rơi vào cảnh Biểu đồ ngày sinh có quá nhiều số 2 (xem Hình 61),
dẫn đến trực giác phát triển quá mức, đồng thời có nhiều ô trống và
mũi tên trống khác. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ
xem các bạn đi theo thiên hướng nào: hoặc rất giỏi, rất thông minh -
đó là lúc Con số chủ đạo 8 được phát triển bình thường, tốt đẹp;
hoặc là, nếu các bạn không làm được như vậy thì đây là lúc các bậc
cha mẹ cần can thiệp (giúp con điền con số ảo vào Biểu đồ ngày
sinh như tôi hướng dẫn ở các phần trước) để từ từ hướng con vào
đúng lộ trình của Con số chủ đạo 8.



Hình 61: Biểu đồ ngày sinh 2/2/2002 hay 2/2/2020

CON SỐ NGÀY SINH 3
Những người chào đời vào ngày 3, 12, 21 hoặc 30 của tháng sẽ

có Con số ngày sinh là 3 và thường có thêm các khuynh hướng sau
đây:

• Ngược lại với người có Con số ngày sinh 2, những người có
Con số ngày sinh 3 thường thích chủ động đem lại sự giải trí vui vẻ
cho người khác, dù là trong gia đình, ở chỗ làm hay trên sân khấu.

• Đa số đều thích làm việc theo dự án, theo chế độ làm việc bán
thời gian, vì họ thường có thêm nhiều thú vui hay chí hướng lớn cần
theo đuổi (chí hướng lớn hay thú vui đó là gì thì còn tùy vào Con số
chủ đạo).

• Rất yêu thích sự hài hước, đặc biệt là hài châm biếm.



• Là những người hướng ngoại rất rõ ràng, thông minh, năng
động, lúc nào cũng có sẵn câu trả lời cho các vấn đề có thể được
hỏi. Tuy nhiên, những người này cần lưu ý rằng bản thân có thể có
xu hướng chỉ trích những người có vẻ ù lì hơn mình, thay vì cố gắng
hiểu rằng mỗi cá nhân có những xu hướng khác nhau. Họ cần nhớ
rõ điểm này để kiềm chế thói hay chê bai, thứ dễ gây ra tranh cãi
hoặc làm tổn thương cả hai bên. Thay vào đó, hãy tận dụng óc hài
hước nhẹ nhàng để “chỉ điểm” cho người khác biết những gì cần
điều chỉnh, nếu bạn thật sự nghĩ người ta cần sự giúp đỡ này.

Một nghệ sĩ hài nổi tiếng của nước ta có Con số ngày sinh là 3.
Sau khi nghiên cứu Nhân số học, tôi không còn thắc mắc vì sao anh
lại có khiếu hài hước đến như vậy, đặc biệt là hài châm biếm. Không
chỉ vậy, khi thấy nhiều điều chưa đúng đang diễn ra quanh mình,
anh và các đồng nghiệp đã chọn cách đưa những tình huống đó vào
các tiểu phẩm hài để người xem… “vừa cười vừa nhột”, qua đó điều
chỉnh dần dần những điểm “chưa đúng” của mình. Anh còn có Con
số chủ đạo đặc biệt 22/4, cho thấy khả năng đưa nhiều người đi
theo định hướng của mình, vì thế tầm ảnh hưởng của anh cũng rất
rộng, chạm tới nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội.

Một người bạn của tôi sinh ngày 21/9/1974. Anh đúng là một
người “hướng ngoại rất rõ ràng, thông minh, năng động, lúc nào
cũng có sẵn câu trả lời cho các vấn đề có thể được hỏi”. Anh có Con
số chủ đạo là 6, hướng về tình yêu thương con người, nên các hoạt
động anh làm cũng ít nhiều nghiêng về mảng đề tài này. Tuy nhiên,
đặc điểm của người mang số 6 là dễ bị mất năng lượng tích cực, và
điều này cũng ảnh hưởng tới suy nghĩ vốn có xu hướng rất lạc quan
của người có Con số ngày sinh 3. Chính vì vậy, anh cần nhận biết
điều này càng sớm càng tốt, ý thức đâu là ưu điểm và giới hạn của



người có Con số chủ đạo là 6 và có Con số ngày sinh là số 3 hỗ trợ,
như vậy anh sẽ thay đổi đường đời của mình theo hướng tốt đẹp
hơn nữa.

CON SỐ NGÀY SINH 4
Những người có ngày sinh là ngày 4, 13 hoặc 31 của tháng sẽ

có Con số ngày sinh là 4 và có các khuynh hướng sau đây:
• Có tính thực tế và năng lực để diễn đạt bản thân qua sự khéo

léo của tay chân, như hoạt động nhảy múa chẳng hạn.
• Nếu họ có Con số chủ đạo là số lẻ, thì Con số ngày sinh 4 sẽ

giúp họ tạo ra sự cân bằng khi họ chịu tiếp nhận thêm những khía
cạnh nghệ thuật hay mang tính triết lý vào cuộc sống.

• Nếu có Con số chủ đạo là số chẵn, họ nên lưu ý để tránh bị thu
hút quá mức bởi vật chất, và hãy biết rằng chỉ cần phát huy được
tính kiên nhẫn khi thực hiện, tổ chức bất cứ việc gì, họ sẽ đạt được
kết quả tốt nhất, bởi vì sự kiên nhẫn gần như đã trở thành một phần
bản chất của những người có Con số ngày sinh là số 4 (vốn dĩ
những việc họ thích và hay làm đều rất cần sự kiên nhẫn, chỉ cần họ
ý thức được điều đó thì sự kiên nhẫn cũng dần dần trở thành bản
năng trong cuộc sống hằng ngày của họ).

Cô nhân viên chế tác chính của nhãn hàng OM Malas nhà MayQ
có ngày sinh là 31/1/1993. Đương nhiên, đôi tay cô khéo léo như thế
nào mới được tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện những mẫu đồ
trang sức tinh xảo của cửa hàng. Cô có Con số chủ đạo là số 9 - số
lẻ, vì thế Con số ngày sinh 4 giúp cô kéo lại được sự cân bằng. Cô
hiểu chuyện và chịu tiếp nhận thêm các yếu tố nghệ thuật, triết lý,
nên cuộc sống của cô khá cân bằng, mặc dù theo Biểu đồ ngày sinh
thì cô không có số lượng lý tưởng của các con số (cụ thể, Biểu đồ



của cô có tới ba số 1, hai số 3 và hai số 9), lại có thêm Mũi tên Nhạy
cảm và Mũi tên Uất giận.

CON SỐ NGÀY SINH 5
Người được sinh vào ngày 5, 14 hoặc 23 của tháng sẽ có Con

số ngày sinh là 5 và có thêm các khuynh hướng sau đây:
• Là những người giỏi quan tâm, chăm sóc người khác, giàu tình

cảm, giàu lòng trắc ẩn và rất cần được tự do biểu đạt những cảm
xúc này ra ngoài.

• Là những người nhạy cảm, nhưng sở hữu được sự cân bằng
để có thể đạt được thành công và hạnh phúc, miễn là họ đừng sợ bị
hiểu lầm. Chính nỗi sợ bị hiểu lầm này có thể dẫn đến sự nhút nhát,
ngại ngần, làm cản trở khả năng tự biểu đạt của họ, gây ra xu
hướng tự thu mình vào trong để đè nén những xúc cảm tự nhiên.

• Vì vậy, những người này cần tham gia vào càng nhiều hoạt
động hay các bài tập ngoài trời càng tốt và cần chọn những người
bạn có tính tình vui vẻ, hoạt bát mà chơi (để thêm cho mình năng
lượng tích cực), để có thể tự do cười đùa và tận hưởng những niềm
vui của cuộc sống.

Trong đội nhóm của tôi có hai người phụ nữ sinh ngày 14/9. Một
người là 14/9/1970, một người là 14/9/1997, cả hai đều có Con số
chủ đạo là 4. Cả hai người này quả thật là người giàu tình cảm và
giỏi quan tâm chăm sóc người khác. Bên cạnh đó, Con số chủ đạo
là 4 giúp họ có xu hướng tháo vát, giỏi quan sát. Do đó, người sinh
ngày 14/9/1970 hiện nay đang được phụ trách nhãn hàng may mặc
của MayQ Wear, còn cô gái có ngày sinh 14/9/1997 gần đây đã
được làm trợ lý cá nhân cho tôi. Như bạn có thể thấy, Nhân số học
không phải quá cao siêu. Chỉ cần chúng ta quan sát, theo dõi, để ý
những điểm mạnh hoặc hạn chế đặc trưng của từng yếu tố thì sẽ



phát huy được thế mạnh của những người xung quanh mình một
cách hiệu quả hơn rất nhiều.

Một người bạn khác của tôi có ngày sinh 23/9/1970. Chị rất
thông minh, tháo vát, nhưng cuộc sống của chị trước giờ khá hạn
hẹp và buồn tẻ, vì chồng chị muốn chị chỉ ở nhà chăm sóc gia đình.
Sau này, khi chị biết được về Nhân số học và nhờ tôi tư vấn để chọn
một công việc “giết thời gian”, tôi đã tư vấn cho chị nhận công việc
chăm sóc thiện nguyện cho các cụ già tại một viện dưỡng lão gần
nhà. Cuộc sống của chị giờ đây đang có những bước tiến nho nhỏ,
một phần vì chị đang đi đúng hướng của Con số ngày sinh 5 và thể
hiện sự giỏi giang, quan tâm chăm sóc của con số này thông qua
những hoạt động lớn hơn, chứ không chỉ bó hẹp trong mái ấm nhà
mình. Điều này còn liên quan đến sứ mệnh của chị, thể hiện trong
“Bốn đỉnh cao của đời người” mà tôi sẽ chia sẻ ở những phần sau.

CON SỐ NGÀY SINH 6
Người được sinh ra vào ngày 6, 15 hoặc 24 của tháng sẽ mang

Con số ngày sinh 6 và thường có các khuynh hướng sau đây:
• Tuy con số 6 mang ý nghĩa của sự sáng tạo, nhưng người có

Con số ngày sinh là 6 lại thường bị giới hạn trong khuôn khổ gia
đình. Điều này đặc biệt đúng với phái nữ, mặc dù nam giới có Con
số ngày sinh 6 cũng thích ở nhà hơn đi ra ngoài, thích làm những
việc nho nhỏ có liên quan đến óc sáng tạo hơn là đi la cà bên ngoài
cùng bạn bè.

• Mặt tích cực của Con số ngày sinh 6 là tình yêu thương và
chuộng cái đẹp. Người sinh vào những ngày này thường có khả
năng làm bừng sáng cả căn nhà hoặc nơi làm việc của họ.

• Tuy nhiên, nếu sống thiếu tích cực, những người này thường
dễ lo lắng, có khuynh hướng “chuyện bé xé ra to” đối với các vấn đề



trong nội bộ gia đình, và thường sợ hãi hay lo lắng về các vấn đề
trong đời sống thường ngày, cũng như không bao giờ ngừng phàn
nàn, than thở. Cho nên họ luôn cần tự nhắc nhở bản thân giữ năng
lượng tích cực, để mặt tích cực luôn tỏa sáng. Khi đó họ sẽ không
mắc vào các vấn đề tiêu cực như trên.

• Đối với những người không tự thoát khỏi những tư tưởng hay
lối sống tiêu cực, Thầy David đề xuất một phương án: hãy thử “tìm
quên” những năng lượng tiêu cực này bằng cách tự tìm cho mình
những thú vui, sở thích sáng tạo phù hợp, vì hoạt động này sẽ làm
con số 6 phát triển mạnh. Một số hoạt động mà những người này có
thể cân nhắc: vẽ, làm đồ gốm, thêu thùa, may vá, đan móc, học chơi
nhạc cụ…

Một người quen của tôi có ngày sinh là 15/6/1976. Cô rất giỏi và
rất thích trang trí nhà cửa, nấu nướng, bày biện trong nhà. Nhưng
cũng có một thời gian cô khá mệt mỏi với các vấn đề trong nội bộ
gia đình, khiến cô khá mất năng lượng và không biết làm sao để
thoát khỏi tình cảnh này. Trong một lần sang Tây Tạng, cô vô tình
gặp và yêu thích việc xỏ những chiếc vòng và chuỗi dây trang sức,
hỗ trợ tâm linh của người Tây Tạng. Từ sở thích cá nhân đó, giờ
đây cô đã gầy dựng được một thương hiệu mang tính sáng tạo của
riêng mình, chuyên về các phẩm vật này. Và dĩ nhiên, khi được làm
việc đúng sở trường, cô cực kỳ thành công với lĩnh vực này. Nó
không những giúp cô xoa dịu áp lực của công việc chính thức, mà
còn góp phần hóa giải các vấn đề trong gia đình. Cô làm tất cả
những điều này như một cái duyên đưa đẩy, và bây giờ, nhờ nghiên
cứu Nhân số học, cô mới hiểu vì sao cuộc đời mình có được bước
đổi thay ngoạn mục như vậy. Vì thế, nếu bạn cũng thuộc nhóm ngày
sinh này và đang gặp những vấn đề tương tự, hãy thử tìm đến



những hình thức sáng tạo có thể tạo ra những dòng năng lượng
lành, có thể nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

CON SỐ NGÀY SINH 7
Người chào đời vào ngày 7, 16 hoặc 25 của tháng sẽ có Con số

ngày sinh là 7 và thường sẽ có các khuynh hướng sau đây:
• Thấu hiểu sâu sắc những bài học cuộc sống thông qua việc tự

trải nghiệm, mà trong đó, phần lớn là những bài học về tổn thất, hy
sinh. Các tổn thất chủ yếu ảnh hưởng tới túi tiền hơn là sức khỏe
hay tình yêu, mặc dù nếu sau bài học tổn thất tiền bạc này mà người
có Con số ngày sinh là 7 vẫn không tự rút ra bài học thì sẽ dẫn tới
tổn thất ở hai lĩnh vực còn lại.

• Khi trưởng thành hơn về mặt trí tuệ, những người này sẽ cảm
thấy thôi thúc muốn chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống của mình
thông qua việc hướng dẫn người khác theo những cách thiết thực
nhất. Nếu làm được điều này, bề dày kinh nghiệm của người có Con
số ngày sinh 7 sẽ làm giàu thêm cho chính tâm hồn của họ.

Một thành viên trong đội nhóm của tôi có ngày sinh là 7/11/1988.
Cậu rất tháo vát, có khả năng hướng dẫn người khác nhiều điều,
mặc dù cậu không học ngành giáo dục.

Chồng tôi sinh ngày 25/6/1961, cũng là một người trải qua nhiều
thăng trầm và biết vượt qua những biến cố để chúng trở thành
những “bài học thực tế” đầy ý nghĩa, không phải chỉ cho bản thân
mà còn cho nhiều người xung quanh.

Một người bạn của tôi có ngày sinh 16/10/1973. Anh là người có
con số 7 bị cô lập (Hình 62), điều này gây ảnh hưởng tới sức khỏe
(tôi từng ví dụ ở phần ý nghĩa của con số 7).



Hình 62: Biểu đồ ngày sinh 16/10/1973

Cả ba người này đều đủ thân thiết với tôi để tôi hiểu ra rằng Con
số ngày sinh 7 có thể là một con số không đảm bảo cho bạn cuộc
sống êm đềm, nhưng nó là con số đầy tích cực, theo nghĩa “tiền
hung hậu kiết”. Thậm chí tôi còn cảm thấy khi bạn có con số này
trong ngày sinh, nó còn hứa hẹn cho bạn những “bài thi” tương đối
dễ vượt qua hơn những con số khác. Tuy nhiên, hãy nhớ Con số
ngày sinh vẫn là yếu tố phụ, còn Con số chủ đạo mới có ảnh hưởng
lớn nhất. Cậu nhân viên sinh năm 1988 ở trên có Con số chủ đạo là
8, nên mọi bài học của cậu thiên về khả năng lãnh đạo đám đông,
khả năng vượt qua thói quen tự “gói kín” vui buồn của mình để biểu
đạt bằng lời lòng biết ơn và tình yêu thương. Người bạn sinh năm
1973 của tôi có Con số chủ đạo là 10, nên anh cần học khả năng
thích ứng, biến hóa linh hoạt với mọi biến cố xảy ra trong đời. Chồng



tôi có Con số chủ đạo là 3, nên bài học hiện tại của anh, và sau này
sẽ được truyền đạt thành bài học cho mọi người, là phát huy sức
mạnh trí tuệ, đưa ra định hướng, phát triển khả năng tư duy và làm
chủ cuộc sống. Nhìn chung, nếu biết nhìn theo hướng tích cực thì
mọi thứ đều sẽ rất tốt đẹp.

CON SỐ NGÀY SINH 8
Người có ngày sinh rơi vào ngày 8, 17 hoặc 26 của tháng sẽ có

Con số ngày sinh là 8 và có các khuynh hướng sau đây:
• Không thích làm việc theo nhóm, cũng không thích thuộc về

nhóm nào. Con người thường làm việc theo nhóm để họ có thể
được tổ chức, phân công, định hướng. Nhưng điều này đi ngược
với sự phát triển cá nhân, vốn là mục đích chính của những người
có Con số ngày sinh là 8.

• Khi trưởng thành và phát triển ý thức cá nhân, họ sẽ nhận ra
một nhu cầu ngày càng tăng, đó là nhu cầu được diễn đạt độc lập
cảm xúc, cảm giác và cả trực giác của mình. Sự độc lập cần thiết
này là nền tảng cho mọi biểu đạt khác của họ.

• Tuy nhiên, theo Thầy David, những người này hay nhầm sự
độc lập này với độc lập về tài chính và một mực hướng tới mục tiêu
này. Thay vào đó, họ cần hiểu rằng độc lập tài chính chỉ là một trong
những biểu hiện cho sự độc lập của bản thân, vốn bao gồm nhiều
giá trị lớn hơn nữa. Nếu họ không hiểu đúng điều này, không có sự
thấu hiểu cuộc sống một cách vững vàng thì những thành công tài
chính của họ thường rất ngắn ngủi.

Tôi có một cô đồng nghiệp sinh ngày 26/8/1988. Cô có Con số
chủ đạo là 6, nên tính độc lập, không thích làm việc nhóm của cô
càng thể hiện rõ. Nhưng có lẽ nhờ có Con số ngày sinh là 8 nên cô
có nhu cầu biểu đạt vui buồn khá rõ. Bên cạnh đó, nhờ có ý thức



hướng về tư duy tích cực mà cuộc sống của cô mỗi ngày một tốt
hơn, không vướng vào suy nghĩ “độc lập tài chính quyết định tất cả”
như Thầy David đã khuyến cáo.

Anh họ của tôi sinh ngày 26/5/1966, cũng là Con số chủ đạo 6,
nên cuộc đời không mấy suôn sẻ dù anh có vẻ có khá nhiều bạn bè.
Tuy nhiên, khi đủ duyên để nhận ra nhiều điều sâu sắc hơn là những
logic của đời sống hữu hạn, anh biết tìm về sự kết nối thật sự - kết
nối giữa người với người trong sự thấu hiểu và yêu thương, đồng
cảm và chia sẻ - thì anh bắt đầu ổn định cả đời sống tinh thần lẫn
cuộc sống thường nhật của mình.

CON SỐ NGÀY SINH 9
Những người chào đời vào ngày 9, 18 hoặc 27 của tháng sẽ có

Con số ngày sinh là 9 và có các khuynh hướng sau đây:
• Là những người đầy trách nhiệm với bản thân và với người

khác, được thúc đẩy bởi lý tưởng và ước mơ.
• Đôi khi họ trở nên nghiêm túc thái quá, nên cần tìm bạn bè là

người vui vẻ, thoải mái, tích cực để được “hưởng” tinh thần vui vẻ
này. Những người này cũng cần học cách tận hưởng niềm vui, tập
cười nhiều hơn để có được sự cân bằng thiết yếu cho tinh thần.

• Một số người sẽ bị tham vọng quá mức, đặc biệt nếu Con số
chủ đạo của họ cũng là 9. Nếu tham vọng này không được định
hướng tốt, nó sẽ dẫn đến sự thất vọng và kéo theo nhiều bất ổn
trong đời sống.

• Người có Con số ngày sinh là số 9 nên cẩn thận tránh những
cuộc cãi vã nghiêm trọng, bởi tính nghiêm túc quá mức dễ khiến họ
trở nên quá quyết liệt và mất khả năng thấu hiểu lý lẽ. Họ nên học
diễn đạt các quan điểm khác nhau một cách bình đẳng thay vì áp
chế người khác.



Bản thân tôi nhận thấy những người có Con số ngày sinh 9 còn
có thêm chiều sâu của những “linh hồn già” - tức là những người có
thể đã trải qua nhiều kiếp sống để học hỏi, tiến bộ.

Tôi có hai người bạn đều sinh ngày 9/9/1973. Điểm chung của
họ là cuộc đời chịu nhiều thử thách, mặc dù cả hai đều rất giỏi. Con
số chủ đạo 11 khẳng định tần số tâm linh cao ở cả hai người, cũng
như những nỗ lực mà cả hai cần bỏ ra để có thể ổn định cuộc sống
khi đối mặt với những thử thách mà Con số chủ đạo 11 đem lại.

Nhà MayQ Go cũng có hai người khác: một chị sinh ngày
18/3/1955 (Con số chủ đạo là 5), một chị sinh ngày 18/10/1961 (Con
số chủ đạo là 9). Cả hai chị đều rất giàu trách nhiệm với bản thân,
gia đình và xã hội. Không những vậy, đúng như đặc điểm của Con
số ngày sinh 9, cả hai chị đều hết sức nghiêm túc. Khi đồng hành
cùng nhà MayQ Go trong những chuyến đi, các chị gặp rất nhiều
bạn bè cùng chí hướng tâm linh, cùng hướng về Phật pháp, có cuộc
sống vui vẻ, an hòa… Việc này đã giúp các chị cân bằng lại những
điểm tốt và điểm hạn chế của Con số ngày sinh này.

CON SỐ NGÀY SINH 10
Người có ngày sinh là ngày 10, 19 hoặc 28 của tháng sẽ có Con

số ngày sinh là 10 và có các khuynh hướng như sau:
• Dễ thích nghi, dễ hòa nhập.
• Nhiệt tình, đầy năng lượng, dễ tính, vì thế cũng quảng giao, vui

vẻ, có nhiều bạn bè, người quen thông qua các cuộc trò chuyện xã
giao. Nhưng những người này cẩn thận tránh khuynh hướng “thảo
mai” vì điều này sẽ cản trở họ có những tình bạn sâu sắc thực sự,
đồng thời khiến họ không hiểu bản thân đủ sâu sắc để đạt được
mục đích sống chân chính của họ ở đời.



• Bằng cách tỏ ra rộng rãi cả về thời gian, năng lượng và/hoặc
tiền bạc, họ có thể trở thành tâm điểm chú ý trong một thời gian,
nhưng cách này sớm muộn sẽ khiến họ trở thành những cái bị rỗng
không. Vì vậy, những người có Con số ngày sinh 10 nên có ý thức
sử dụng nguồn lực của mình để phát triển mục đích quan trọng nhất
của họ ở đời, tùy theo Con số chủ đạo của họ chỉ ra.

CON SỐ NGÀY SINH 11
Những người chào đời vào ngày 11 hoặc 29 của tháng sẽ có

Con số ngày sinh là 11 và có các khuynh hướng sau đây:
• Trực giác cực kỳ phát triển, một biểu hiện của tần số tâm linh

cao của Con số chủ đạo 11 được thể hiện ở Con số ngày sinh. Điều
này hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho họ trên đường
đời, giúp họ thấu hiểu cuộc sống, thấu hiểu con người. Tuy nhiên,
khả năng này chỉ có thể xảy ra nếu họ không bị rơi vào tình trạng
cảm xúc cực đoan, lên xuống thất thường. Nhưng thật không may,
những người có Con số ngày sinh 11 lại cực kỳ dễ có cao trào cảm
xúc, thậm chí cảm xúc thường bị đẩy đến cực điểm, khiến họ có vẻ
rất “thất thường”, dễ bồn chồn hoặc có diễn biến tâm trạng khó
lường. Những cảm xúc “quá mức” như thế này dễ gây ra tình trạng
cạn năng lượng và có hại cho sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

• Những cảm xúc hỉ nộ khó lường này cần được nhận ra càng
sớm càng tốt. Sau đó, với sự kiểm soát đúng mực, chúng sẽ dễ
dàng trở thành những dấu hiệu dẫn dắt tâm linh đầy tích cực. Bằng
cách này, trực giác của người có Con số ngày sinh 11 có thể phát
triển tới đỉnh cao trong hành trình khám phá cuộc sống.

Có một điều thú vị là rất nhiều khách đi tour nhà MayQ Go có con
số ngày sinh này. Có lẽ do đặc thù của MayQ Go là những chuyến đi



hướng về tâm linh nên thu hút được những tâm hồn cùng chí
hướng.

Ngoài ra, cũng có một vài trường hợp khác mà tôi có thể quan
sát được ở cự ly gần, chẳng hạn:

Con trai tôi sinh ngày 11/3/2002. Thằng bé có trực giác rất nhạy
bén, nhiều lần đưa ra những định hướng về tương lai của mình chỉ
đơn thuần dựa vào trực giác.

Một thành viên trong đội nhóm của tôi, người mà tôi từng chia sẻ
là “có năng khiếu tâm linh”, có ngày sinh là 11/5/1992.

Một người bạn khác, sinh ngày 11/11/1993, cũng là người có khả
năng cảm nhận khá đặc biệt với những tần số tâm linh khác biệt.

Đặc điểm chung ở những người này là tính khí “vui buồn bất
chợt”, và sự vui buồn của họ cũng khá… dữ dội. Nhưng đối với anh
chàng sinh năm 1992, sau khi trải qua thử thách, Con số chủ đạo 10
của cậu đã giúp cậu điều chỉnh theo hướng cân bằng trở lại, đúng
với khuynh hướng thích nghi tốt của số 10. Còn con trai tôi có Con
số chủ đạo 9, tuy mới chạm tuổi 18 nhưng thằng bé cũng đã kịp
được đời dạy cho bài học về hậu quả của việc để tâm trạng lấn át lý
trí. Hy vọng trong tương lai thằng bé sẽ có thể cải thiện thêm nữa.
Với anh chàng sinh năm 1993, vì có quá nhiều số 1, số 9 và nhiều
chỗ trống trong Biểu đồ ngày sinh, nên Con số chủ đạo 8 lại hướng
theo những yếu tố chưa tích cực, mà hiện tại tôi chưa nhìn thấy
hướng điều chỉnh. Hy vọng trong tương lai cậu sẽ có thể điều chỉnh
để cuộc sống của mình có nhiều niềm vui và thành công hơn.

CON SỐ NGÀY SINH 22/4
Chỉ có duy nhất một ngày sinh có thể mang lại những đặc điểm

của Con số ngày sinh 22/4, đó là ngày 22 của tháng.



Không có con số nào có thể bì được với năng lượng tiềm ẩn của
22/4, vì nó kết hợp được trực giác với óc thực tế, từ đó khiến cho
mọi khả năng đều có thể trở thành hiện thực - tất nhiên là nếu người
sở hữu con số ngày sinh này thật sự mong muốn. Thế nhưng, điều
này chỉ khả thi nếu họ có khả năng đạt được sự hòa hợp toàn diện
của cả ba yếu tố: Thể chất, Tinh thần và Trí não. Nếu không, sức
mạnh này sẽ bị sử dụng thiên lệch một cách đáng tiếc, bị thúc đẩy
bởi tham vọng sử dụng sức mạnh chỉ để kiểm soát mọi thứ. Niềm tin
sai lệch này sẽ chỉ khiến họ đánh mất năng lượng cùng các nguồn
lực; và sự thất bại, tổn thất cùng những vết thương thể chất hay tinh
thần do điều này gây ra sẽ là những ví dụ để chứng minh rằng Con
số ngày sinh chỉ mang giá trị phụ trợ cho Con số chủ đạo và không
thể trở thành mục tiêu lớn nhất để bạn theo đuổi trong cuộc đời này
được.

Có lẽ đây cũng là một con số đặc biệt, một món quà ở “dạng
nén” - nếu không được “giải nén” thì không thể mở được. Mà như
chúng ta đã biết, cái gì ấp ủ lâu quá cũng không tốt. Thế nên chúng
ta có thôi thúc phải tìm cách mở món quà này. Đó có thể là lý do vì
sao tôi nhận được khá nhiều câu hỏi từ những bạn có ngày sinh là
ngày 22. Cũng có khá nhiều người thuộc nhóm này tham gia các
chuyến đi của nhà MayQ Go, hoặc các buổi sinh hoạt theo hướng
chia sẻ tâm lý sống tích cực.

Một bạn từng chia sẻ với tôi về trường hợp của người sinh ngày
22/11/1974, Con số chủ đạo là 9 nhưng lại rơi vào con đường
nghiện ngập ma túy. Đây là trường hợp điển hình của việc chưa có
sự hòa hợp của Thể chất, Tinh thần và Trí não để khai mở nguồn
sức mạnh bên trong. Nếu đủ duyên, tôi muốn khuyên bạn nên tìm về
các giá trị tâm linh, tập nương theo ánh sáng của tôn giáo nào mà



bạn có khả năng tiếp cận nhất và đặt hết niềm tin vào đó để có một
chỗ dựa, dần dần sức mạnh của đức tin sẽ giúp hóa giải. Các hoạt
động mang tính kết nối, các môn như khí công, yoga… sẽ có ích
trong trường hợp này. Bên cạnh đó, cũng đừng quên sức mạnh tinh
thần, thứ rất cần thiết đối với những người có Con số ngày sinh
22/4.

Một người bạn của tôi sinh ngày 22/4/1983, Con số chủ đạo là
11. Cô có tần số tâm linh cao, đặc biệt có tình yêu thương đối với
động vật, thường xuyên hỗ trợ những con vật bị bỏ rơi, đấu tranh vì
phúc lợi của động vật… Và bằng cách đó, cô đã vô tình hòa hợp
được ba yếu tố Thể chất, Tinh thần và Trí não, từ đó mang lại nguồn
sức mạnh to lớn để cô thực hiện được nhiều dự án tốt và có ý nghĩa
cho xã hội.



Đ ại văn hào William Shakespeare từng nói: “Có một cơn thủy
triều trong dòng đời con người, nếu chúng ta biết cách nắm
bắt thì nó sẽ mở ra những cơ hội mới”.

Cuộc sống này vốn không hề nhàm chán. Thật vậy, đối với hầu
hết những người đã ít nhiều nhận ra Con đường Tiến hóa của mình,
cuộc sống là một sự khám phá, trải nghiệm bất tận để qua đó, con
người học được những bài học đa dạng, tìm ra những giải pháp,
những hướng đi, và thậm chí là nhìn ra được mình sẽ tiến bộ như
thế nào qua từng chặng đường đó. Còn đối với những người đang
bắt đầu tiếp cận Con đường Tiến hóa, hoặc hành trình của họ lúc xa
lúc gần với con đường này, cuộc đời họ đang được nếm trải rất
nhiều gia vị khác nhau. Mặc dù một số người có thể sẽ bị “sặc”,
chảy nước mắt nước mũi vì những “gia vị” cay nồng này, nhưng một
ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra rằng trong lúc mình xử lý những thứ
gia vị này thì cuộc đời mình đã ổn định đâu vào đấy. Từ thế kỷ 20 trở
đi, cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày càng đa dạng và phong
phú hơn hẳn đời sống của nhiều thế kỷ trước - đời sống mà đối với
không ít người thì đó chỉ là sống cho qua ngày, cho hết đời và có rất
ít cơ hội để thay đổi.

Hệ quả là trong kỷ nguyên hiện đại này, ngày càng có nhiều
người có khả năng tận dụng nhiều khía cạnh khác nhau trong đặc
điểm tính cách của họ để biểu đạt bản thân một cách tự do, khoáng
đạt nhất từ trước đến nay.

Phần 9

CHU KỲ 9 NĂM THAY ĐỔI



Từ quan điểm Nhân số học, Thầy David khẳng định đặc điểm
tính cách của con người luôn có nhiều khía cạnh tiềm ẩn. Bên cạnh
Con số chủ đạo - sợi chỉ đỏ xuyên suốt và là nền tảng của các đặc
điểm này - sự tác động của Con số ngày sinh, sự xuất hiện (hoặc
vắng mặt) của những con số trong Biểu đồ ngày sinh, cùng với Con
số năm cá nhân sẽ tạo thành Bốn đỉnh cao của đời người, thể hiện
qua bốn đỉnh Kim tự tháp, mà chúng ta sẽ được tìm hiểu chi tiết ở
phần sau.

Đến lúc này, bạn có thể hiểu rằng trong Nhân số học có hai phần
- hai khía cạnh khác nhau để thấu hiểu một con người:

• Phần cơ bản
• Phần linh hoạt, thêm thắt hoặc có khả năng biến thiên
Các con số trên Biểu đồ ngày sinh của chúng ta thể hiện phần cơ

bản. Còn phần có khả năng thay đổi linh hoạt nằm ở những vòng
biến thiên theo chu kỳ trong khuôn khổ các Chu kỳ năm cá nhân,
trong đó bao gồm chu kỳ của các tháng.

Nếu đã sống được một số năm đáng kể, bạn sẽ nhận ra trong
một vài năm nào đó, cuộc sống của chúng ta phát triển cực kỳ thuận
lợi, trong khi ở một số năm khác thì đụng đâu phiền đó, đụng đâu
tắc đó. Trí nhớ của chúng ta có xu hướng chỉ tập trung vào những
cảm nhận “cực kỳ thuận lợi” hoặc “cực kỳ bế tắc” này. Tuy nhiên,
nếu trí nhớ của chúng ta chịu khó ghi nhận một cách “công bằng”
hơn thì hẳn chúng ta cũng nhớ đến những năm phát triển ổn định,
nhẹ nhàng, không có nhiều tiến triển, cũng không có nhiều phiền
muộn. Và thông qua cả tiến trình này, chúng ta sẽ nhận ra những
chu kỳ thay đổi được vận hành xuyên suốt cuộc đời mỗi người.

Thầy David có cái nhìn rất hóm hỉnh khi ví cuộc sống của chúng
ta là một cuốn sách thú vị mang tên “Cuộc sống trên Trái đất”, một



cuốn sách đọc hoài không hết, mà thông qua việc lật giở từng trang
sách này, chúng ta sẽ đạt được những tiến bộ để tiến hóa về hướng
của sự hoàn thiện. Hiển nhiên, để phát triển thì ắt phải có sự thay
đổi. Nhận thức này là vô cùng quan trọng, vì một khi hiểu sự thay
đổi là một phần tất yếu của cuộc sống, của quá trình phát triển,
chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi sự thay đổi nữa.

Mọi hình thái trên Trái đất này, cho dù là sinh vật hay bất kỳ dạng
tồn tại nào khác, đều phải trải qua những sự thay đổi liên tục và
không bao giờ ngừng lại. Nói tới đây, tôi nhớ tới bài giảng Kinh Lăng
Nghiêm của Thầy tôi. Thầy nói rằng tóc và móng tay của chúng ta
liên tục dài ra trong từng phút giây, chỉ là mức độ dài ra ít quá nên
mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được. Tương tự như vậy,
đất đá, đại dương, núi đồi hay hoang mạc đều đang biến đổi. Chu kỳ
thay đổi của chúng cực kỳ dài, vượt qua chu kỳ sống của con người,
nên chúng ta, trong phạm vi cuộc đời mình, không thể đo được dòng
đời của núi hay của biển. Chu kỳ sống của các loài cây cỏ, chim
chóc, muông thú, con người và các loài sinh vật khác đều đang biến
đổi qua các giai đoạn với những chu kỳ ngắn và nhanh chóng hơn
nhiều.

Trong tất cả các loài, chỉ có loài người là được cấp cho quyền
thay đổi một số thứ trong cuộc đời mình, cả về mặt tính chất lẫn thời
gian. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tận dụng khả năng độc
đáo này, phần lớn mọi người đều để nó vụt qua một cách uổng phí.

Thêm vào đó, khi thay đổi là việc chắc chắn diễn ra, cách tốt nhất
là hãy thuận theo tự nhiên - nghĩa là nương theo những thay đổi
này. Nhưng như chúng ta có thể quan sát được, rất nhiều người có
khuynh hướng ghét thay đổi và cưỡng lại sự thay đổi, gây ra nhiều
tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần - hậu quả tất yếu của việc



kháng cự sự thay đổi. Thay vào đó, chúng ta nên học cách dũng
cảm bắt đầu cuộc viễn chinh thoát khỏi vùng thoải mái của bản thân,
để dấn thân vào những vùng mới, những thay đổi mới, với niềm tin
mình sẽ gặt hái được lợi ích tối đa từ sự thay đổi này, một khi ta
hiểu rằng thay đổi là điều không thể tránh khỏi.

Ở đây, khái niệm thay đổi có ý nghĩa sâu xa hơn việc chấp nhận
những biến đổi nho nhỏ trong cuộc sống của mình. Nó đòi hỏi chúng
ta phải có lòng dũng cảm, thứ giúp đánh tan sự thất vọng và nhàm
chán. Như vậy thì chúng ta có mất gì đâu?

Vậy tại sao hàng triệu người trên thế giới này vẫn sợ thay đổi?
Trong lúc mải miết đẩy các đồng xu lăn vào đúng rãnh của nó trong
“trò chơi cuộc đời”, họ đã hoàn toàn bỏ qua những cơ hội lớn xuất
hiện hết lần này đến lần khác dọc đường đi.

Khi nhìn vào cuộc sống của con người, chúng ta thấy những
người trẻ tuổi có vẻ khá thích, thậm chí có phần chờ đón sự thay
đổi, vì đây chính là một trong những đặc trưng của tuổi trẻ. Sự háo
hức này kéo dài trong suốt thời niên thiếu và những năm mới “vào
đời” (trong độ tuổi 20 - 30) và từ từ sẽ phai nhạt khi người ta chạm
mốc 40 và 50. Từ độ tuổi 60 trở đi, người ta đã “về hưu”, không chỉ
trong công việc mà còn trong đời sống. Suốt những năm tháng
trưởng thành không ngừng này, khi những thăng trầm trong cuộc
sống có thể được dùng để gầy dựng thành công, tích lũy của cải,
kinh nghiệm sống và sự khôn ngoan, nhiều người tưởng những điều
này sẽ kéo dài mãi mãi. Thế rồi khi mọi háo hức về cuộc sống phai
nhạt dần, nguồn lực sự sống trong cơ thể họ cũng giảm theo. Đó
chính là lúc con người bắt đầu xuống dốc, hướng về chặng cuối con
đường đời, một hành trình có thể kéo dài thêm một, hai thập niên



nữa. Nếu không có ý thức sống trọn vẹn phần đời này thì cuộc sống
của họ sẽ trở nên lê thê và buồn chán.

Do đó, nếu nhận ra những Chu kỳ thay đổi của mình, chúng ta có
thể khéo léo lèo lái cuộc sống một cách khôn ngoan, từ đó chúng ta
sẽ tỏa sáng. Trên thực tế, đôi khi bạn ngưỡng mộ một ai đó, mà chỉ
cần được ngắm, được nghe hoặc nhận ra sự có mặt của họ cũng
làm chúng ta cảm thấy tinh thần phấn chấn. Mặt khác, đôi khi những
thành công của họ có thể khiến ta cảm thấy có chút ganh tị. Có thể
những người đó không hiểu về Con số năm cá nhân hay những khái
niệm về Nhân số học khác, nhưng chắc chắn họ có trực giác đủ
mạnh và trí tuệ đủ sáng suốt để thông đường tỏ lối cho hành trình
của bản thân. Nếu chúng ta có cơ hội biết đến Nhân số học, biết đến
những Chu kỳ thay đổi và những Con số năm cá nhân, ta cũng hoàn
toàn có thể tận dụng sức mạnh của bản thân để đạt được những
thành công tương tự.

Thực chất, như Thầy David khẳng định, tất cả chúng ta đều
được sinh ra để làm người chiến thắng, chỉ tiếc là có quá ít người
sẵn sàng cho điều đó. Với hiểu biết về Con số năm cá nhân, chúng
ta hiểu và tiên liệu được những thay đổi có khả năng sẽ đến trong
cuộc đời mình - giống những người quay mặt về phía biển, thấy
được những con sóng đang đến để biết “nhảy sóng” vào thời điểm
thích hợp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn bị lệ thuộc vào
những chu kỳ hay con số này. Hãy nhìn cây táo đơm hoa kết trái
theo mùa. Chúng không đợi đến “tháng đơm hoa theo quy định”,
thay vào đó, chúng cứ chuẩn bị sẵn sàng, khi nào thời tiết thay đổi
thuận lợi thì chúng bung nụ. Cuộc sống chính là như vậy. Chúng ta
hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi, và khi nào các tín hiệu
tới thì chúng ta nương theo con sóng của mình.



Những sự thay đổi này là cần thiết để chúng ta “cập nhật” các
giai đoạn trưởng thành trong các trục ngang thiết yếu: Thể chất, Tinh
thần và Trí não. Mỗi giai đoạn phát triển như vậy lại đi kèm với cả
một quá trình ổn định, tập thích nghi và hòa hợp với điều kiện mới,
mà trong đó những gì thuộc về hoàn cảnh cũ sẽ từ từ hòa nhập vào
con đường tiến hóa của chúng ta một cách ổn thỏa.

Các Chu kỳ thay đổi cá nhân hoàn toàn không xảy ra một cách
ngẫu nhiên. Chúng được tỉ mỉ sắp xếp bởi chính nguồn lực sáng
tạo, thứ đã tạo nên vạn vật. Khi nhận biết tính chu kỳ của những
thay đổi này, chúng ta sẽ có ý thức tốt hơn về những kế hoạch đặc
biệt mà chúng ta đã được sắp xếp khi bước vào đời sống này, bắt
đầu biết cách chấp nhận một sự thật là không phải năm nào cũng là
năm thuận lợi cho sự phát triển rực rỡ hoặc suôn sẻ về điều kiện vật
chất. Nếu nhận ra năm nào phù hợp với sự phát triển, năm nào cần
sự ổn định, chúng ta sẽ có thể lựa chọn các hoạt động phù hợp với
nhu cầu phát triển của mình về mặt thể chất, tinh thần hay trí não.
Nương theo con sóng thì sẽ thuận lợi và ít tổn thất hơn là chống lại
các đợt sóng đang đến.

Các Chu kỳ thay đổi tồn tại và tác động tới muôn mặt trong đời
sống chúng ta. Chu kỳ 24 giờ đồng hồ mỗi ngày được thiết kế để
xen kẽ giờ phát triển và giờ nghỉ ngơi trong một quãng thời gian
tương đối ngắn. Cơ chế phát triển và nghỉ ngơi ở mức độ dài hơn
được nhìn thấy ở chu kỳ bốn mùa trong năm. Cả hai chu kỳ này đều
chịu ảnh hưởng của mặt trời, mà bản thân mặt trời cũng có những
chu kỳ thay đổi.

Trái đất cũng có chu kỳ thay đổi theo từng năm. Những thay đổi
theo năm của Trái đất đồng bộ với chu kỳ 9 năm của đời người. Cứ
mỗi 9 năm, một vòng thay đổi toàn diện được hoàn tất, với những



thay đổi tất nhiên như dòng chảy của thời gian. Sự ảnh hưởng của
mỗi năm lên đời sống con người nói riêng, và thế giới nói chung,
được biểu hiện qua các con số từ 1 đến 9 trong chu kỳ 9 năm. Đối
với đời người, những con số này được gọi là Con số năm cá nhân
(Personal Year Numbers); với hành tinh này, đó là Con số năm thế
giới (World Year Numbers).

Thầy David khuyến khích chúng ta sử dụng dương lịch, tức là
lịch đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam và nhiều nước trên thế
giới, mặc dù ông cho rằng tất cả các loại lịch trên thế giới đều hòa
hợp với nhau. Vậy trong khuôn khổ quyển sách này, chúng ta sẽ sử
dụng dương lịch để tính Con số năm cá nhân và Con số năm thế
giới.

Bên cạnh đó, Thầy David cũng khẳng định hệ thống tính lịch theo
năm Đức Jesus chào đời có những chu kỳ thay đổi 9 năm liền kề
nhau y hệt như trong các loại lịch cổ đại, chẳng hạn như lịch của
người Roman cổ, người Hy Lạp cổ và lịch Hebrew cổ (áp dụng cho
tổ tiên người Do Thái). Có một sự khác biệt nhỏ trong ý nghĩa của
những con số - điều này cũng dễ hiểu khi chúng ta nhìn nhận những
thay đổi về lối sống, thái độ sống và ý thức sống của con người sau
khi Thiên Chúa giáo ra đời, và từ đó, nhận thức cá nhân cũng thay
đổi trong kỷ nguyên mới.

Khi phân tích Con số năm thế giới, chúng ta có thể nhận ra
những khuynh hướng thú vị, nhưng chỉ khi áp dụng khuynh hướng
này với những nhân vật có khả năng đưa ra những quyết định lớn
lao cho thế giới, chúng ta mới thấy rõ bức tranh toàn cảnh của
những gì có khả năng xảy ra, hoặc hiểu những gì đã xảy ra. Cách
tính Con số năm thế giới sẽ được thực hiện bằng cách cộng dồn tất
cả các con số có mặt trong năm dương lịch mà chúng ta đang xem



xét cho đến khi có kết quả là một con số. Chu kỳ của Con số năm
thế giới đi từ 1 đến 9, sau đó quay lại một vòng mới.

Ví dụ:
Năm 2000 = 2 + 0 + 0 + 0 = 2
Năm 2001 = 2 + 0 + 0 + 1 = 3
Năm 2002 = 2 + 0 + 0 + 2 = 4
Và như vậy, tính bốn năm gần đây nhất, chúng ta có:
Năm 2017 = 2 + 0 + 1 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1
Năm 2018 = 2 + 0 + 1 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2
Năm 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12 = 1 + 2 = 3
Năm 2020 = 2 + 0 + 2 + 0 = 4
Trong một số thập niên đã qua của thế kỷ 20, có một số năm đặc

biệt, mà trong đó Con số năm thế giới là số 4 được hình thành từ số
22, bao gồm các năm 1894, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984,
1993… Mãi tới năm 2299 thì điều này mới lặp lại.

Theo Thầy David, năng lượng đặc biệt của những rung động
22/4 luôn để lại dấu ấn riêng trong lịch sử, đặc biệt là khi nó bao
gồm lý tưởng hay tham vọng mạnh mẽ của hai số 9, như trong năm
1939 và 1993. Tham vọng điên cuồng của nhà độc tài người Đức
vào những năm 1930 đã khiến một nước Anh chưa chuẩn bị kỹ
càng phải tuyên chiến với ông ta vào thời điểm con số 9 thứ ba
được hình thành cùng với sự kết hợp với hai số 3 nữa: ngày
3/9/1939. Chúng ta lại ghi nhận những tần số rung động đặc biệt
tương tự vào những năm 1990 với sự xuất hiện của một nhà độc tài
khác, mà theo nhiều nguồn thông tin thì cũng không kém phần tàn
bạo trong việc thể hiện tham vọng của bản thân ra thế giới. Saddam
Hussein đã hai lần bành trướng tham vọng thâu tóm thế giới (một
lần ở Iran, một lần ở Kuwait), nhưng các con số cá nhân của ông ta



càng trở nên mạnh hơn vào năm 1993, khi Con số năm thế giới là
22/4, Con số năm cá nhân của ông ta là số 9 đầy tham vọng, đồng
thời đó cũng là năm ông chạm đỉnh cao của đời người, xét theo đồ
hình Kim tự tháp. (Nội dung này sẽ được trình bày chi tiết trong
Phần 11).

Con số năm thế giới có tác động trong suốt khoảng thời gian một
năm dương lịch, tức là từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12. Điều này rõ
ràng cho thấy Con số năm cá nhân của chúng ta cũng chịu tác động
của năm dương lịch, bất kể ngày sinh và tháng sinh của chúng ta rơi
vào khoảng thời gian nào trong năm đó. Vì vậy, người có ngày sinh
12/1 và người có ngày sinh 1/12 đều có cùng Con số năm cá nhân
mỗi năm. Ước tính mỗi năm có khoảng 11% dân số thế giới chịu tác
động của cùng một Con số năm cá nhân, cùng hưởng những thăng
trầm của con số đó - thế nên không ai đơn độc trong hành trình này!

CÁCH TÍNH CON SỐ NĂM CÁ NHÂN
Hẳn bạn đã rất nóng lòng muốn biết công thức tính Con số năm

cá nhân của mình. Cách tính như sau:
Con số năm cá nhân - viết tắt là PYN (Personal Year Number)
Con số năm thế giới - viết tắt là WYN (World Year Number)
PYN = [WYN] + [Tháng] + [Ngày]
Trong đó, [Tháng] và [Ngày] là tháng sinh và ngày sinh của

chúng ta, là tổng của từng con số đơn lẻ cộng lại.
Ví dụ: Ngày sinh của tôi là 1/5/1974. Trong bốn năm trở lại đây,

Con số năm cá nhân của tôi lần lượt như sau:
Năm 2017: PYN = [WYN] (2 + 0 + 1 + 7) + [Tháng] 5 + [Ngày] 1 =

16 = 1 + 6 = 7
Năm 2018: PYN = [WYN] (2 + 0 + 1+ 8) + [Tháng] 5 + [Ngày] 1 =

17 = 1 + 7 = 8



Năm 2019: PYN = [WYN] (2 + 0 + 1 + 9) + [Tháng] 5 + [Ngày] 1 =
18 = 1 + 8 = 9

Năm 2020: PYN = [WYN] (2 + 0 + 2 + 0) + [Tháng] 5 + [Ngày] 1 =
10 = 1 + 0 = 1

Trong khi đó, các Con số năm thế giới (WYN) của các năm đó
lần lượt là:

WYN (2017) = 2 + 0 + 1 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1
WYN (2018) = 2 + 0 + 1 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2
WYN (2019) = 2 + 0 + 1 + 9 = 12 = 1 + 2 = 3
WYN (2020) = 2 + 0 + 2 + 0 = 4
Những con số này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngay trong

phần sau bạn sẽ hiểu tại sao mỗi con số lại có khả năng tác động
đến cả thế giới hoặc một cá nhân cụ thể ở mức độ lớn như vậy.

CÁCH LẬP BIỂU ĐỒ CHU KỲ THAY ĐỔI CỦA CÁ NHÂN
Tương tự cách thể hiện của bất kỳ dạng sóng nào (sóng điện,

sóng âm thanh, sóng ánh sáng…), Chu kỳ thay đổi của cá nhân
được ghi nhận dưới dạng biểu đồ với những đỉnh cao và những cực
thấp xen kẽ nhau, như Hình 63:



Hình 63: Biểu đồ phân bố năng lượng theo Năm cá nhân

Nhìn vào biểu đồ này, chúng ta có thể thấy Năm thứ chín và Năm
thứ nhất hợp lại sẽ tạo ra đỉnh cao quan trọng nhất trong toàn chu
kỳ, còn Năm thứ sáu sẽ tạo nên một đỉnh cao nhỏ khác. Những năm
“chạm đáy” là Năm thứ tư và Năm thứ bảy. Nhưng hãy nhớ đừng
xem những năm chạm đáy này là năm xấu, mà là những năm củng
cố hoặc ổn định cuộc sống. Những năm này chỉ trở nên khó khăn
nếu chúng ta bất chấp dòng chảy năng lượng và cố gắng lội ngược
dòng, cố tạo ra những tiến triển liên tục hoặc những thay đổi mang
tính bước ngoặt.

Một điều rõ ràng khác là năng lượng của chu kỳ sau luôn cao
hơn năng lượng của chu kỳ trước đó. Xem biểu đồ, chúng ta có thể
thấy Năm thứ chín của chu kỳ thứ hai sẽ mạnh mẽ hơn Năm thứ
chín của chu kỳ thứ nhất. Tương tự, những cực thoái trào của các



chu kỳ sau sẽ không xuống thấp bằng cực thoái của các chu kỳ
trước đó. Điều này có thể động viên chúng ta ít nhiều, vì chúng ta
biết khi mình hiểu được nguyên lý này, cuộc sống của chúng ta sẽ
mỗi ngày một tốt hơn. Tuy mức độ gia tăng hay tiến triển này sẽ
khác nhau tùy theo mỗi người và hiếm khi đồng bộ với nhau, nhưng
đây vẫn là một tin tốt lành. Theo quan điểm của tôi, nỗ lực của mỗi
cá nhân sẽ có ảnh hưởng lớn đến độ dao động của biểu đồ.

Mỗi Năm cá nhân đều có vai trò tất yếu trong quá trình phát triển
của mỗi chúng ta; mỗi một tháng trong năm cũng sẽ có những ảnh
hưởng riêng, giúp chúng ta xác định và phác họa con đường thành
công của mình. Giống như một người chuẩn bị lái xe vào một vùng
đất lạ, “bản đồ dò đường” mà con số của các Năm cá nhân này sẽ
hướng dẫn anh ta biết nên đi lối nào, đặc tính của vùng đất đó là gì,
và những gì có khả năng xảy ra dọc hành trình. Vì thế, việc hiểu rõ
con số Năm cá nhân của bản thân sẽ giúp ta chuẩn bị sẵn lộ trình,
thuận lợi chọn được tuyến đường bằng phẳng và tránh những “ổ gà”
trên hành trình. Như vậy thì khả năng thành công của chúng ta trên
đường đời sẽ cao hơn.

Theo Thầy David ghi nhận, mỗi năm có một loại sức mạnh đặc
trưng và sẽ càng mạnh hơn khi đi chung với một Con số chủ đạo
tương ứng. Sau đây là đặc trưng của từng năm.

NĂM THỨ CHÍN (PYN 9) - NĂM ĐỈNH ĐIỂM THAY ĐỔI
Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích năm này đầu tiên, vì nó là thời

điểm khép lại chu kỳ cũ và mở ra chu kỳ mới. Trước đỉnh cao của
chu kỳ 9 năm của mỗi cá nhân chính là một năm khởi động mọi sự
thay đổi. Tuy nhiên, nhiều sự thay đổi diễn ra âm thầm đến mức
chúng ta sẽ không nhận ra mãi cho đến cuối năm hoặc trong năm kế
tiếp. Những thay đổi này rất đa dạng và khác nhau trong suốt cuộc



đời của mỗi người, và chúng trở nên đặc biệt rõ nét trong quãng thời
gian 27 năm phát triển và trưởng thành theo mô hình Kim tự tháp
(tức Bốn đỉnh cao của đời người, sẽ được giải thích chi tiết hơn ở
phần kế tiếp).

Các khía cạnh chủ yếu của Năm thứ chín bao gồm việc di
chuyển đó đây, đổi nhà, đổi công việc, xây dựng mối quan hệ bạn bè
mới, thường đi kèm với sự kết thúc một vài mối quan hệ hay tình
bạn cũ, không còn phù hợp với hành trình mới. Đây cũng là năm
tuyệt vời để tất toán những món nợ cũ, cũng như xoa dịu những mối
quan hệ đang bất hòa. Ở năm này, người ta thường cảm nhận mạnh
mẽ về trách nhiệm con người, cũng như sự bao dung và thấu hiểu.

Năm thứ chín thường đặc biệt quan trọng đối với những người
có Con số chủ đạo là số 9, vì họ sẽ cảm nhận được năng lượng
mạnh mẽ của nó trong mỗi hành động. Đây dự kiến sẽ là năm của
sự thành công đáng kể đối với những người này. Năm thứ chín là
đỉnh cao trong chu kỳ phát triển 9 năm, do đó, trách nhiệm và lý
tưởng của người có Con số chủ đạo 9 sẽ càng được nâng cao trong
bất kỳ lĩnh vực nhân văn nào mà họ tham gia. Tuy nhiên, nếu họ vốn
đã nhiều tham vọng, năm thứ chín sẽ càng củng cố lòng tham của
họ đối với những thành công mang tính tư lợi, khiến họ kích động
đến mức trở nên bất cẩn, và điều này có thể dẫn họ đến với những
bài học cực kỳ đau thương. Bên cạnh đó, sự cuồng nhiệt quá độ,
tính kiêu ngạo và tính nghiêm túc quá mức là ba thứ có thể tước mất
cơ hội tận hưởng một năm đầy thú vị của những thay đổi ngoạn mục
trong cuộc đời họ.

NĂM THỨ NHẤT (PYN 1) - NĂM CỦA SỰ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT
LIỆT



Đây là một năm của những hành động phát triển cá nhân mạnh
mẽ, sau khi chúng ta đã điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi
trong Năm thứ chín của chu kỳ trước. Sức mạnh của năm này thúc
đẩy chúng ta dám trở nên khác biệt và phát triển lòng tự tin. Đây
cũng là một năm đặc biệt phù hợp để chúng ta phá bỏ những thói
quen cũ. Bên cạnh đó, việc hình thành lối sống mới chắc chắn đòi
hỏi chúng ta có sự kiên trì cao độ.

Năm này sẽ đặc biệt tác động đến những người có Con số chủ
đạo 10. Mọi việc diễn ra quá thuận lợi với họ đến mức họ có thể dễ
dàng rơi vào tình trạng chủ quan hoặc thiếu cảnh giác, đặc biệt là
trong vấn đề tài chính. Những người này cần lưu ý tránh ngủ quên
trên chiến thắng mà sinh lòng kiêu ngạo. Với ý thức tự chủ hợp lý,
những người mang Con số chủ đạo 10 sẽ thấy Năm thứ nhất là một
năm có sự phát triển vượt bậc về đời sống vật chất và nhận được
sự ủng hộ từ những người xung quanh.

NĂM THỨ HAI (PYN 2) - NĂM CỦA SỰ PHÁT TRIỂN TÂM
LINH VÀ CHIA SẺ

Mặc dù không có sức mạnh của một năm thay đổi đỉnh điểm, đây
vẫn là một năm có bản chất mạnh mẽ đủ để khiến một tâm hồn rối
rắm trở về được với sự bình yên tĩnh tại. Sự phát triển tâm linh là
yếu tố rõ nét nhất của năm này, khi người ta cảm thụ cuộc sống ở
mức độ tinh tế hơn. Đây không phải là một năm của thay đổi to lớn,
mà là một năm phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc, nâng cao
nhận thức về tâm linh và củng cố trực giác.

Trọng tâm phát triển dưới sóng rung của năm này là nhu cầu chủ
động phát triển sức mạnh của việc thiền định. Điều này có nghĩa là
cơ thể sẽ tự điều chỉnh ở mức độ tế bào để đạt được sức mạnh nội
tại mà tất cả chúng ta đều muốn sử dụng để làm nguồn năng lượng



dự trữ vô hạn và là sức thu hút mạnh mẽ của mỗi người. Để đạt
được điều này, chúng ta học cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình,
để chủ động hành động thay vì chỉ biết phản ứng với hoàn cảnh, để
thay sự hoang mang và nghi ngờ bằng sự tự tin và vững vàng, và
đủ khôn ngoan để phân biệt những gì quan trọng và ít quan trọng
hơn để ưu tiên thực hiện hay theo đuổi.

Sau hai năm phát triển trước đó, một số người có khuynh hướng
ngủ quên trên chiến thắng, hoặc sa vào cảm giác tự thỏa mãn và
không muốn tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Đây cũng chính là lúc luật âm -
dương (trong âm có dương, trong dương có âm) vận hành: phần
tiêu cực chớp lấy cơ hội để làm dấy lên những cảm xúc thụ động
như nỗi sợ, sự lo lắng, thói tranh cãi và sự bất an. Những điều này
có thể thể hiện theo những cách thức bất ngờ, khiến một người
đáng mến trở nên khá khó ưa hoặc hống hách đến mức không chịu
nổi. Hãy nhận thức rằng đây là một năm của sự hợp tác, cùng làm
việc với nhau tại nhiều môi trường khác nhau (tại nhà, tại nơi làm
việc, trong các trận đấu thể thao,…). Để đạt được điều này, chúng ta
cần sống yêu thương và biết chấp nhận nhiều hơn, từ đó đẩy mạnh
khía cạnh phát triển của Năm thứ hai.

Năm thứ hai này càng đặc biệt có ảnh hưởng mạnh đối với
những người có Con số chủ đạo là 2 và 11. Không có gì ngạc nhiên
nếu nhận thức tâm linh của họ tăng lên đáng kể, đến mức gần như
phóng chiếu nhận thức của họ vào một chiều không gian - thời gian
khác. Họ nên tạo điều kiện cho sự phát triển này diễn ra thuận lợi
bằng cách dành thời gian để thiền định và tìm hiểu các vấn đề tâm
linh. Khi làm vậy, họ không chỉ gia tăng sức mạnh của bản thân, mà
còn giúp ích cho vai trò của họ trong việc dẫn dắt người khác.

NĂM THỨ BA (PYN 3) - NĂM CỦA SỰ MỞ MANG TÂM TRÍ



Giữa năm đỉnh điểm của sự thay đổi (Năm thứ chín của chu kỳ
cũ) và năm cực thoái đầu tiên (Năm thứ tư) là Năm thứ ba - năm tập
trung một cách đáng ngạc nhiên vào sức mạnh trí não, góp phần
mang lại sự phát triển trọn vẹn cho giai đoạn này trong chu kỳ 9 năm
của con người. Dưới tác động của sóng rung này, khả năng tư duy
và quan sát của chúng ta được mài giũa để trở nên nhạy bén. Đây
cũng là năm của sự khao khát kiến thức và sự thể hiện. Một số
người sẽ chọn theo đuổi một môn học thuật nào đó. Những người
khác có thể khám phá cuộc sống và những triết lý sống, một số
người khác nữa thì đi tìm sự khai sáng trong tiến trình phát triển cá
nhân của mình.

Có hai cách phổ biến để lĩnh hội sự mở mang trí tuệ trong Năm
thứ ba này: hoặc thông qua một khóa học, hoặc thông qua việc du
ngoạn đó đây. Cho dù bạn chọn hình thức nào, điều quan trọng là
hãy nhận thức được rằng đây là năm mà sự phát triển trí nhớ trở
thành thiết yếu, vì sóng rung của số 3 là cánh cổng dẫn vào tâm trí
thông qua trí nhớ.

Chúng ta cần nhận thức được rằng trí nhớ là nền tảng của lòng
tự tôn và sự tự tin, đồng thời là chiếc cầu nối giữa ý thức và vô thức.
Quá trình không ngừng mở rộng khả năng và sự nhạy bén của trí
nhớ sẽ tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa những người đang lão hóa
và những người “trẻ mãi không già”.

Ở khía cạnh nhẹ nhàng hơn của Năm thứ ba, chúng ta nên nhận
ra nhu cầu cân bằng cuộc sống bằng cách dành thời gian cho niềm
vui, những buổi tụ tập bạn bè và những câu chuyện dí dỏm.

Những người có Con số chủ đạo 3 sẽ đặc biệt “ăn rơ” với sóng
rung của Năm thứ ba này, nhưng họ cần học cách kiểm soát lý trí
cao độ của mình để đảm bảo nó không lấn át cảm xúc. Quá trình



nâng cao mức độ nhạy bén của tư duy mà những người này sẽ trải
nghiệm trong Năm thứ ba cần được hướng vào những nhận thức
mang tính xây dựng, để có thể mang lại sự thỏa mãn cho bản thân
họ và sự bình yên cho những người xung quanh họ - những người
sẽ trở nên mệt mỏi với tính lý trí thái quá và trở thành nạn nhân của
thói chỉ trích của họ.

NĂM THỨ TƯ (PYN 4) - NĂM CỦA SỰ CỦNG CỐ NỘI LỰC
Các yếu tố về thể chất và vật chất sẽ chiếm thế thượng phong

trong năm “chạm đáy” này. Sự nghỉ ngơi và ổn định là điều kiện thiết
yếu để tái tạo năng lượng và củng cố nội lực sau 5 năm phát triển
trước đó. Đây là một năm “vuông vức”, khi mọi thứ đều được đem ra
cân đong đo đếm và những khía cạnh không được mong muốn sẽ bị
loại bỏ, như dây leo được cắt tỉa trong mùa đông để có chỗ đâm
chồi nảy lộc vào mùa xuân kế tiếp.

Đây là một năm lý tưởng để hòa hợp Thể Cơ bản (bao gồm cơ
thể và cảm xúc), Thể Ý thức (bao gồm tư duy và ý tưởng) với Thể
Siêu thức (phần linh hồn vĩnh cửu). Những người không lắng nghe
nhu cầu nghỉ ngơi và điều chỉnh sẽ thấy bản thân rơi vào trạng thái
không hài hòa - ví dụ như cảm thấy mọi thứ đều bế tắc, không có sự
hòa hợp trong nội tâm - từ đó dẫn đến sự uất giận, rối rắm và sợ
hãi. Trong năm này, những nỗ lực thay đổi nào lớn trong công việc
hoặc lối sống đều hiếm khi thành công, mà thường gây ra những tổn
thất về tài chính, sức khỏe, hoặc cả hai.

Đối với những người vốn đã nhạy cảm và dễ bị căng thẳng thần
kinh, trong Năm thứ tư họ cần đặc biệt cẩn trọng để tránh bất hòa
với những người xung quanh. Một kỳ nghỉ thư giãn sẽ có ích nhất
cho những người này.



Người có Con số chủ đạo 4 thường chịu tác động mạnh nhất
trong Năm thứ tư, do đó họ sẽ tỏ ra khó chịu trước ảnh hưởng của
sóng rung này. Họ thường không thể nhận ra đây là một năm củng
cố nội lực, mà thay vào đó thường ra sức thúc đẩy những tiến triển
mà họ đã có được trong bốn năm trước. Hậu quả là hệ thần kinh
của họ rơi vào tình trạng cực kỳ căng thẳng. Những người này cần
nghỉ ngơi và giảm thiểu những tác động làm nhiễu cảm xúc, chẳng
hạn như tránh xem ti-vi quá nhiều, tránh xem các bộ phim trinh thám
kịch tính, tránh tranh cãi tại nơi làm việc và tại nhà, đồng thời kết
hợp với một chế độ dinh dưỡng phù hợp.

NĂM THỨ NĂM (PYN 5) - NĂM CỦA TỰ DO
Đây là một năm mà các yếu tố cảm xúc, tinh thần và tâm linh thể

hiện rất rõ. Sóng rung của năm này sẽ kết nối cực trũng của năm
trước đó với đỉnh sáng tạo của năm sau, kích hoạt năng lượng của
sự tự do, thứ được tạo thành bởi nhận thức tâm linh và khả năng
biểu đạt cá nhân được nâng tầm. Điều này dẫn đến sự phát triển
năng lực của chúng ta, để thoát khỏi sự ràng buộc về vật chất và sự
gò bó của xã hội, thay vào đó là sự tập trung vào biểu đạt nghệ
thuật, một cách chuyên nghiệp hoặc như một sở thích. Một số người
sẽ bắt đầu xây dựng nền tảng cho con đường sự nghiệp mới dưới
tác động của sóng rung này. Một số người khác thì khám phá sự tự
do trong việc chuyển nhà, dọn về quê và thoát khỏi sự bó buộc của
đời sống đô thị.

Những người có Con số chủ đạo 5 thường trở nên ám ảnh với
khát khao tự do trong Năm thứ năm này. Tuy nhiên, họ cần nhận ra
rằng họ không phải lúc nào cũng cần sự tự do về mặt thể chất - dù
đôi khi hoàn cảnh khiến họ rất dễ tin như vậy, từ đó sử dụng lý trí để
bao biện và che giấu sự trống rỗng trong phương diện thấu hiểu bản



thân. Điều mà họ cần nhất là sự tự do biểu đạt, thứ có thể đạt được
qua nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, như âm nhạc, hội họa,
thủ công mỹ nghệ… hoặc bất kỳ hình thức nào tương tự để nuôi
dưỡng sự cân bằng trong tâm hồn, từ đó giúp họ đạt được sự an
tĩnh, bình yên.

NĂM THỨ SÁU (PYN 6) - NĂM CỦA SỰ SÁNG TẠO
Đây có thể được gọi là một năm đỉnh cao “mini”, tập trung vào

những năng lượng được tích lũy thông qua các hoạt động sáng tạo.
Những dự án sáng tạo mới được thực hiện trong năm này sẽ có
nhiều khả năng thành công nhất, đặc biệt là nếu chúng hướng đến
mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Đây là một
năm mà sự hình thành của bất kỳ một doanh nghiệp nào có đầu tư
nghiêm túc đều sẽ có lợi.

Đây cũng là một năm của gia đình và các mối quan hệ cá nhân.
Các hoạt động sáng tạo có liên quan đến gia đình sẽ được thúc đẩy
bởi sóng rung của Năm thứ sáu. Trong các mối quan hệ, nhiều
người sẽ cảm thấy an tâm, hoặc sẽ giải tỏa những hiểu lầm và
vướng mắc. Nếu người ta cứ ngoan cố bám víu các năng lượng tiêu
cực thì Năm thứ sáu sẽ là năm khó khăn nhất, gây ra sự lo lắng tột
độ, các cuộc tranh cãi và sự oán giận.

Rất rõ ràng, bài học của năm này là đối mặt với bản chất của sự
việc như nó vốn có. Bên cạnh đó, hãy hiểu rằng để có một cuộc
sống dễ chịu thì sự chân thành, phẩm giá và thái độ tích cực là rất
quan trọng. Nếu chúng ta làm được như vậy thì đây sẽ là một năm
đáng thỏa mãn, tràn đầy hạnh phúc, những thành quả sáng tạo và
thành công tài chính.

Người có Con số chủ đạo 6 sẽ chịu nhiều thử thách trong Năm
thứ sáu, vì dưới sự tác động của sóng rung số 6, tính sáng tạo và



chính trực của họ sẽ được nhấn mạnh và kết hợp với nhau, tạo ra
một giai đoạn tràn đầy sức mạnh nhưng cũng có tính thanh lọc.
Những người quyết tâm theo đuổi tính tích cực của số 6 sẽ thấy tính
sáng tạo của mình được kích hoạt mạnh mẽ, và chắc chắn họ sẽ
chạm đến hạnh phúc ở một tầm cao mới. Tuy nhiên, nhiều người có
Con số chủ đạo 6 vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng, vẫn lựa chọn vùi
mình trong hố sâu tiêu cực, để cho sự lo lắng và bất an thường
xuyên xâm chiếm cuộc sống của họ. Họ đang bệnh và sẽ chỉ càng
bệnh nặng hơn, vì cơ thể họ ngày càng bị rút hết năng lượng, và
thái độ sống của họ càng khiến họ cô độc hơn. Cách chữa trị duy
nhất là họ phải đón nhận thái độ tích cực và sáng tạo trong cuộc
sống.

NĂM THỨ BẢY (PYN 7) - NĂM CỦA SỰ TẬP TRUNG VƯỢT
CHƯỚNG NGẠI

Tương tự như Năm thứ tư, đây là một năm trũng để tập trung
củng cố nội lực và không nên có những bước thay đổi nào quá lớn.
Tuy nhiên, Năm thứ bảy vô cùng có ý nghĩa, vì đây là giai đoạn mà
chúng ta học cách tập trung cao độ vào việc xem xét sự phát triển
của những năm trước để hiểu cuộc đời của mình hơn. Theo cách
đó, đây là năm thiết yếu để học hỏi từ các trải nghiệm cá nhân. Đối
với nhiều người, điều này đồng nghĩa với sự mất mát vì một thất bại
nào đó, để qua đó họ nhận ra và áp dụng sự hướng dẫn đến từ
những nguồn năng lượng cao hơn, được truyền tải qua sự dẫn dắt
của các bậc cha mẹ, các bậc thầy... và từ sự thông thái vốn có của
họ. Khi chỉ biết phản ứng một cách thiếu suy nghĩ trong cuộc sống,
chúng ta tự khiến bản thân phải đón nhận những phương pháp
chỉnh đốn nghiêm khắc - thứ mà chúng ta hay gọi là “báo ứng nhãn
tiền” - để từ đó điều chỉnh lại lối sống của mình. Và sự chỉnh đốn này



thường sẽ gây ra tổn thất về tiền bạc, sức khỏe hoặc tình cảm.
Những tổn thương này đều có lý do của chúng chứ không phải xuất
hiện ngẫu nhiên, vì chúng được tạo ra để đánh thức và đưa chúng
ta quay về Con đường tiến hóa của mình.

Những người khôn ngoan sẽ tránh mọi sự thay đổi lớn về tài
chính hoặc công việc trong Năm thứ bảy, vì đây là giai đoạn của sự
ổn định chứ không phải mở rộng, của quá trình cắt bỏ những cành
cây khô để lấy chỗ cho sự phát triển mới trong những năm kế tiếp.
Đây cũng là một năm rất phù hợp để chia sẻ hoặc hướng dẫn người
khác, vì nhiều cơ hội sẽ xuất hiện để chúng ta có dịp dẫn dắt người
khác hướng đến mức độ hiểu biết cao hơn.

Người có Con số chủ đạo 7 thường chịu những thử thách hay
tổn thất khắc nghiệt nhất dưới tác động của sóng rung Năm thứ bảy,
nhưng những trải nghiệm của họ còn có vẻ tồi tệ hơn nữa dưới con
mắt của người ngoài. Họ không lạ gì việc gặp phải những mất mát,
hy sinh, vì đó là cách họ học được những bài học cuộc sống. Và mọi
chuyện sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi họ có được sự khôn ngoan
và một mức độ nhận thức cá nhân nào đó. Một khi đạt được kết quả
này, họ có thể trở thành những người thầy, những triết gia thực tế và
những người hỗ trợ nhân loại, từ đó hoàn thành mục tiêu mà Con số
chủ đạo của họ đề ra.

NĂM THỨ TÁM (PYN 8) - NĂM CỦA SỰ ĐỘC LẬP VÀ TRÍ TUỆ
Đây là một năm của những thay đổi nhanh chóng, khi chúng ta

trỗi dậy sau một năm âm thầm củng cố nội lực và chuẩn bị bước lên
con dốc để đến với đỉnh cao kế tiếp, cũng như đến với sự khởi đầu
một chu kỳ phát triển mới và thịnh vượng hơn. Rất nhiều cơ hội
được tạo ra dưới tác động của sóng rung này, khi chúng ta khẳng
định sự độc lập của mình với sự khôn ngoan ngày càng được nâng



cao. Đối với một số người, đó sẽ là sự cải thiện đáng kể trong các
vấn đề tài chính. Đa số mọi người sẽ có sự trưởng thành và độc lập
về mặt tinh thần, khi mà họ nhận ra mình đã tiến bộ đến mức nào
trong việc thấu hiểu và kiểm soát cảm xúc, cũng như biết rằng giờ
đây họ đã tập trung nhiều hơn vào việc “sống” (chủ động hành động)
thay vì chỉ “tồn tại” (thụ động phản ứng).

Những người có Con số chủ đạo 8 đã có được sự độc lập và sự
khôn ngoan ở một mức độ thích hợp nào đó, đủ để cuộc sống của
họ trở nên tích cực. Nếu không, họ sẽ xây lên bức tường cách ly
xung quanh mình, hiểu lầm sự tách biệt thành độc lập và gặp khó
khăn trong việc giao tiếp với những người thân thiết xung quanh
mình, những người mà họ vẫn thường đón nhận như lẽ đương
nhiên chứ không hề trân trọng.

CÁC KHÚC GIAO THỜI
Các Năm cá nhân được nối với nhau bằng những đoạn giao

nhau, hay còn gọi là những khúc giao thời. Đây là giai đoạn mà các
yếu tố của Năm cá nhân hiện tại và Năm cá nhân sắp tới đều song
song tồn tại. Các khúc giao thời này kéo dài trong khoảng từ hai đến
năm tháng, tùy thuộc vào sức mạnh của năm nào mạnh hơn - Năm
cá nhân hiện tại hay Năm cá nhân tiếp theo. Những tác động mạnh
từ môi trường có thể làm thay đổi phần nào hiệu lực của các khúc
giao thời này trên mỗi cá nhân, mặc dù những tác động này thường
khá ổn định trong cuộc sống của khá nhiều người. Dưới đây là
thông tin tham khảo về các Năm cá nhân và độ dài của mỗi Năm cá
nhân, kéo dài hoặc 13 tháng, hoặc 10 tháng.

Các đoạn giao thời thể hiện qua biểu đồ như Hình 64:



Hình 64: Các khúc giao thời và độ dài các Năm cá nhân

Hãy lấy ngày sinh của tôi làm ví dụ. Tôi sinh ngày 1/5/1974. Năm
thứ chín của tôi rơi vào năm 2019. Như vậy:

Khúc giao thời của Năm thứ chín và Năm thứ nhất của chu kỳ kế
tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 1/10/2019 (kéo dài từ hai đến năm tháng tùy
người, nghĩa là có thể kéo dài đến tháng 2/2020. Các tháng này ở
cuộc sống của tôi sẽ hội đủ cả đặc điểm của Năm thứ chín và Năm
thứ nhất).

• Độ dài của Năm thứ chín của tôi là 13 tháng, bắt đầu từ ngày
1/9/2018 kéo dài đến 30/9/2019.



• Độ dài của Năm thứ nhất của chu kỳ kế tiếp cũng là 13 tháng,
bắt đầu từ ngày 1/10/2019 kéo dài đến ngày 31/10/2020.

• Độ dài của Năm thứ hai là 10 tháng, bắt đầu từ ngày 1/11/2020
kéo dài đến ngày 31/8/2021.

• Độ dài của Năm thứ ba là 13 tháng, bắt đầu từ ngày 1/9/2021
kéo dài đến ngày 30/9/2022.

Cứ thế tính tiếp cho các năm tiếp theo.
Nếu hiểu được điều này, chúng ta sẽ thận trọng hơn trong việc

hoạch định các kế hoạch. Ví dụ, trong trường hợp của tôi, những kế
hoạch lớn, các dự án quan trọng thì ngay từ cuối Năm thứ ba của
chu kỳ, tức tháng 9/2022 không nên được thực hiện, vì toàn bộ Năm
thứ tư (kéo dài từ 1/10/2022 đến 31/10/2023 và thậm chí có thể đến
hết năm 2023) là năm củng cố nội lực chứ không phải là năm bứt
phá hoặc sáng tạo. Như vậy, chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được nhân
lực, dồn năng lượng và thời gian cho việc học hỏi, nghiên cứu, tu
tâm dưỡng tính, các hoạt động thiện nguyện…



Đ ể lên hành trình khám phá vùng đất mới, chúng ta cần một
tấm bản đồ. Thế nhưng hành trình bí ẩn nhất chính là thứ
mà chúng ta gọi là cuộc sống. Vậy thì tấm bản đồ của

chúng ta đâu? Chẳng lẽ Đấng Tạo hóa, thiên tài đã thiết kế cả “ván
cờ cuộc đời” này lại bỏ mặc nhu cầu lớn nhất của chúng ta sao?
Chắc chắn là không thể nào!

Mặc dù không ai có thể biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong
tương lai, nhưng việc có một “tấm bản đồ” giúp chúng ta hình dung
chặng đường phía trước sẽ hỗ trợ chúng ta “về đích” an toàn hơn,
miễn là “chiếc xe” - tức cơ thể chúng ta - vẫn có đủ khả năng đưa
chúng ta đến đó.

“Bản đồ” hành trình này được chia thành ba phần nối tiếp nhau.
Nó bắt đầu từ lúc chúng ta chào đời và dựa vào nền tảng chắc chắn
duy nhất của cuộc đời chúng ta, đó là ngày sinh, ngày chúng ta bắt
đầu hành trình của mình. Tuy nhiên, không giống những tấm bản đồ
khác, bản đồ cuộc đời này có một đặc điểm độc đáo là không có
trang cuối cùng. Nó không ngừng mở rộng, miễn là chúng ta sẵn
sàng để liên tục tiến lên.

Ba phần này được biết đến như giai đoạn niên thiếu, giai đoạn
trưởng thành và giai đoạn viên mãn. Và miễn là không có nghiệp
quả nghiêm trọng hay tác động nào từ môi trường, cuộc sống của
chúng ta sẽ tuần tự có đủ ba giai đoạn này.

GIAI ĐOẠN 1: THỜI NIÊN THIẾU

Phần 10

BA GIAI ĐOẠN CỦA ĐỜI NGƯỜI



Thời niên thiếu ở đây không phải là tuổi dậy thì. “Thời niên thiếu”
theo Nhân số học Pythagoras kéo dài từ lúc chúng ta sinh ra và thể
hiện qua những biến đổi của cơ thể để đạt đến sự trưởng thành về
mặt thể chất. Tại một độ tuổi đã định trước (và độ tuổi này có khác
biệt giữa người này với người kia, chứ không đồng nhất như trong
quan điểm sinh học), giai đoạn này sẽ nhường đường cho giai đoạn
trưởng thành thứ hai. Giai đoạn niên thiếu này chứng kiến sự phát
triển của cơ thể, với điều kiện nghiệp quả và yếu tố môi trường
không tạo ra sự thay đổi chí tử nào.

Điều này có lẽ khá lạ với nhiều bạn đọc, nhưng Thầy David cho
rằng đối với sinh viên chuyên ngành siêu hình học, thì việc một số
yếu tố bên ngoài có thể khiến một số cuộc đời phải chấm dứt sớm
trước khi đạt tới giai đoạn trưởng thành không phải là bí mật gì cả.
Vì họ tin rằng nếu đây là một phần kế hoạch của tạo hóa, thì mục
đích của những người đó khi đến với cuộc đời này khá đơn giản và
đã được hoàn thành. May thay, những số phận đặc thù như vậy là
rất ít. Hiện tại, khi tuổi thọ trung bình của con người càng ngày càng
tăng lên, gần đến mức cao nhất trong lịch sử, chúng ta có thể thoải
mái hơn trong việc trông chờ hành trình phát triển của mình cho tới
tận giai đoạn thứ ba.

Trong suốt thời kỳ niên thiếu này, cuộc sống con người chủ yếu
gắn liền với những trải nghiệm về thể chất. Mặc dù các chu kỳ tiến
hóa cá nhân cũng có ghi nhận sự phát triển về trí não hoặc tinh thần
trong một số năm nhất định, nhưng trọng tâm phát triển ở thời kỳ
này vẫn là phần thể chất. Thông qua năm giác quan của cơ thể, các
thanh thiếu niên bắt đầu bắt nhịp với cuộc sống, được trui rèn tính
kỷ luật, nhận diện các mối quan hệ khác nhau, biết tôn trọng cha mẹ
và môi trường sống, tham gia quá trình học tập ở trường và có được



ý thức thấu hiểu bản thân. Trong suốt những năm đi học, những
người trẻ tuổi tập trung nhiều vào những khía cạnh vật chất của
cuộc sống - cơ thể của mình và cơ thể của những người khác. Sự
phát triển thể chất trong những năm sau của giai đoạn thiếu niên sẽ
chậm dần và được nối tiếp bởi sự tăng cường những hoạt động trí
não và cảm xúc. Đây là giai đoạn có nhiều niềm vui cũng như sự tổn
thương, nhưng nó đưa con người tới ngưỡng trưởng thành thật sự,
khi sân chơi thể chất không còn là tâm điểm thu hút duy nhất nữa.

GIAI ĐOẠN 2: 27 NĂM TRƯỞNG THÀNH
Khi con người bắt đầu học cách làm chủ cảm xúc tốt hơn, và trí

não của họ bắt đầu mở rộng khả năng nhận thức một cách đáng kể,
họ đang chuyển dần từ thời niên thiếu sang giai đoạn trưởng thành,
tức là chuyển từ Giai đoạn 1 sang Giai đoạn 2. Sự dịch chuyển này
xuất hiện ở những độ tuổi khác nhau, tùy theo từng người, nhưng
điểm chung là nó sẽ rơi vào năm họ chạm tới đỉnh cao đầu tiên của
đời người - đỉnh Kim tự tháp đầu tiên (chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở
phần sau). Về mặt thời gian, giai đoạn trưởng thành qua lăng kính
Nhân số học chỉ xuất hiện sớm nhất ở tuổi 25 đối với những người
có Con số chủ đạo 11, và muộn nhất là độ tuổi 34 đối với những
người có Con số chủ đạo 2.

Một điều quan trọng là ai sớm bước vào giai đoạn trưởng thành
thì sẽ sớm chuyển sang giai đoạn viên mãn. Và ngược lại, sự
trưởng thành muộn sẽ khiến giai đoạn viên mãn đến muộn hơn. Bởi
vì theo Nhân số học Pythagoras, giai đoạn trưởng thành này luôn
kéo dài 27 năm. Nếu chia theo chu kỳ 9 năm của cá nhân, thì tổng
cộng chúng ta sẽ trải qua ba chu kỳ 9 năm của giai đoạn trưởng
thành.



Hoạt động trí não là trọng tâm của giai đoạn trưởng thành, nên
sự phát triển của giai đoạn này chủ yếu hướng đến việc học kiểm
soát cảm xúc, thấu hiểu cuộc sống, đạt được sự an toàn về tài chính
và xây dựng mái ấm gia đình. Những ảnh hưởng mang tính chu kỳ
của nhiều hoạt động thể chất và tinh thần khác nhau sẽ tiếp tục xuất
hiện trong giai đoạn này, với phần thể chất từ từ mất đi thế thượng
phong, trong khi phần tinh thần ngày càng trở nên mạnh mẽ. Hành
trình phát triển sự nghiệp và tạo dựng sự độc lập tài chính cũng dễ
thành công trong giai đoạn này hơn bất kỳ giai đoạn nào khác, vì
chúng ta sẽ gặp vô vàn cơ hội khi đi qua những vòng thay đổi 9 năm
của các Kim tự tháp.

Giai đoạn trưởng thành cũng là chặng đường thiết yếu trong
hành trình khám phá con người bên trong - cái tôi chân thật ở bên
trong mỗi người chúng ta. Bởi vì mức độ thành công của 27 năm ổn
định này sẽ là tiền đề cho chúng ta phát triển giai đoạn thứ ba của
cuộc đời, những năm viên mãn.

GIAI ĐOẠN 3: VIÊN MÃN
Từ năm chúng ta chạm đến đỉnh cao thứ tư của chuỗi Kim tự

tháp, trọng tâm phát triển của chúng ta bắt đầu chuyển sang phần
tinh thần và tâm linh. Từ sự độc lập về tài chính, chúng ta tiến đến
phát triển sự độc lập về tinh thần và có được trí tuệ sâu sắc hơn
nhiều so với những gì chúng ta đã biết trước đây. Bất kỳ sự thay đổi
nào về mặt tài chính hay sự nghiệp đều nên được thực hiện trong
giai đoạn Trưởng thành, vì khi đã bước vào giai đoạn Viên mãn thì
sẽ hiếm có những thay đổi mang tính đột phá. Chúng ta luôn có thể
vận dụng sự khôn ngoan để điều chỉnh lối sống của mình, nhưng
nếu giai đoạn thứ ba này xuất hiện một khả năng thay đổi to lớn nào
đó thì chúng ta nên hết sức cẩn thận với nó.



Quá trình khám phá nội tâm sẽ có một tầng ý nghĩa sâu sắc mới
khi chúng ta bước vào thế giới đáng kinh ngạc của nhận thức tâm
linh, nơi vẫn luôn chờ đợi những con người trưởng thành. Trực giác,
lòng trắc ẩn, sự biểu đạt cảm xúc, sự khôn ngoan và bước tiến đến
gần hơn với Đấng Tạo hóa sẽ gia tăng và không bao giờ có giới
hạn, miễn là chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm sự phát triển. Và đây
chính là điểm mấu chốt!

Thầy David cho rằng hầu như mọi người đều được “lập trình”
trong vô thức về cái chết: họ tin mình chết trước khi chạm đến độ
tuổi có ba chữ số. Rất ít người ở độ tuổi trung niên hoặc trẻ hơn tin
rằng mình có thể sống hơn 100 tuổi. Số người lớn tuổi được chuẩn
bị tinh thần để sống tới tuổi đó càng ít hơn. Chúng ta ở mãi trong
giai đoạn viên mãn cho đến khi rời khỏi thân xác của mình, “chiếc áo
tạm” của vòng đời này.

Giai đoạn viên mãn chắc chắn là giai đoạn mà chúng ta hài lòng
nhất trong toàn bộ cuộc đời của mình. Sau khi trưởng thành, học
hỏi, khám phá và phát triển trong hơn nửa thế kỷ, chúng ta chắc
chắn xứng đáng hưởng một cuộc sống bình yên với con người bên
trong của mình. Và phần hấp dẫn nhất của tất cả những điều này
chính là chúng ta thật sự có quyền chọn lựa. Đây là sự độc lập đích
thực của chúng ta, sự khám phá tận cùng nội tâm của mỗi người.



T heo Thầy David, việc xây dựng các kim tự tháp bắt nguồn từ
đảo Atlantis của thời kỳ cổ đại, sau đó tỏa đi khắp đông tây,
tạo cảm hứng mãnh liệt cho các vị vua, các bậc tăng lữ suốt

nhiều kỷ nguyên. Quá trình này đã làm cho cấu trúc độc đáo này trở
nên danh giá và đặc biệt, tới mức đến tận ngày nay nó vẫn được mô
phỏng trong kiến trúc của nhiều công trình công cộng khác. Những
tòa kim tự tháp sừng sững ở Trung Phi, Nam Phi và Ai Cập trở
thành điểm thu hút hàng triệu du khách hành hương đến hàng năm.
Cấu trúc này có gì đặc biệt đến như vậy?

Các dữ liệu cho thấy Pythagoras - ông tổ của trường phái Nhân
số học mang tên mình - đã có khoảng 22 năm học tập tại Ai Cập vào
đầu thế kỷ 6 trước Công nguyên, và khi đó ông bắt đầu hiểu được
bản chất và mục đích của những tòa tháp khổng lồ hình chóp này,
kiểu kiến trúc được các vị tu sĩ thời của ông kính ngưỡng. Nhiều
năm sau, trong quá trình phát triển các học thuyết về cuộc sống,
Pythagoras đã đưa cấu trúc kim tự tháp này thành biểu tượng của
sự trưởng thành.

Đối với các bậc học giả cổ đại, kim tự tháp có ý nghĩa cực kỳ
quan trọng. Về mặt biểu tượng, kim tự tháp đại diện cho ước vọng
của con người trong việc hướng đến Đấng Sáng tạo và chạm đến
sự toàn hảo. Về mặt vật chất, các kiến trúc này được xây dựng để
thu hút và tập trung một nguồn năng lượng khổng lồ, cũng như để
lưu giữ những bí mật của cuộc sống vĩnh hằng. Toàn bộ công trình
kiến trúc này không chỉ được dùng làm lăng tẩm, nó còn là nguồn
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năng lượng khổng lồ mà trong đó, kiến thức và trí tuệ của những vị
lãnh tụ được chôn cất tại đó có thể được khuếch đại và lan tỏa khắp
quốc gia theo một phương thức tâm linh nào đó, giúp trí tuệ thông
suốt của họ mãi mãi tác động đến đời sống của người dân nơi này.

Phương thức xây dựng kim tự tháp cũng liên quan đến nhiều bí
ẩn cổ đại, phần lớn trong số đó đều chưa được khám phá cho đến
tận ngày nay. Nhưng chúng ta chắc chắn biết rằng cấu trúc cao quý
mang tính biểu tượng của thời cổ đại này đã được Pythagoras vận
dụng, như một kết quả của quá trình nghiên cứu sâu rộng của ông,
để tượng trưng cho một cấu trúc cao quý khác, đó là cơ thể con
người ở trạng thái trưởng thành.

ĐỘ TUỔI KHI ĐẠT ĐƯỢC BỐN ĐỈNH CAO CỦA ĐỜI NGƯỜI
Có bốn Kim tự tháp được xây dựng để đại diện cho cuộc sống

con người trong những năm tháng trưởng thành. Chúng đại diện
cho giai đoạn 27 năm, bao gồm ba chu kỳ thay đổi, mỗi chu kỳ kéo
dài 9 năm. Độ tuổi mà ở đó một người bắt đầu hành trình tiến lên
các Kim tự tháp này được tính theo công thức:

Độ tuổi khi đạt đến đỉnh Kim tự tháp thứ nhất = 36 - [Con số
chủ đạo]

Bạn thắc mắc về con số 36? Đây là một con số bí ẩn có ý nghĩa
cực kỳ quan trọng trong việc thiết kế và xây dựng những kim tự tháp
cổ đại. Số 36 còn là bình phương của 6 - con số của sự sáng tạo.
Nó cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với các học giả nghiên cứu Kinh
Thánh, vì đó là số chương của quyển thứ tư của Kinh Thánh - tên
của quyển này là Numbers (Các con số).

Bằng cách sử dụng con số 36, chúng ta đảm bảo mỗi cá nhân
đều có thể chạm đỉnh Kim tự tháp của họ trong Năm cá nhân thứ



chín - năm của sự thay đổi. Bạn thấy đó, những sự kiện này không
hề ngẫu nhiên!

Bảng liệt kê độ tuổi đạt bốn đỉnh cao kim tự tháp tương ứng với
các con số chủ đạo

CÁC BƯỚC HÌNH THÀNH BỐN ĐỈNH CAO KIM TỰ THÁP
CỦA ĐỜI NGƯỜI

Thầy David mô tả quá trình xây dựng tổ hợp bốn Kim tự tháp
chồng lên nhau, đại diện cho bốn đỉnh cao trong giai đoạn trưởng
thành của một đời người, một cách khá chi tiết và phức tạp. Trong



khuôn khổ quyển sách này, tôi sẽ lược giản các chi tiết không quá
cần thiết, chỉ giữ lại những yếu tố cốt lõi nhất, để bạn đọc có thể
nắm bắt một cách dễ dàng hơn. Như vậy, tổng cộng vẫn có 6 bước
hình thành bốn đỉnh cao này, bằng với số bước Thầy David thực
hiện trong quyển The Complete Book of Numerology, nhưng trình tự
và tính chất các bước sẽ có sự thay đổi để bạn đọc dễ theo dõi và
thực hiện hơn.

Bước 1: Rút gọn các con số của ngày, tháng, năm sinh
Ở bước này, hãy viết ra ngày sinh của mình theo thứ tự ngày -

tháng - năm (dương lịch). Sau đó hãy cộng từng số lại cho đến khi
nó trở thành con số có một chữ số. Hãy xét các ví dụ sau:

Ngày sinh 1/5/1974
Ngày sinh: 1, giữ nguyên, vì đây đã là số có một chữ số.
Tháng sinh: 5, giữ nguyên.
Năm sinh: 1974 = 1 + 9 + 7 + 4 = 21 = 2 + 1 = 3
Ngày sinh 7/10/1984
Ngày sinh: 7, giữ nguyên.
Tháng sinh: 10 = 1 + 0 = 1
Năm sinh: 1984 = 1 + 9 + 8 + 4 = 22 = 2 + 2 = 4
Lưu ý: Ở bước này, tất cả các con số đều phải được quy về số

có một chữ số (tức là từ 1 đến 9).
Bước 2: Hình thành hai Kim tự tháp ở tầng thấp nhất
Hãy vẽ hai tam giác dạng kim tự tháp có mối nối nhau ở giữa.

Chúng ta có ba điểm “chân đế”, trong đó:
• Chân đế ngoài cùng bên trái (Chân đế thứ nhất): Chúng ta ghi

con số của tháng sinh (đã cộng thành một chữ số). Đây là Con số
chân đế thứ nhất.



• Chân đế ở giữa (Chân đế thứ hai), là điểm giao nhau của hai
kim tự tháp: Chúng ta ghi con số của ngày sinh (đã cộng thành một
chữ số). Đây là Con số chân đế thứ hai.

• Chân đế ngoài cùng bên phải (Chân đế thứ ba): Chúng ta ghi
con số của năm sinh (đã cộng thành một chữ số). Đây là Con số
chân đế thứ ba.

Hình 65 là Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 2 của ngày sinh
1/5/1974.

Hình 65: Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 2 của ngày sinh 1/5/1974

Hình 66 là Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 2 của ngày sinh
7/10/1984.

Hình 66: Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 2 của ngày sinh 7/10/1984

Bước 3: Hình thành đỉnh của hai Kim tự tháp đầu tiên



Lấy Con số chân đế thứ nhất + Con số chân đế thứ hai, chúng ta
có được Con số đỉnh Kim tự tháp đầu tiên.

Lấy Con số chân đế thứ hai + Con số chân đế thứ ba, chúng ta
có được Con số đỉnh Kim tự tháp thứ hai.

Lưu ý: Ở hai đỉnh đầu tiên này, chúng ta vẫn phải cộng tất cả
các con số thành số tổng có một chữ số (tức là chỉ từ 1 đến 9; số 10
= 1 + 0 = 1; 11 = 1 + 1 = 2…).

Hình 67 là Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 3 của ngày sinh
1/5/1974.

Con số đỉnh Kim tự tháp thứ nhất = 5 + 1 = 6
Con số đỉnh Kim tự tháp thứ hai = 1 + 3 = 4

Hình 67: Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 3 của ngày sinh 1/5/1974

Hình 68 là Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 3 của ngày sinh
7/10/1984.

Con số đỉnh Kim tự tháp thứ nhất = 1 + 7 = 8
Con số đỉnh Kim tự tháp thứ hai = 7 + 4 = 11 = 1 + 1 = 2



Hình 68: Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 3 của ngày sinh 7/10/1984

Bước 4: Hình thành đỉnh của hai Kim tự tháp cuối cùng
Lấy Con số đỉnh Kim tự tháp thứ nhất + Con số đỉnh Kim tự tháp

thứ hai, chúng ta có được Con số đỉnh Kim tự tháp thứ ba.
Lấy Con số chân đế thứ nhất (tầng thấp nhất, ngoài cùng bên

trái) + Con số chân đế thứ ba (tầng thấp nhất, ngoài cùng bên phải),
chúng ta có Con số đỉnh Kim tự tháp thứ tư, cũng là đỉnh cao cuối
cùng trong cuộc đời con người.

Lưu ý: Ở hai đỉnh cuối cùng này, chúng ta được quyền giữ
nguyên hai con số đặc biệt: số 10 và số 11, vì chúng cho thấy những
sứ mệnh và sức mạnh vô cùng đặc biệt! Chỉ từ số 12 trở đi thì
chúng ta mới áp dụng nguyên tắc cộng dồn để cho ra các con số từ
1 đến 11.

Hình 69 là Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 4 của ngày sinh
1/5/1974.

Con số đỉnh Kim tự tháp thứ ba = 6 + 4 = 10
Con số đỉnh Kim tự tháp thứ tư = 5 + 3 = 8



Hình 69: Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 4 của ngày sinh 1/5/1974

Hình 70 là Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 4 của ngày sinh
7/10/1984.

Con số đỉnh Kim tự tháp thứ ba = 8 + 2 = 10
Con số đỉnh Kim tự tháp thứ tư = 1 + 4 = 5

Hình 70: Biểu đồ Kim tự tháp tới Bước 4 của ngày sinh 7/10/1984

Đến bước này, bạn gần như đã nhìn ra được đường đời của
mình, cũng như của bất kỳ ai. Chỉ cần hai bước nữa thôi là bạn đã
có thể liên kết hai khía cạnh độc lập có liên quan tới bốn đỉnh Kim tự
tháp để xem mình sẽ đạt được bốn đỉnh cao này vào những độ tuổi
nào.

Bước 5: Ráp bốn đỉnh Kim tự tháp với số tuổi tương ứng
Nếu bạn còn nhớ, khi lấy con số 36 bí ẩn trừ đi Con số chủ đạo,

bạn sẽ có số tuổi bạn chạm đỉnh Kim tự tháp đầu tiên. Hãy dùng bút
mực khác màu (tôi gợi ý dùng màu đỏ) để ghi số tuổi bạn đạt đỉnh
cao thứ nhất vào mô hình Kim tự tháp.



Ở Đỉnh thứ hai, bạn lấy số tuổi khi đạt Đỉnh thứ nhất cộng cho 9.
Dùng bút đỏ ghi con số có được vào ngay vị trí này.

Ở Đỉnh thứ ba, bạn lấy số tuổi khi đạt Đỉnh thứ hai cộng cho 9.
Dùng bút đỏ ghi con số có được vào vị trí Đỉnh thứ ba.

Ở Đỉnh thứ tư, đỉnh cao nhất, bạn tiếp tục lấy số tuổi khi đạt Đỉnh
thứ ba cộng cho 9. Ghi con số có được vào vị trí cuối cùng này.

Bây giờ bạn có thể xem lại tác phẩm của mình. Từ khi bạn đạt
đỉnh cao đầu tiên đến lúc bạn chạm đỉnh cao thứ tư, tức đỉnh cao
cuối cùng, tổng cộng là 27 năm, đúng bằng ba lần chu kỳ 9 năm. Bất
kỳ ai cũng có thể đạt bốn đỉnh cao trong cuộc đời mình, bất kể họ là
người thế nào. Điều kiện duy nhất là họ phải… còn sống để đi hết
chặng đường 27 năm trưởng thành này.

Những người có Con số chủ đạo 11 sẽ chạm đỉnh cao đầu tiên
sớm nhất, vào năm 25 tuổi (36 – 11 = 25). Độ tuổi tương ứng với
các đỉnh cao thứ hai, ba và tư của họ lần lượt là 34 tuổi, 43 tuổi và
52 tuổi. Sau thời gian này, họ sẽ duy trì mức độ trung bình của
những gì mà họ đã nỗ lực xây dựng trong 27 năm trước đó, chứ khó
có thể bứt phá thêm được nữa.

Ngược lại, những người có Con số chủ đạo càng thấp (số 2 hoặc
3 chẳng hạn) thì sẽ chạm đỉnh cao đầu tiên càng muộn, cụ thể là ở
độ tuổi 34 hay 33. Nhưng bù lại, những người này sẽ tận hưởng
được các đỉnh cao tiếp trong những chặng đường sau của cuộc đời:
Đỉnh cao thứ hai lúc 43 - 42 tuổi; đỉnh cao thứ ba lúc 52 - 51 tuổi; và
đỉnh cao cuối cùng lúc 61 - 60 tuổi.

Hình 71 là Biểu đồ tổ hợp Kim tự tháp của ngày sinh 1/5/1974
(Con số chủ đạo: 9).



Hình 71: Biểu đồ Kim tự tháp của ngày sinh 1/5/1974

Hình 72 là Biểu đồ tổ hợp Kim tự tháp của ngày sinh 7/10/1984
(Con số chủ đạo: 3).

Hình 72: Biểu đồ Kim tự tháp của ngày sinh 7/10/1984

Bước 6: Tham chiếu tính chất của các con số tại các đỉnh
Kim tự tháp



Có thể bạn sẽ thắc mắc bốn thành công của bạn ở bốn đỉnh Kim
tự tháp là gì. Tài chính, sự nghiệp, trí tuệ, sức mạnh tinh thần hay
cái gì khác nữa?

Đây là lúc bạn xem lại những con số ở các đỉnh Kim tự tháp. Bản
thân những con số này sẽ tiết lộ tính chất mà các đỉnh cao của mỗi
con người hướng đến. Thầy David mô tả khá chính xác những tính
chất này. Bạn có thể tham khảo và áp dụng vào các trường hợp cụ
thể.

ĐƯỜNG ĐỜI CON NGƯỜI QUA BỐN ĐỈNH KIM TỰ THÁP
Các con số ở đỉnh Kim tự tháp mang đến những thông tin bổ

sung cho Con số chủ đạo, qua đó bạn sẽ phần nào hình dung được
trong đoạn đường đời đó, bạn nên thiên về hướng nào thì mới đạt
được thành công vượt trội. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi
người đều sẽ được thôi thúc đi theo những thiên hướng này. Trong
số những người tôi biết, có không ít người đã sống gần hết một đời,
giờ đây có dịp nhìn lại Nhân số học thì họ mới biết mình đã bỏ lỡ
không ít cơ hội, vốn được thể hiện ít nhiều dưới dạng những tín hiệu
trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, đối với những người có
trực giác tốt, những người có hành thiền hoặc tu tập, kết nối tâm linh
hay tâm thức vũ trụ, thì dù họ không biết về Nhân số học, trực giác
vẫn mách bảo họ tận dụng được những tín hiệu này để đạt được
thành quả tương đối khớp với những gì mà các con số ở đỉnh Kim
tự tháp của họ thể hiện.

Thầy David còn cho biết, đối với những “linh hồn già”, tức là
những người đã trải qua nhiều kiếp sống trên Trái đất này (thể hiện
qua đặc điểm hiểu chuyện, biết suy nghĩ…), ảnh hưởng của các con
số ở đỉnh Kim tự tháp này có thể kéo dài hơn bình thường. Điều này
có nghĩa là nếu ở người bình thường, đỉnh cao này chỉ bắt đầu trong



Năm thứ chín và có thể kéo qua Năm thứ nhất của chu kỳ mới, thì ở
những người thuộc nhóm linh hồn già, tác động của đỉnh cao có thể
đã bắt đầu từ khoảng cuối Năm thứ tám, đạt đỉnh ở Năm thứ chín,
và ảnh hưởng của nó có thể kéo dài bốn năm: Năm thứ chín, Năm
thứ nhất, thứ hai, thứ ba của chu kỳ mới. Ảnh hưởng này chỉ giảm
dần vào cuối Năm thứ ba mà thôi. Nếu lưu ý điểm này và quan sát
thì hẳn chúng ta cũng sẽ ghi nhận được nhiều trường hợp rất thú vị
ở bản thân hoặc ở những người xung quanh.

Đỉnh cao mang số 1
Con số này chỉ được nhìn thấy ở đỉnh của hai Kim tự tháp đầu

tiên. Khi sang Kim tự tháp thứ ba và thứ tư, nó sẽ trở thành số 10.
Số 1 là con số vô cùng thực tế, báo hiệu giai đoạn của những nỗ lực
cá nhân cũng như sự biểu đạt cá nhân. Trong hầu hết các trường
hợp, nó cho thấy sự tách rời khỏi những mối liên hệ mà trong đó có
sự thiếu hòa hợp, cản trở quá trình phát triển cá nhân của chúng ta,
chẳng hạn như một cuộc hôn nhân kém hạnh phúc, quan hệ làm ăn
buôn bán không hiệu quả, hoặc những mối dây tình cảm rối rắm đã
làm vướng chân chúng ta nhiều năm. Bạn có thể tin rằng không có
cuộc hôn nhân hay mối quan hệ nào là quá xấu, trừ khi đó là một
phần bài học của bạn, được đưa vào cuộc đời của bạn để phục vụ
cho lợi ích của chính bạn. Một số người sẽ chọn cách cố gắng hết
sức để tránh các cuộc chia ly này, cố gắng giữ nguyên hiện trạng
bằng mọi giá. Mặc dù vậy, họ cũng sẽ nhận ra một vài thay đổi trong
bản chất mối quan hệ, bởi vì đến thời điểm này họ đã bắt đầu thể
hiện cá tính của mình một cách mạnh mẽ hơn, cũng trở nên rõ ràng
hơn trong quan điểm, trong cách biểu đạt ý kiến của mình. Điều đó
có nghĩa là từ giai đoạn này trở đi, những mối quan hệ khiến bạn tổn
thương mà bạn muốn dứt mãi không được sẽ dứt; còn những mối



quan hệ không đứt gãy trong giai đoạn này sẽ chuyển sang một
trạng thái mới, dễ chịu hơn.

Nếu họ càng già dặn về mặt tâm hồn (tức linh hồn của họ già
dặn hơn) thì từ thời điểm này về sau, họ càng thể hiện rõ khí chất cá
nhân hơn. Hướng hoạt động của họ thường gắn chặt với những gì
được thể hiện qua Con số chủ đạo và cả sức mạnh của những con
số, những Mũi tên trong Biểu đồ ngày sinh của họ.

Đỉnh cao mang số 2
Con số này cho thấy một giai đoạn mà trong đó những giá trị tinh

thần hoặc tâm linh mạnh hơn bắt đầu hé mở. Lối sống và những thói
quen trong cuộc sống sẽ từ từ mang màu sắc của trực giác hoặc trở
nên giàu cảm xúc hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá trị tinh thần
hoặc tâm linh này sẽ thể hiện dưới dạng tích cực (tức hình thức tăng
cường nhận thức một cách tốt đẹp hơn) hay dưới dạng tiêu cực
(kiểu phản ứng không tốt, hoặc gây hấn), tùy vào mức độ trưởng
thành mà con người đã đạt được đến thời điểm này. Hiển nhiên khả
năng trực giác của một người không thể phát triển nếu họ bị cột chặt
vào những phản ứng cảm xúc mang tính bản năng.

Đây cũng là giai đoạn chúng ta làm việc rất chăm chỉ và tiến triển
khá chậm về mặt vật chất, vì chúng ta không thể có cả hai thứ cùng
lúc được. Hãy nhớ rằng mọi việc đều có thời điểm thích hợp của nó,
và một trong những ứng dụng quan trọng nhất của Nhân số học là
tìm hiểu nhu cầu của bản thân, cũng như cách thức và thời điểm
thích hợp để chúng ta xử lý những nhu cầu này. Nếu khăng khăng đi
tìm thành tựu vật chất trong giai đoạn ảnh hưởng của Đỉnh cao
mang số 2, bạn sẽ chỉ tạo ra sự uất giận, mâu thuẫn và sự tuột dốc
năng lượng mà thôi. Hãy kiên nhẫn. Khi cuộc đời gieo cho bạn con
số 2 ở một trong những đỉnh Kim tự tháp, bạn cần hiểu rằng thời



gian đó nên được tập trung vào việc phát triển tinh thần. Sau đó, ở
những đỉnh cao tiếp theo, bạn có thể sẽ được đền bù xứng đáng.

Đỉnh cao mang số 3
Con số này cho thấy đây là thời điểm bạn nên chú trọng học hỏi

để mở mang trí tuệ. Đây là giai đoạn quan trọng để học hỏi, đánh
giá và phân tích. Một số người sẽ cảm thấy thôi thúc muốn đi đó đi
đây dưới sóng rung của con số này. Ở giai đoạn này của cuộc đời
họ, việc đi đó đi đây không chỉ là du lịch đơn thuần, mà còn là một
cách để họ học hỏi và mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức. Trong
giai đoạn này, hãy để trí não được mở mang theo chiều hướng tích
cực. Nếu không, bạn sẽ có nguy cơ trở thành kẻ hay chỉ trích người
khác, đòi hỏi, yêu sách, và không có gì ngạc nhiên khi hậu quả là
bạn sẽ không được người khác chào đón.

Đỉnh cao mang số 4
Con số này báo hiệu sự gia tăng sức mạnh vật chất. Điều đó có

thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy vào mức độ
trưởng thành, Con số chủ đạo và các yếu tố trong Biểu đồ ngày
sinh. Đối với những người sẵn sàng làm việc siêng năng chăm chỉ,
đây là giai đoạn họ gặt hái thành công nhờ ảnh hưởng của sóng
rung của số 4. Đối với những người cần có thêm kiến thức về việc
sử dụng tốt hơn các giác quan của mình để trở nên trưởng thành,
và những ai sẵn sàng dấn thân vào những công việc thực tế, thì đây
cũng là giai đoạn mà những nỗ lực của họ được tưởng thưởng.
Nhưng đối với những người quá tham vọng, hám danh lợi và tham
lam thì đây là giai đoạn họ mất nhiều hơn được. Cho dù có nỗ lực
nhiều hơn thì họ cũng không có được tiến triển đáng kể, nếu động
cơ của họ quá vị kỷ và tư lợi. Điều này có thể gây áp lực nặng nề
lên hệ thống thần kinh cũng như tình trạng sức khỏe của họ nói



chung, và nó chỉ được cải thiện khi họ nhìn ra và điều chỉnh lại động
cơ của mình.

Đỉnh cao mang số 5
Con số này thường cho thấy giai đoạn đỉnh cao này chủ yếu liên

quan tới trạng thái cảm xúc. Nếu đi đúng quỹ đạo phát triển thì tới
giai đoạn này, người ta sẽ bắt đầu có sự phát triển tâm linh và thấu
hiểu cuộc sống sâu sắc hơn, từ đó mang lại sự tự do cá nhân mạnh
mẽ hơn. Trong giai đoạn này, đời sống tinh thần của chúng ta gặp
phải nhiều áp lực vượt mức chịu đựng, để tạo điều kiện cho chúng
ta mài giũa khả năng kiểm soát cảm xúc cao hơn. Điều này giúp
chúng ta giảm các phản ứng mang tính bản năng đối với những con
người và tình huống xung quanh. Kết quả là sự tự do cá nhân của
chúng ta được nâng cao, dọn đường cho một tầng nhận thức tâm
linh cao hơn. Những người từng lo lắng về sự vững vàng tài chính
trong những năm trước đó, giờ đây sẽ có thể bớt âu lo nhờ có cái
nhìn cân bằng hơn về nhu cầu thực sự của mình và những tác động
từ môi trường.

Đỉnh cao mang số 6
Con số này mang đến sự phát triển mạnh mẽ về lực sáng tạo.

Đây là giai đoạn mà các yếu tố cao nhất về mặt tinh thần và trí não
hợp lại để hé lộ cho chúng ta thấy vai trò thiết yếu của chúng ta
trong kế hoạch vô hạn của tạo hóa. Không phải ai cũng có được
nhận thức này, mà chỉ những người trưởng thành hơn, có mức độ
tiến hóa cao hơn mới cảm nhận rõ. Đối với đa số mọi người, những
người coi trọng giá trị của đời sống vật chất, đây sẽ là giai đoạn gắn
bó mật thiết với gia đình, hoặc nếu họ còn độc thân thì đây là lúc họ
khao khát một mái ấm bình yên. Các khuynh hướng lo lắng về mái
ấm gia đình hoặc vội vã kết hôn sẽ khiến người ta dễ phạm sai lầm



vào lúc này, gây ra nhiều bài học tổn thương khi con người để cho
cảm xúc thống trị các mối quan hệ của mình. Sự khôn ngoan và kiên
nhẫn sẽ giúp chúng ta tránh được những sai lầm này.

Đỉnh cao mang số 7
Con số này có thể đem đến rất nhiều sự thay đổi đáng kinh ngạc

trong cuộc sống con người. Đây là giai đoạn mà chúng ta được thôi
thúc chia sẻ tất cả những gì chúng ta đã học được từ trước đến giờ.
Khi làm vậy, chúng ta sẽ có được sự tiến bộ vô cùng to lớn trong
việc tự khám phá những giá trị tiềm ẩn của bản thân, vì không có
cách học nào tốt hơn cách học thông qua việc truyền đạt, hướng
dẫn người khác. Giai đoạn này mang đậm tính trải nghiệm thực tế,
đòi hỏi bạn trải qua khá nhiều bài học đầy thử thách. Nếu thành
công, bạn đương nhiên sẽ đủ vững vàng và có đủ “chất liệu” để
hướng dẫn người khác; còn nếu không đủ trưởng thành để vượt
qua được những “bài thi” này, chúng ta sẽ phải mất thời gian ôn lại
bài và “thi lại”.

Hầu hết những người đang chịu ảnh hưởng của sóng rung số 7
ở giai đoạn này sẽ có thôi thúc hay cơ duyên để giảng dạy hay
truyền đạt một điều gì đó, nhưng không nhất thiết phải là một lĩnh
vực học thuật. Thông thường, sự giảng dạy này sẽ liên quan đến sự
tiến hóa của con người, như yoga, các phương pháp trị liệu tự
nhiên, các hướng phát triển khả năng nghệ thuật, hoặc nhận thức
tâm linh.

Đỉnh cao mang số 8
Con số này cho thấy đây là giai đoạn rất có sức bật, với nguồn

lực chủ đạo là sức mạnh của sự độc lập. Tùy theo Con số chủ đạo
của mỗi người mà sức mạnh độc lập này sẽ được phát triển thông
qua lĩnh vực nghệ thuật hoặc thương mại. Nếu có Con số chủ đạo là



số chẵn (2, 4, 6, 8, 10, 22/4), bạn có khuynh hướng thành công về
mặt tài chính khi hoạt động độc lập. Nếu có Con số chủ đạo là số lẻ
(3, 5, 7, 9, 11), bạn sẽ có khả năng thành công về mặt nghệ thuật
hay nhân văn trong khi hoạt động độc lập. Tuy nhiên, hãy có ý thức
sử dụng sức mạnh của sóng rung số 8 một cách tích cực, đừng để
sự đấu đá cá nhân hoặc quan điểm hạn hẹp cản trở sự lan tỏa của
sóng rung này. Nếu để cho các tác nhân ấy ảnh hưởng, bạn sẽ rơi
vào tình trạng xa cách với môi trường xung quanh - một nỗ lực “giãy
giụa” để tỏ ra độc lập.

Đỉnh cao mang số 9
Con số này mở ra một giai đoạn với những hoạt động mang đậm

tính nhân văn. Sóng rung này đem lại những cơ hội đặc biệt để phục
vụ nhân loại. Đây cũng là giai đoạn cần vận dụng năng lực trí não để
đạt được thành công to lớn nhất, bao gồm năng lực phân tích và
đánh giá nhu cầu của người khác, lên kế hoạch cho những bước
ngoặt trên con đường sự nghiệp, đánh giá lại những mối quan hệ
lâu dài và môi trường xung quanh. Nhiều người sẽ đòi hỏi bạn dành
thời gian và năng lượng cho họ trong giai đoạn này. Một số người
trong số đó thực sự cần bạn và đem lại cho bạn cơ hội để thực hiện
được sứ mệnh “phục vụ”; trong khi một số khác chỉ đang giả vờ để
thu hút sự chú ý của bạn mà thôi. Bạn cần tỉnh táo để phân biệt ai
chân thật, ai giả vờ. Những người giả vờ nên được đối xử theo kiểu
“nice and ice” - tử tế mà vẫn lạnh lùng khi cần - để có thể thức tỉnh.
Khả năng phân tích và phân biệt thật - giả của bạn sẽ được kiểm tra
và củng cố qua những trải nghiệm này. Và dưới ảnh hưởng của
sóng rung giai đoạn này, một số người sẽ cần ở nhà để làm tốt phần
việc phục vụ của mình, một số khác sẽ được “điều” đi nơi khác để



trải qua những bài học quan trọng cho hành trình phát triển bản
thân.

Trong suốt năm thứ nhất của giai đoạn đỉnh cao mang ảnh
hưởng của số 9, nhiều thay đổi quan trọng sẽ diễn ra trong cuộc
sống của những người đang trải qua giai đoạn này. Nếu sự thay đổi
này không liên quan tới những chuyến đi, họ sẽ có khả năng chuyển
nhà, đổi công việc hoặc có những mối quan hệ mới. Không chỉ một,
mà có thể nhiều thay đổi lớn sẽ cùng lúc xuất hiện, tùy thuộc vào
bản chất của những trách nhiệm mà mỗi người cần thực thi trong
quá trình phát triển và trưởng thành của mình.

Đỉnh cao mang số 10
Có hai con số chỉ xuất hiện ở đỉnh Kim tự tháp thứ ba hay thứ tư,

khi độ trưởng thành của một người chạm đến cực điểm, đó là số 10
và 11.

Số 10 mang đến nguồn sức mạnh đặc biệt, một năng lực độc
đáo trong việc hiểu được nhu cầu của người khác trong những giai
đoạn điều chỉnh quan trọng của cuộc đời họ. Khả năng này là kết
quả của quá trình tự trải nghiệm cuộc sống và những bài học kinh
nghiệm mà chúng ta thu được qua các trải nghiệm này. Gần như tất
cả những người được sinh ra vào thế kỷ 20 đều có một số 9 trong
biểu đồ, cho thấy sức mạnh tập trung ở năng lực trí não, và họ rất
cần sự điều chỉnh tư duy để xây dựng lại tầm nhìn và lối sống khi
con người tiến vào kỷ nguyên mới. Những linh hồn già mang số 10
trong giai đoạn đỉnh cao này có trọng trách cực kỳ quan trọng trong
việc hướng dẫn và khuyến khích những người đang gặp khó khăn
thử thách. Đây là một trách nhiệm đầy ý nghĩa, không chỉ mang lại
lợi ích cho “người được phục vụ”, mà còn có ích cho “người phục
vụ”.



Đỉnh cao mang số 11
Cùng với số 10, số 11 chỉ xuất hiện ở đỉnh Kim tự tháp thứ ba và

thứ tư. Và cũng tương tự số 10, để thực hiện được sứ mệnh của
con số này, người ta cần một mức độ trưởng thành cao độ. Số 11
đòi hỏi những người đang ở giai đoạn này phải có khả năng gánh
vác một trọng trách nào đó về mặt tâm linh. Nhưng những người
này không cần quá lo lắng, vì đòi hỏi này không bao giờ vượt quá
khả năng thật sự của họ.

Đây là giai đoạn phát triển mạnh về trực giác, khi những hành
động được truyền nhiều cảm hứng nhất trở thành hiện thực. Tuy
nhiên, chúng ta cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định về mặt tâm
linh thì mới có thể khai thác triệt để tiềm năng của giai đoạn này.
Những yêu cầu đó bao gồm lòng trắc ẩn, sự hài hòa, tính chính trực
và quá trình hành thiền.

Lòng trắc ẩn có ý nghĩa vượt xa sự lý giải hạn hẹp về lòng
thương xót và sự an ủi, động viên. Lòng trắc ẩn ở đây là sự thực
hành tinh thần bác ái, chia sẻ tình yêu thương ở “cảnh giới” cao
nhất. Nói một cách thực tế, nó là sự quan tâm chu đáo và hòa hợp
với cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống con người. Sự hài hòa thể hiện
tính cân bằng, điều độ trong mọi hành động, ứng xử; còn thiền là
một bài tập luyện được thực hiện bởi một cơ thể và tâm trí ở trạng
thái thư giãn, phục hồi sự hòa hợp trọn vẹn giữa tâm thân và thần
thức, dẫn đến sự “thức tỉnh”, hay “giác ngộ” hoàn toàn. Giá trị của
sự chính trực tuyệt đối cần được thể hiện trong những hành động và
suy nghĩ xuyên suốt giai đoạn này, để đảm bảo không có nguồn lực
tiêu cực nào có thể cản trở tiến trình “nở rộ” nhận thức tâm linh -
mục đích tối thượng của giai đoạn này.



Đến đây thì hy vọng bạn đã có thể vẽ bốn đỉnh Kim tự tháp để
phán đoán các đỉnh cao đường đời mình sẽ đi theo hướng nào. Tôi
sẽ tiếp tục minh họa phần này bằng hai ngày sinh mà tôi đã sử dụng
từ đầu chương này.

Đầu tiên là ngày sinh của tôi, 1/5/1974 (Con số chủ đạo là 9).
Bốn đỉnh Kim tự tháp lần lượt như sau:

Hình 73: Biểu đồ Kim tự tháp của ngày sinh 1/5/1974

Đỉnh cao thứ nhất: Năm 2001, 27 tuổi. Tính chất của số 6: Sáng
tạo.

Quả thật, năm 2001 là năm phát triển mạnh mẽ của sự sáng tạo
trong cuộc đời tôi. Chương trình “Thay lời muốn nói” ra đời từ tháng
4/2000 (tương ứng với giữa Năm thứ 8 của chu kỳ trước, đúng như
Nhân số học mô tả), và chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã nhận được
sự yêu mến của đông đảo khán giả truyền hình. Cho đến hiện tại,
chương trình này vẫn là mốc sáng tạo lớn lao và có ý nghĩa nhất đối
với con đường sự nghiệp của tôi.

Cũng trong năm đó, tôi đã thai nghén để đầu năm 2002 “sáng
tạo” ra một tác phẩm lớn khác của cuộc đời mình: bé Tin (Gia Toại).



Và năm 2002 ứng với Năm thứ nhất của chu kỳ mới, vẫn là trên đỉnh
cao của chu kỳ, giống hệt như Nhân số học mô tả.

Đỉnh cao thứ hai: Năm 2010, 36 tuổi. Tính chất của số 4: Những
nỗ lực được đền đáp.

Năm 2010 đánh dấu những cột mốc có thể tạm gọi là vinh quang
trong cuộc đời tác nghiệp của tôi. “Thay lời muốn nói” đoạt giải Mai
Vàng trong hạng mục “Chương trình truyền hình được yêu thích
nhất”; cá nhân tôi được giải Mai Vàng trong hạng mục “Người dẫn
chương trình truyền hình được yêu thích nhất”. “Thay lời muốn nói”
năm ấy cũng nhận được bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh vì những đóng góp đặc biệt cho đời sống xã hội
của Thành phố. Năm đó chúng tôi cũng ra mắt chương trình mới,
cũng rất được yêu thích sau đó: “Tiếng hát mãi xanh”, một chương
trình dành cho người trung niên và cao niên.

Sau này, khi nghiên cứu Nhân số học, tôi mới hiểu tất cả những
điều đó được gọi chung là “Những nỗ lực được đền đáp”. Nghĩa là
bạn phải miệt mài tạo dựng từ trước đó thì tới giai đoạn này bạn mới
được hưởng thành quả; nếu không thì cho dù có con số 4 ở giai
đoạn này, bạn cũng không thể thu hoạch được gì.

Đỉnh cao thứ ba: Năm 2019, 45 tuổi. Tính chất của số 10: Sức
mạnh đặc biệt, năng lực độc đáo có liên quan đến việc giúp đỡ
những người đang có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi cuộc sống họ.

Những ai theo dõi trang cá nhân của tôi đủ lâu đều có thể thấy
rằng từ năm 2017, một loạt biến động lớn bắt đầu diễn ra, cho tới
giữa năm 2018 (tương đương giữa Năm thứ 8 trong chu kỳ trước)
tôi bắt đầu xin ngưng công tác tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí
Minh, để sau đó mở ra một loạt những lối đi mới. Khi đó tôi chưa
biết gì về Nhân số học, nhưng trực giác đã thôi thúc tôi đi theo



hướng hoạt động truyền cảm hứng. Và thế là sau đó hàng loạt các
dự án ra đời: Du lịch truyền cảm hứng để giúp mọi người giãi bày,
kết nối, khai thông những năng lượng còn vướng mắc; các chuỗi
chương trình trên YouTube nhằm truyền cảm hứng sống tích cực và
tốt đẹp hơn. Khi dịch Covid-19 ập đến, cả đội nhóm của tôi biến
thành một “team hành động”, miệt mài sản xuất chương trình để
động viên tinh thần mọi người, và chuỗi bài chia sẻ về Nhân số học
đã thật sự giúp mọi người có cái nhìn thấu suốt hơn về bản thân và
những người xung quanh, qua đó thay đổi cuộc sống… Bây giờ nhìn
lại, những điều này không khác gì so với mô tả về Đỉnh cao thứ ba
mang số 10!

Đỉnh cao thứ tư, sẽ diễn ra vào năm 2028, với tính chất của số 8:
Sức mạnh của sự độc lập.

Thời điểm tôi gõ những dòng này là tháng 4/2020, tức là năm
đầu tiên của chặng đường 9 năm của chu kỳ mới. Năng lượng của
đỉnh cao mang số 10 vẫn đang phát huy tác dụng mạnh mẽ, và vì
thế, tôi mạnh dạn đẩy mạnh các hoạt động truyền cảm hứng và lan
tỏa giá trị tích cực cho mọi người. Nói nôm na là đã “đúng duyên,
thuận tự nhiên”, nên bây giờ tôi chỉ bon bon mà đi, thấu hiểu đồ thị
“lên xuống” của những số năm nằm trong chu kỳ này. Giờ đây, khi
đã hiểu đủ sâu về các tính chất của Nhân số học, tôi sẽ chuẩn bị tinh
thần thật tốt để đón mọi chuyện theo cách thuận tự nhiên, sao cho
trong mỗi giai đoạn, mỗi bước đi, tôi đều sẽ nhìn ra những “tín hiệu”
để tiếp tục đi theo đúng quỹ đạo đời mình. Cho dù giai đoạn này
mang con số 8, thể hiện sức hút của sự độc lập, thì tôi cũng sẽ quan
sát, lắng nghe thật kỹ để giảm thiểu những va chạm không vui,
không hay, và từ từ có được một “sự tồn tại độc lập” êm đẹp nhất có
thể.



Tôi xin lấy một ví dụ khác, là trường hợp của một độc giả có
ngày sinh 7/10/1984 (Con số chủ đạo: 3).

Cô cho biết, từ năm 2017 tới giờ, sau khi sinh con thì cô luôn gặp
trắc trở trong công việc và cả trong cuộc sống gia đình. Cô đã hai
lần nhận được những lời rủ rê hùn hạp làm ăn, cả hai lần đều bị lừa,
vấp ngã và đứng dậy làm lại từ đầu. Cô không được ai hỗ trợ, kể cả
gia đình và chồng. Hiện tại cô đang tự mình gồng gánh nuôi con. Cô
từng hỏi tôi xem nên làm sao - cần điền những con số ảo, hay cần
“lấy bớt” các con số nào ra để cuộc đời cô được cải thiện.

Thật ra, Biểu đồ ngày sinh của cô không xấu. Nhưng khi phân
tích bốn đỉnh cao của cuộc đời cô, nhìn vào biểu đồ sau ta sẽ thấy
những gì cô mô tả hiện ra khá rõ.

Hình 74: Biểu đồ Kim tự tháp của ngày sinh 7/10/1984

Bốn đỉnh Kim tự tháp lần lượt như sau:
Đỉnh cao thứ nhất: Năm 2017, 33 tuổi, tính chất của số 8.
Đỉnh cao thứ hai: Năm 2026, 42 tuổi, tính chất của số 2.
Đỉnh cao thứ ba: Năm 2035, 51 tuổi, tính chất của số 10.
Đỉnh cao thứ tư: Năm 2044, 60 tuổi, tính chất của số 8.



Năm 2017 là lúc cô sinh con. Và sau đó, mọi chuyện diễn ra theo
chiều hướng khiến cô phải đạt được “sức mạnh của sự độc lập”. Cô
buộc phải tập trở nên mạnh mẽ, kiên cường, để có thể độc lập nuôi
con và đi tiếp hành trình của mình. Trong chu kỳ 9 năm này, cô chấp
nhận tiếp tục vượt gian khó, đặc biệt là ở các Năm thứ tư và Năm
thứ bảy của chu kỳ. Khi biết trước để không nản lòng, chúng ta sẽ
có thể mở ra những cánh cổng tiếp theo. Vào đoạn cuối của Năm
thứ tám, cô đã có thể có duyên để tiếp cận từ từ tính chất của Đỉnh
cao thứ hai, mang tính chất của số 2 - những giá trị tinh thần hay
tâm linh từ từ hé mở. Trong tình huống đau khổ hay bế tắc, người ta
sẽ có nhu cầu tìm tới những giá trị tâm linh để giải đáp câu hỏi tại
sao cuộc đời mình lại diễn ra như vậy.

Điều cần lưu ý là Đỉnh cao thứ ba của cô mang tính chất của số
10. Như vậy, nếu cô nỗ lực ý thức và tập trung đi theo quỹ đạo của
Con số chủ đạo 3, khi thời điểm Đỉnh cao thứ ba đến, cô sẽ có khả
năng lĩnh hội được nguồn sức mạnh đặc biệt, hướng về những
người đang khốn khó hay đang cần thay đổi cuộc đời. Đây là một
loại sứ mệnh đặc biệt, mà như ở trên đã phân tích, cũng đòi hỏi một
nhận thức tâm linh sâu sắc và những đức tính quan trọng cần thiết.
Có lẽ ngay từ lúc này cô nên bắt đầu tu dưỡng, tích lũy dần những
đức tính ấy cho bản thân mình.

Sau đó, đỉnh cao cuối cùng của cô lại quay về với con số 8: sức
mạnh của sự tồn tại độc lập. Tôi tin rằng đến lúc đó cô sẽ có thể
xoay chuyển cuộc đời mình, để cho sự tồn tại độc lập này được diễn
ra một cách tốt đẹp, như cái “đề bài” mà cuộc đời đã trao cho cô khi
cô đến với thế giới này.

Do đó, thật hữu ích khi sở hữu “tấm bản đồ” này trong đời.



H ãy tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào nếu mỗi
người không có một cái tên cho riêng mình? Có lẽ cái tên là
một trong những âm thanh quen thuộc nhất đối với mỗi

người chúng ta. Hẳn bạn đã nhận ra, cho dù không gian xung quanh
có ồn ào tới mức nào, chỉ cần có ai đó gọi tên ta, lập tức ta sẽ nghe
được và chuyển ngay sự chú ý đến họ.

Tên riêng đã trở thành âm thanh rất quan trọng đối với chúng ta,
cho dù là tên chính thức, tên ở nhà, biệt hiệu, hoặc bất kỳ danh
xưng nào chúng ta thích dùng. Trên thực tế, tên riêng của chúng ta
phải được xem như một phần bổ sung của tính cách và cách biểu
đạt bản thân. Cái tên rất quan trọng vì sóng rung của nó hòa quyện
vào sóng rung của chính chúng ta. Theo Thầy David, thuật ngữ
“sóng rung” không chỉ nói tới những tần số mà chúng ta có thể nghe
được khi phát âm cái tên đó, mà rộng hơn, nó còn là sóng rung
mang tính biểu tượng của dãy số tương ứng với cái tên đó. Những
sóng rung này ảnh hưởng đến đặc điểm tính cách và nhân cách của
mỗi người chúng ta.

Thế nhưng thực tế là không phải ai cũng nhận ra tầm quan trọng
của tên riêng. Nhiều người thậm chí còn xem nhẹ sức ảnh hưởng
của tên riêng đối với đặc điểm tính cách của bản thân nói chung.
Không phải tình cờ mà chúng ta có được những cái tên của mình.
Mặc dù chúng ta hiếm khi nhận ra, nhưng những cái tên sẽ tự gắn
bó với cuộc đời chúng ta, tùy vào nhu cầu của mỗi người. Cha mẹ
sẽ dựa vào những tiêu chí hay sở thích nào đó để đặt tên cho con

Phần 12

SỨC MẠNH CỦA TÊN RIÊNG



mình. Điều gì tạo ra các tiêu chí hay sở thích đó? Đó có thể là một
cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp nào đó, hoặc tên một loài hoa, một địa
danh, một sự kiện… Hoặc đơn giản là đặt theo tên của một người
mà cha mẹ rất yêu mến.

Cho dù lý do bạn mang cái tên đó là gì, việc chọn tên riêng cũng
thể hiện rõ một điều: luôn có lý do cụ thể để cái tên đó được gắn vào
cuộc đời bạn ở giai đoạn đầu đời, chứ hoàn toàn không phải ngẫu
nhiên. Tương tự, việc đổi tên cũng có lý do của nó. Nhiều người đổi
tên vì muốn mình có một tương lai tốt đẹp hơn, để cho cái tên nghe
hay hơn. Tuy nhiên, theo góc độ của Nhân số học, khi một người đổi
tên thì họ cũng thay đổi các sóng rung tác động lên cuộc đời họ.

Theo trường phái Pythagoras, nguồn lực mà tên riêng tạo ra để
định hình đặc điểm tính cách của chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào
sức mạnh của cái tên và mối liên hệ giữa nó với Con số chủ đạo.
Nếu chúng ta có Biểu đồ ngày sinh không mang đến nhiều ưu thế vì
có nhiều chỗ trống, nhiều mũi tên trống, v.v… thì ảnh hưởng của tên
riêng sẽ mạnh hơn nhiều so với khi chúng ta có một Biểu đồ ngày
sinh đủ mạnh.

Theo nghiên cứu của cá nhân tôi với hơn 500 trường hợp thực
tế tại Việt Nam cho đến giờ phút này, tôi nhận thấy có những cái tên
vô tình “phù hợp” và cả “không phù hợp” với một ngày sinh cụ thể
nào đó. Nhiều người có Biểu đồ ngày sinh mang nhiều mũi tên
trống, nhưng trên thực tế thì cuộc đời họ không đến nỗi nào, sau khi
tìm hiểu thì hóa ra đó là nhờ cái tên mà cha mẹ đặt cho họ - tên
riêng của họ đã “vô tình” điền vào những chỗ trống cần thiết trên
biểu đồ và không làm tăng quá nhiều số lượng của những con số đã
có sẵn. Ngược lại, đa số những người tìm đến chúng tôi với mong



muốn tìm thấy một cách thức phù hợp để thay đổi cuộc sống thường
thuộc về một trong hai nhóm:

Hoặc là họ có Biểu đồ ngày sinh không quá thuận lợi, mà tên
riêng của họ cũng không bù đắp được những chỗ trống trên biểu đồ;

Hoặc là tên riêng không những không giúp điền vào những ô
trống, mà lại trùng với các con số đã có sẵn và làm cho số lượng
những con số này tăng lên quá mức cần thiết.

MỖI CHỮ CÁI TƯƠNG ỨNG MỘT CON SỐ
Để hiểu ý nghĩa của tên riêng theo quan điểm Nhân số học, hãy

xem mỗi chữ cái tương ứng với con số nào:

Như vậy, chúng ta có thể thấy mỗi chữ cái sẽ tương ứng với một
con số cụ thể trong dãy số tự nhiên từ 1 đến 9, đồng thời mang sóng
rung của con số đó. Cụ thể:

Chữ cái A, J, S mang sóng rung của số 1.
Chữ cái B, K, T mang sóng rung của số 2.
Chữ cái C, L, U mang sóng rung của số 3.
Chữ cái D, M, V mang sóng rung của số 4.



Chữ cái E, N, W mang sóng rung của số 5.
Chữ cái F, O, X mang sóng rung của số 6.
Chữ cái G, P, Y mang sóng rung của số 7.
Chữ cái H, Q, Z mang sóng rung của số 8.
Chữ cái I, R mang sóng rung của số 9.
Điều thú vị là, kinh nghiệm nghiên cứu của Thầy David cho thấy

nhiều hệ thống chữ viết khác nhau trên thế giới, đặc biệt là các hệ
thống không thuộc hệ chữ Latin như chữ tiếng Trung Quốc, Thái
Lan, Lào, Campuchia, chữ thuộc hệ Ả Rập… cũng có những mối
liên hệ tương tự với dãy số tự nhiên này, tùy theo từng nền văn hóa.
Việt Nam sử dụng hệ chữ Latin tương tự tiếng Anh mà Thầy David
dùng để nghiên cứu khi đưa vào quyển The Complete Book of
Numerology, nên chúng ta có nhiều thuận lợi hơn trong việc áp dụng
ý nghĩa của con số vào chữ cái tương ứng.

Bên cạnh đó, cái tên nào được gọi nhiều nhất thì những chữ cái
cấu thành cái tên đó sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời bạn nhiều nhất. Bởi
vì mỗi khi cái tên được gọi lên thì những sóng rung của nó lại trỗi
dậy và tác động vào cuộc sống của bạn.

CÁCH RÁP CÁC CON SỐ VÀO TÊN
Bước 1:
Hãy viết cái tên mà bạn cần xem xét. Tốt nhất là hãy chọn cái tên

thường được sử dụng nhất.
Tôi sẽ lấy tên tôi làm ví dụ: Lê Đỗ Quỳnh Hương. Bạn có thể xem

xét cả hai chữ QUỲNH HƯƠNG, hoặc QUỲNH thay cho HƯƠNG,
vì tên thường gọi của tôi là QUỲNH, nghĩa là chữ QUỲNH được gọi
nhiều hơn chữ HƯƠNG.

Một thành viên trong đội nhóm của tôi tên là Đoàn Hùng Vũ
Phong. Tôi chọn xem xét chữ PHONG; ngoài ra còn có thêm một



chọn lựa nữa là chữ WIN, vì tên thân mật em ấy chọn để mọi người
gọi là WIN.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có tên khai sinh là Huỳnh Minh Hưng. Sau
khi đổi nghệ danh thành Đàm Vĩnh Hưng thì sự nghiệp ca hát của
anh thăng hoa. Vì mọi người luôn gọi anh bằng nghệ danh đó, nên
tôi có thể xem xét chữ HƯNG, hoặc cả ba chữ ĐÀM VĨNH HƯNG.

Bước 2:
Hãy chia cái tên mà bạn chọn tìm hiểu thành hai hàng:
• Nguyên âm: Con số tương ứng sẽ nằm ngay trên đầu (Lưu ý là

trong tiếng Việt, chữ Y được xem là nguyên âm).
• Phụ âm: Con số tương ứng sẽ nằm ngay bên dưới.

Hình 75: Tên QUỲNH HƯƠNG

Hình 76: Tên PHONG



Hình 77: Tên ĐÀM VĨNH HƯNG

Bây giờ bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu những yếu tố quan trọng khiến
cái tên ảnh hưởng đến đặc điểm tính cách và cuộc đời mình. Các
yếu tố đó là: Con số của sự thôi thúc từ linh hồn, Con số của cách
biểu đạt bên ngoài, Con số tên riêng và Biểu đồ tên.

SỨC MẠNH CỦA NHỮNG NGUYÊN ÂM: SỰ THÔI THÚC TỪ
LINH HỒN

Tại sao chúng ta cần tách nguyên âm ra riêng một hàng, và phụ
âm ra riêng một hàng khác? Đó là vì chúng ta sẽ cần cộng các con
số tương ứng với các nguyên âm có trong cái tên mà chúng ta đang
xem xét để cho ra một con số, gọi là Con số của sự thôi thúc từ linh
hồn, gọi tắt là Con số linh hồn. Cách cộng này tương tự như trong
cách tính Con số chủ đạo, và Con số linh hồn sẽ nằm trong khoảng
từ 1 đến 11. Con số này sẽ cho bạn biết về độ nhạy bén, sức mạnh
và động lực về mặt tinh thần hay tâm linh. Những điều này có thể
được thể hiện qua nhiều hình thức, ví dụ như thông qua cảm giác,
cảm xúc, khát vọng, những mơ tưởng,… Mỗi Con số linh hồn sẽ có
một cách thể hiện khác nhau.

Lưu ý về chữ Y: Trong tiếng Anh, khi chữ Y được đọc là /wai/ thì
được tính như một phụ âm; còn khi nó được phát âm là /i/ thì được
xem là nguyên âm. Trong tiếng Việt, chữ Y luôn được đọc là /i/, nên
chữ Y được xếp vào nhóm nguyên âm.



Sau đây là một số ví dụ cho cách tính Con số linh hồn.
Hãy xét trường hợp tên QUỲNH HƯƠNG, thường gọi là

QUỲNH.

Hình 78: Con số linh hồn của tên Quỳnh Hương

Con số linh hồn của tên QUỲNH HƯƠNG: 3 + 7 + 3 + 6 = 19 = 1
+ 9 = 10

Hình 79: Con số linh hồn của tên Quỳnh

Con số linh hồn của tên QUỲNH: 3 + 7 = 10
Như vậy, Con số linh hồn của tên Quỳnh Hương là 10, của tên

Quỳnh cũng là 10.
Tiếp theo là trường hợp của PHONG, thường được gọi là WIN.



Hình 80: Con số linh hồn của tên Phong

Con số linh hồn của tên PHONG: 6

Hình 81: Con số linh hồn của tên Win

Con số linh hồn của tên WIN: 9
Như vậy, chúng ta thấy có sự thay đổi trong Con số linh hồn của

anh bạn này. Nếu cậu thường được gọi là PHONG, Con số linh hồn
của cậu là 6; còn nếu cậu hay được gọi là WIN, Con số linh hồn của
cậu là 9.

Trường hợp của anh ĐÀM VĨNH HƯNG, hay HƯNG. Chúng ta
sẽ tìm hiểu cả ba cái tên: HƯNG, MINH HƯNG và nghệ danh ĐÀM
VĨNH HƯNG.



Hình 82: Con số linh hồn của tên Hưng

Con số linh hồn của tên HƯNG: 3

Hình 83: Con số linh hồn của tên Đàm Vĩnh Hưng

Con số linh hồn của tên ĐÀM VĨNH HƯNG: 1 + 9 + 3 = 1 + 3 = 4

Hình 84: Con số linh hồn của tên Minh Hưng

Con số linh hồn của tên MINH HƯNG: 9+ 3 = 12 = 1 + 2 = 3
Như vậy, chúng ta cũng thấy có sự thay đổi trong Con số linh

hồn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nếu anh thường được gọi là HƯNG
hay MINH HƯNG, Con số linh hồn của anh đều là 3, nhưng khi anh
chọn nghệ danh ĐÀM VĨNH HƯNG, Con số linh hồn của anh là 4.



Ý NGHĨA CỦA CÁC CON SỐ LINH HỒN
Sau đây là ý nghĩa của các Con số linh hồn từ 1 tới 11, theo

quyển The Complete Book of Numerology.
Con số linh hồn 1
Những người có Con số linh hồn là 1 thường có nhu cầu được

tự do biểu đạt bản thân. Phương tiện biểu đạt sẽ do Con số chủ đạo
của họ quyết định. Nhìn chung, người sở hữu Con số linh hồn này
thường có khát khao tự do mãnh liệt, muốn dành nhiều thời gian cho
bản thân để thư giãn hoặc để biểu đạt bản thân qua một hình thức
nghệ thuật nào đó.

Con số linh hồn 2
Người thuộc nhóm này thường có thôi thúc hướng đến sự cân

bằng, nên mọi việc họ làm thường tỏa ra năng lượng của sự hài
hòa. Nhìn chung thì đây là những người có trực giác khá tốt, thích
những gì tự nhiên hơn nhân tạo. Trong các mối quan hệ hoặc sự
tương tác với người khác, họ rất công bằng và mong đợi điều tương
tự từ đối phương.

Con số linh hồn 3
Với trọng tâm luôn đặt ở phần trí não, Con số linh hồn 3 kết hợp

cảm giác với suy nghĩ và đánh giá. Kết quả là những người thuộc
nhóm này có khả năng đánh giá con người và tình huống khá tốt.
Điều đó có thể rất có ích trong kinh doanh và các hoạt động có tính
chuyên môn cao.

Con số linh hồn 4
Số 4 là con số của thực tế, thế nên khi có Con số linh hồn 4,

những người này thường có những quan điểm khá truyền thống và
bảo thủ trong các chủ đề thuộc về tinh thần, tâm linh và cảm xúc,
chẳng hạn như tôn giáo, tình yêu, hôn nhân và cuộc sống nói chung.



Họ thường rất tôn trọng các nguyên tắc truyền thống và không để
cho cảm xúc của mình bộc phát.

Con số linh hồn 5
Sức mạnh của con số này đến từ vị trí của số 5 trên Trục ngang

Tinh thần, cho thấy người sở hữu nó có những cảm xúc rất sâu sắc,
cũng như có nhu cầu được tự do và được chấp nhận - tốt nhất là
những cảm xúc này được bộc lộ. Họ sẽ có cảm xúc mãnh liệt trong
bất kỳ phương diện cuộc sống nào mà họ đang đối mặt và không
ngại biểu đạt điều đó, trừ khi Biểu đồ ngày sinh của họ có yếu tố cản
trở, như Mũi tên Nhạy cảm chẳng hạn.

Con số linh hồn 6
Nhóm này được thôi thúc hướng về tình yêu thương và sự sáng

tạo. Họ sẽ tận dụng mọi cơ hội để thể hiện bản thân mình một cách
đầy sáng tạo, cho dù đó là trong công việc, gia đình hay một sở
thích nào đó. Tuy nhiên, do đặc tính nhạy cảm của số 6, họ phải giữ
vững tinh thần, nếu họ lo lắng quá mức thì sức mạnh này sẽ nhanh
chóng chuyển thành cảm giác tuyệt vọng và chán nản.

Con số linh hồn 7
Những người có Con số linh hồn này thường cảm nhận một thôi

thúc muốn hướng dẫn và hỗ trợ người khác. Tuy nhiên, bản thân họ
lại muốn tự trải nghiệm cuộc sống chứ không nhiệt tình đón nhận sự
dẫn dắt của người khác. Họ thường phải trả giá khá đắt cho mong
muốn này của mình, cho đến khi họ nhận thức được rằng mối quan
hệ giữa con người với nhau là mối quan hệ tương hỗ, cùng hỗ trợ
lẫn nhau.

Con số linh hồn 8
Con số này tập trung vào tính thích độc lập. Người sở hữu Con

số linh hồn 8 thường tự động từ chối làm theo những thói quen mà



họ thấy là vô lý. Họ có suy nghĩ và cách hành xử riêng, nhưng cần
cẩn thận để tránh trở thành người xa cách cộng đồng. Một bài học
quan trọng cuộc sống dạy chúng ta là nhu cầu hòa nhập cùng cộng
đồng mà không bị lệ thuộc vào đó.

Con số linh hồn 9
Những người thuộc nhóm này sẽ có hai khuynh hướng. Khi sống

tích cực, họ luôn nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi
người vì họ có ý thức về trách nhiệm cộng đồng rất rõ nét. Tuy
nhiên, nếu sống tiêu cực, những người này dễ trở nên tham vọng
thái quá, với một lý tưởng chỉ xoay quanh cái tôi khiến họ có nhiều
hành động tư lợi và vị kỷ (và thường là không thành công). Sức
mạnh của Con số linh hồn này nên được tôn trọng đúng mực và sử
dụng một cách vô vụ lợi, nếu không nó sẽ lợi bất cập hại.

Con số linh hồn 10
Con số này có một độ linh hoạt trong nhận thức về các vấn đề

siêu hình - chẳng hạn như nhận thức tâm linh. Nó mang đến cho
những người có Con số linh hồn 10 nguồn sức mạnh tinh thần
phong phú và đa dạng. Nếu biết sử dụng một cách khôn ngoan và
đúng mực những nguồn lực này - bao gồm trực giác, khả năng thấu
thị (nhìn thấy những điều vô hình), thấu thính (nghe được những
điều vô hình), thuật truyền tâm ấn tâm (chuyển suy nghĩ từ người
này sang người kia mà không cần nói ra lời) và thuật xuất hồn -
những người này có thể vượt qua những giới hạn xã hội đặt ra,
những giới hạn về nhận thức của thế giới hiện tại, để hướng đến
những biểu đạt sâu sắc hơn, chạm được những tầng nhận thức
thiêng liêng hơn trong con người, thứ là bản chất của sự sống.

Con số linh hồn 11



Những giá trị tâm linh đặc biệt của số 11 được thể hiện rõ ràng
tại đây. Con số linh hồn 11, mang đến cho người sở hữu nó một sức
mạnh trực giác đáng giá, thứ đặc biệt có ích nếu họ không có sẵn
sức mạnh trực giác trong Biểu đồ ngày sinh hoặc trong Con số chủ
đạo. Con số này cũng giúp làm tăng lòng trắc ẩn, khả năng thấu
cảm với cảm xúc của người khác.

SỨC MẠNH CỦA NHỮNG PHỤ ÂM: CÁCH BIỂU ĐẠT BÊN
NGOÀI

Tương tự như cách cộng dãy số nguyên âm, chúng ta tiếp tục
cộng dãy số phụ âm có trong cái tên mà chúng ta đang xem xét. Kết
quả là một con số nằm trong khoảng từ 1 đến 11, và trường hợp
ngoại lệ 22/4. Đây chính là Con số về cách biểu đạt bên ngoài, cho
thấy những người sở hữu nó có cách biểu đạt bản thân như thế nào
thông qua lối sống, cách hành xử hằng ngày. Chúng ta sẽ gọi tắt nó
là Con số biểu đạt.

Sau đây là một số ví dụ về Con số biểu đạt.
Xét trường hợp tên QUỲNH HƯƠNG, tên thường gọi là QUỲNH.

Hình 85: Con số biểu đạt của tên Quỳnh Hương

Con số biểu đạt của tên QUỲNH HƯƠNG: 8 + 5 + 8 + 8 + 5 + 7
= 41 = 4 + 1 = 5



Hình 86: Con số biểu đạt của tên Quỳnh

Con số biểu đạt của tên QUỲNH: 8 + 5 + 8 = 21 = 2 + 1 = 3
Như vậy, Con số biểu đạt của tôi là 5 nếu sử dụng tên Quỳnh

Hương, là 3 nếu sử dụng tên Quỳnh.
Trường hợp tên PHONG, tên thường gọi là WIN.

Hình 87: Con số biểu đạt của tên Phong

Con số biểu đạt của tên PHONG: 7 + 8 + 5 + 7 = 27 = 2 + 7 = 9

Hình 88: Con số biểu đạt của tên Win

Con số biểu đạt của tên WIN: 5 + 5 = 10



Như vậy, nếu anh bạn này được gọi là PHONG, Con số biểu đạt
của cậu là 9; còn nếu cậu được gọi là WIN, Con số biểu đạt của cậu
là 10.

Trường hợp ca sĩ ĐÀM VĨNH HƯNG, tên thật là MINH HƯNG,
hay HƯNG.

Hình 89: Con số biểu đạt của tên Hưng

Con số biểu đạt của tên HƯNG:
8 + 5 + 7 = 20 = 2 + 0 = 2

Hình 90: Con số biểu đạt của tên Đàm Vĩnh Hưng

Con số biểu đạt của tên ĐÀM VĨNH HƯNG: 4 + 4 + 4 + 5 + 8 + 8
+ 5 + 7 = 45 = 4 + 5 = 9



Hình 91: Con số biểu đạt của tên Minh Hưng

Con số biểu đạt của tên MINH HƯNG: 4 + 5 + 8 + 8 + 5 + 7 = 37
= 3 + 7 = 10

Như vậy, nếu anh thường được gọi là HƯNG, Con số biểu đạt
của anh là 2. Nếu anh sử dụng tên MINH HƯNG, Con số biểu đạt
của anh là 10. Còn nếu anh dùng nghệ danh ĐÀM VĨNH HƯNG thì
Con số biểu đạt của anh là 9.

Ý NGHĨA CỦA CÁC CON SỐ BIỂU ĐẠT
Sau đây là ý nghĩa của các Con số biểu đạt, trích trong quyển

The Complete Book of Numerology.
Con số biểu đạt 1
Những người có Con số biểu đạt 1 thường rất thích những môn

thể thao cá nhân hoặc làm việc một mình. Họ rất thích được tự do
làm mọi việc theo nhịp độ riêng, để có thể đạt được sự hài lòng cao
nhất và xây dựng sự tự tin của họ trong các hoạt động thể chất.

Con số biểu đạt 2
Những người thuộc nhóm này thích làm việc theo nhóm trong

những môi trường vui vẻ. Họ là người hoạt bát, thích niềm vui và
những hoạt động thoải mái. Điều này không có nghĩa họ là người
nông cạn, mà đúng hơn, họ có khả năng tận hưởng niềm vui mà
những hoạt động có tổ chức mang lại.

Con số biểu đạt 3



Trong khi nhóm có Con số biểu đạt 2 thích thưởng thức những
hoạt động vui vẻ, người có Con số biểu đạt 3 lại thích đem đến niềm
vui, tiếng cười cho những người xung quanh. Họ rất biết cách tạo
niềm vui trong cuộc sống và lan tỏa nó đến mọi người bằng cách trở
thành linh hồn của những buổi tiệc, vì họ có vẻ ngoài thông minh,
nhanh nhẹn và hoạt bát.

Con số biểu đạt 4
Con số mang đậm tinh thần thực tế, và những người sở hữu nó

thường rất khéo tay, thích những hoạt động thể chất, vận dụng độ
khéo léo của đôi tay và đôi chân. Họ đặc biệt yêu thích thể thao,
hoạt động xây dựng, lắp ráp hoặc sửa chữa đồ đạc.

Con số biểu đạt 5
Một trong những điều thường thấy ở những người sở hữu Con

số biểu đạt này là nhu cầu được tự do biểu đạt, thoát khỏi ràng buộc
của thế giới vật chất. Nhưng đôi khi họ để cho sự hiểu lầm hoặc vẻ
ngại ngùng cản trở mình biểu đạt một cách trọn vẹn nhất. Để tránh
điều này, họ nên tìm những công việc không gò bó và những người
bạn mà họ cảm thấy dễ chịu khi tương tác. Nói một cách đơn giản,
họ cần những người bạn đồng hành chịu tương tác, thoải mái và
linh hoạt.

Con số biểu đạt 6
Nhóm này có xu hướng tập trung năng lượng và tâm trí cho mái

ấm của mình. Hiển nhiên điều đó rất có lợi cho các thành viên trong
gia đình, nhưng nó cũng có thể khiến họ “được nuông chiều quá nên
sinh hư”. Do đó, những người có Con số biểu đạt 6 cần tránh thể
hiện đặc điểm này quá đà, bằng cách cân bằng giữa sự chiều
chuộng và việc quan tâm đến những nhu cầu thật sự của người
thân.



Con số biểu đạt 7
Đặc điểm của người có Con số biểu đạt 7 là sự thôi thúc được

làm việc độc lập, tự trải nghiệm và học hỏi theo kiểu riêng của họ.
Họ thích tận hưởng thành tựu cá nhân và cảm giác thỏa mãn khi
được tự mình khám phá, hơn là học hỏi từ người khác.

Con số biểu đạt 8
Người thuộc nhóm này có một khao khát mãnh liệt được thể hiện

sự độc lập của bản thân, thích làm mọi chuyện một mình và không
ngại tỏ ra khác biệt nếu cần. Bằng cách này, họ bộc lộ một cá tính
mạnh mẽ, vì họ ý thức được con người không bao giờ có thể đạt
đến mức độ phát triển bản thân cao hơn nếu cứ chấp nhận “tư duy
bầy đàn”.

Con số biểu đạt 9
Cuộc sống luôn tồn tại hai khía cạnh: nghiêm túc và hài hước.

Người có cuộc sống cân bằng là người mà hai khía cạnh này hòa
hợp với nhau một cách tốt đẹp nhất trong đời sống cá nhân họ. Tuy
nhiên, người có Con số biểu đạt 9 có xu hướng quá tập trung vào
sự nghiêm túc, và bằng cách này, họ thường thu hút nỗi buồn, và
đôi khi là cả sự cô độc, vì họ cho rằng khía cạnh hài hước nhẹ
nhàng của cuộc sống là không quan trọng. Họ có khả năng suy
ngẫm, tư duy phân tích sắc bén và chuẩn mực sống tốt đẹp - để
phục vụ cho lý tưởng cao đẹp của mình. Nhưng nhóm này cũng cần
học cách cân bằng cuộc sống bằng những niềm vui nhẹ nhàng để
phục hồi năng lượng cho tâm trí và cơ thể mình.

Con số biểu đạt 10
Đặc điểm của Con số biểu đạt 10 gần như trái ngược với Con số

biểu đạt 9. Những người sở hữu con số này thường quá tập trung
vào khía cạnh nhẹ nhàng, vui vẻ của cuộc sống, và có phần xem



nhẹ tính nghiêm túc. Họ cần tránh trở nên khiếm nhã và nông cạn,
thay vào đó, hãy tập trung vào khả năng thật sự của con số 10, đó là
năng lực thích nghi với nhiều hoàn cảnh và tình huống khác nhau.
Người mang Con số biểu đạt này quyết tâm mạnh mẽ hơn để hoàn
thành vai trò của mình trong cuộc sống, vì chỉ khi cân bằng được
tính nghiêm túc và thoải mái thì họ mới gặt hái được thành công.

Con số biểu đạt 11
Nhu cầu nổi bật của người có Con số biểu đạt 11 là sự hài hòa.

Cảm xúc và tinh thần cân bằng là đặc điểm của con số này. Mục
đích đặc biệt của nhóm này là lan tỏa mong muốn về sự hài hòa với
môi trường xung quanh, kiểm soát cảm xúc, cũng như phát triển và
chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Chỉ khi đi theo con
đường này thì họ mới có thể đến được bến bờ hạnh phúc.

Con số biểu đạt 22/4
Những người có Con số biểu đạt 22/4 thường rất có năng lực tổ

chức, đặc biệt là trong kinh doanh và thương mại. Nếu có Con số
chủ đạo là 4, 8 hay 22/4 thì họ cần đặc biệt lưu ý để duy trì trạng thái
cân bằng vì lúc này họ sẽ dễ bị lệch về hướng kiếm tiền, đến mức
gần như bị ám ảnh. Lời khuyên này cũng được áp dụng nếu họ có
Con số chủ đạo khác: Hãy nỗ lực phát huy kỹ năng tổ chức trong
những lĩnh vực phi thương mại, chẳng hạn như các hoạt động hoặc
tổ chức thiện nguyện đáng tin cậy, đặc biệt là những tổ chức mang
đến phúc lợi cho những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi và gặp khó
khăn trong cuộc sống. Bằng cách này, những người có Con số biểu
đạt 22/4 mới có thể đạt được một cuộc sống cân bằng.

CON SỐ TÊN RIÊNG
Khía cạnh thứ ba về mặt Nhân số học của tên riêng chính là chìa

khóa mở cánh cửa dẫn đến nguồn sức mạnh chung cho cái tên này,



được gọi là Con số tên riêng. Nó có liên quan, nhưng không mạnh
bằng Con số chủ đạo.

Con số của tên riêng được hình thành từ tổng của Con số linh
hồn và Con số biểu đạt, sau đó cũng quy về một con số nằm trong
khoảng từ 2 đến 11, và trường hợp ngoại lệ 22/4 - giống cách tính
Con số chủ đạo.

Lưu ý: Hãy chọn cái tên được sử dụng nhiều nhất, bất kể đó là
tên chính thức, tên thân mật, biệt danh, nghệ danh hay cái tên mà
bạn tự lựa chọn.

Tầm ảnh hưởng của Con số tên riêng nằm ở mối quan hệ giữa
nó với Con số chủ đạo, chứ không phải là ý nghĩa của bản thân con
số này. Con số tên riêng có thể mang lại sự cân bằng hoặc củng cố
thêm sức mạnh Con số chủ đạo. Cụ thể:

Nếu Con số tên riêng trùng với Con số chủ đạo, nó sẽ củng cố
để đảm bảo những lợi thế của Con số chủ đạo được phát huy tối đa.

Nếu Con số tên riêng khác với Con số chủ đạo, nhưng vẫn cùng
nằm trên một Trục ngang (Trục ngang Thể chất: số 4, 7, 10; Trục
ngang Tinh thần: số 2, 5, 8, 11; Trục ngang Trí não: số 3, 6, 9; riêng
số 22/4 thuộc cả Trục ngang Thể chất lẫn Tinh thần), thì nó sẽ làm
cân bằng sức mạnh đặc trưng của Trục ngang đó.

Nếu Con số tên riêng nằm trên Trục ngang khác với Trục ngang
của Con số chủ đạo, người sở hữu nó sẽ được hưởng những sóng
rung đa dạng, từ đó mở rộng phạm vi của các đặc điểm tính cách.

Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục tính Con số tên riêng của những
trường hợp trước.

Trở lại với trường hợp tên của tôi: QUỲNH HƯƠNG và QUỲNH
(Con số chủ đạo là 9).



Hình 92: Con số tên riêng của tên Quỳnh Hương

Con số tên riêng QUỲNH HƯƠNG: 10 + 5 = 15 = 1 + 5 = 6

Hình 93: Con số tên riêng của tên Quỳnh

Con số tên riêng QUỲNH: 10 + 3 = 13= 1 + 3 = 4
Như vậy, nếu tôi sử dụng tên QUỲNH HƯƠNG thì Con số tên

riêng là 6. Con số này không trùng với Con số chủ đạo 9, nhưng cả
hai cùng nằm trên Trục ngang Trí não. Điều này củng cố xu hướng
phát triển đường đời theo hướng phát triển trí não.

Nếu tôi sử dụng tên QUỲNH thì Con số tên riêng là 4, và như
vậy, nó sẽ nằm ở Trục ngang Thể chất, trong khi Con số chủ đạo
nằm ở Trục ngang Trí não. Lúc này, khuynh hướng của tôi không bị
bó hẹp ở phần Trí não mà còn có đặc điểm của một người thực tế,
thích làm việc tay chân, tháo vát nhanh nhẹn.

Còn sau đây là trường hợp của tên PHONG, thường được gọi là
WIN (Con số chủ đạo là 8).



Hình 94: Con số tên riêng của tên Phong

Con số tên riêng PHONG = 6 + 9 = 15 = 1 + 5 = 6

Hình 95: Con số tên riêng của tên Win

Con số tên riêng WIN: 9 + 10 = 19 = 1 + 9 = 10
Như vậy, nếu cậu sử dụng tên PHONG thì Con số tên riêng là 6,

còn khi sử dụng tên WIN thì con số đó sẽ là 10. So với Con số chủ
đạo 8 (nằm ở Trục ngang Tinh thần), cả số 6 của tên PHONG và số
10 của tên WIN đều nằm ở Trục ngang Thể chất, vì vậy, đặc điểm
tính cách của cậu sẽ không bị bó hẹp ở trục Tinh thần, mà còn có xu
hướng thực tế, thích làm việc tay chân, tháo vát nhanh nhẹn.

Trường hợp của ca sĩ ĐÀM VĨNH HƯNG, tên thật là MINH
HƯNG, hay HƯNG (Con số chủ đạo là 3).



Hình 96: Con số tên riêng của tên Hưng

Con số tên riêng HƯNG: 3 + 2 = 5

Hình 97: Con số tên riêng của tên Đàm Vĩnh Hưng

Con số tên riêng ĐÀM VĨNH HƯNG: 4 + 9 = 13 = 1 + 3 = 4

Hình 98: Con số tên riêng của tên Minh Hưng

Con số tên riêng MINH HƯNG: 3 + 10 = 13 = 1 + 3 = 4
Như vậy, khi được gọi là HƯNG, anh sẽ có Con số tên riêng là 5

(thuộc Trục ngang Tinh thần); còn khi anh sử dụng nghệ danh ĐÀM
VĨNH HƯNG hay được gọi là MINH HƯNG thì con số này đều là 4
(thuộc Trục ngang Thể chất). Con số chủ đạo của anh là 3 (nằm ở
Trục ngang Trí não), khi kết hợp với các Con số tên riêng thì đặc
điểm tính cách của anh sẽ không bị gò bó ở phần Trí não, mà còn có
xu hướng phát triển mặt cảm xúc, đồng thời cũng có thể là người
thực tế, thích làm việc tay chân, tháo vát nhanh nhẹn.

BIỂU ĐỒ TÊN
Tương tự với ngày sinh, những cái tên cũng có thể tạo thành một

biểu đồ riêng, gọi là Biểu đồ tên. Khi kết hợp Biểu đồ tên và Biều đồ



ngày sinh, chúng ta có được một biểu đồ tổng hợp, tiết lộ nhiều khía
cạnh trong cuộc đời mỗi người.

Khi xem xét Biểu đồ tên, có ba khuynh hướng cần lưu ý:
Khuynh hướng thứ nhất
Biểu đồ tên có thể bù đắp cho những điểm yếu trong Biểu đồ

ngày sinh hay không? Đây chính là chức năng quan trọng nhất,
cũng là sức mạnh then chốt của Biểu đồ tên. Hãy xem xét biểu đồ
của Phong (tên thường gọi là Win).

Tên PHONG/WIN, ngày sinh 7/11/1988 (Con số chủ đạo là 8).

Biểu đồ ngày sinh 7/11/1988 sau khi thêm tên PHONG
Biểu đồ ngày sinh 7/11/1988
Biểu đồ ngày sinh 7/11/1988 sau khi thêm tên WIN

Hình 99: Biểu đồ tên Phong/Win, ngày sinh 7/11/1988 (Con số chủ
đạo 8)

Trong Biểu đồ ngày sinh, Phong có ba số 1 bị cô lập. Cậu có một
số 7, hai số 8 và một số 9 tạo thành Mũi tên Hoạt động.

Nếu cậu sử dụng tên PHONG, Biểu đồ tên của cậu sẽ “điền” vào
Biểu đồ ngày sinh thêm hai số 7, tăng số lượng con số biểu tượng
cho những bài học tổn thất đau thương lên ba (777), như vậy cuộc
đời cậu sẽ thêm nhiều thăng trầm. Bên cạnh đó, Biểu đồ tên cũng



mang đến một số 8, nâng tổng số 8 thành ba (888), khiến xu hướng
độc lập trở nên nhiều quá mức. Ưu điểm của cái tên này là nó điền
một số 5 vào Biểu đồ ngày sinh, tạo thành Mũi tên Quyết tâm (1-5-9)
và phá thế Mũi tên Uất giận (Mũi tên trống 4-5-6), đồng thời cũng
phá thế cô lập của ba số 1.

Nếu cậu sử dụng tên WIN, Biểu đồ tên của cậu giúp điền thêm
một số 9 vào Biểu đồ ngày sinh, nâng tổng số lượng số 9 lên hai:
ước vọng cao, lý tưởng lớn, trách nhiệm cũng lớn hơn. Mặt khác,
nhờ được bổ sung hai số 5 từ tên riêng, kết hợp với hai số 8 và ba
số 1 có sẵn, Biểu đồ của cậu giờ đây có thêm Mũi tên Quyết tâm
111-55-99 rất mạnh mẽ. Lại thêm sự trợ giúp của Mũi tên Hoạt động
7-88-99, cuộc sống của cậu sẽ có xu hướng mạnh mẽ và tốt đẹp
hơn nhiều. Điểm bất lợi ở tên WIN là do có tới hai số 5 nên đôi khi
cậu sẽ trở nên tự tin quá mức, có thái độ áp đảo người khác nếu
không ý thức kiềm chế bản thân. Nhưng điều này hoàn toàn có thể
kiểm soát được vì nó chỉ là xu hướng do tên riêng đem lại - chúng ta
hoàn toàn có thể cân bằng lại nếu ý thức được nó.

Vì thế, hiện nay cái tên WIN vẫn được cậu sử dụng nhiều hơn so
với tên PHONG nhiều thăng trầm.

Khuynh hướng thứ hai
Biểu đồ tên có làm tăng sức mạnh sẵn có trong Biểu đồ ngày

sinh hay không? Nếu có, đây là sự kết hợp ít được mong muốn
nhất. Chẳng hạn, nếu Biểu đồ tên cũng có những Mũi tên chỉ ưu thế
như trong Biểu đồ ngày sinh, hoặc các con số của hai biểu đồ này
giống nhau, thì sức mạnh có sẵn đó lại càng mạnh thêm. Mạnh quá
hoặc yếu quá đều không tốt, sự cân bằng mới là thứ đáng mong
muốn nhất. Trong trường hợp này, bạn hãy nhớ ngày sinh thì không
thể thay đổi, nhưng tên riêng thì có thể. Nếu tên riêng có thể đem lại



cho bạn sự ổn thỏa trong cuộc sống thì tốt, nếu không, bạn có thể
nghĩ đến việc chọn cho mình một cái tên khác, có thể mang lại sự
cân bằng tốt hơn.

Hãy xem biểu đồ sau đây của một bạn nhỏ sinh ngày 15/5/2008
(Con số chủ đạo 3), có tên là HOÀNG YẾN.

 

Hình 100: Biểu đồ tên Hoàng Yến, ngày sinh 15/5/2008 (Con số chủ
đạo 3)

Biểu đồ ngày sinh của cô bé đã có sẵn hai số 5, nên khi kết hợp
với Biểu đồ tên thì cô bé có tới năm số 5 - nhiều quá mức cần thiết.
Mẹ của cô bé xác nhận một trong những khuyết điểm của cô bé là
tính tự tin thái quá. Thêm vào đó, cái tên này cũng mang thêm hai số
7, nên việc cô bé sẽ chịu ít nhiều những thăng trầm, mất mát, hy
sinh để học những bài học cuộc sống cũng là điều có thể hiểu được.

Với trường hợp này, cô bé cần một cái tên không có thêm số 5.
Mẹ của cô bé đã chọn cho cô bé tên thân mật ở nhà là LI (3-9). Đây
là cái tên mà mọi người sẽ thường xuyên gọi để giúp cô bé cân
bằng lại Biểu đồ ngày sinh, mà cũng giảm thiểu tần suất gọi tên thật.



Khuynh hướng thứ ba
Biều đồ tên không có ảnh hưởng gì đến Biểu đồ ngày sinh. Điều

này khá đáng tiếc vì cái tên không thể bù đắp cho điểm yếu trên
Biểu đồ ngày sinh, hoặc thậm chí, cả hai điểm yếu đều thể hiện khá
rõ nét trên cả hai biểu đồ. Trong trường hợp này, cái tên chỉ mang
tính trung dung, không thuận mà cũng không bất lợi. Bạn có thể giữ
tên này, nhưng cũng nên cân nhắc chọn thêm một tên thân mật
(hoặc tên cho tài khoản Facebook) có lợi hơn, để từ đó mọi người
sẽ có khuynh hướng chuyển dần sang gọi bạn theo tên này.

Hình 101 là Biểu đồ tên của một bạn tên CHI, ngày sinh
28/9/1988 (Con số chủ đạo 10)



Hình 101: Biểu đồ tên Chi

Biểu đồ ngày sinh đã có sẵn đến ba số 8, hai số 9, Mũi tên Uất
giận và Mũi tên Hoài nghi.

Biểu đồ tên cũng tồn tại Mũi tên Uất giận, lại có thêm một số 8 và
một số 9 nữa.

Như vậy, khi kết hợp hai biểu đồ này lại, Mũi tên Uất giận vẫn
còn nguyên, trong khi tổng số 8 lên đến bốn (8888), tổng số 9 lên tới
ba (999). Điều này nhấn mạnh cảm giác bế tắc vì khát vọng quá cao
không thể chạm tới, và sự tiêu cực của cụm số 9 càng rõ nét.



Tương tự với khuynh hướng thứ hai ở trên, bạn có thể cân nhắc
việc tìm một cái tên khác nhẹ nhàng hơn, trong đó có chứa các số 3,
4, 5, 6. Đồng thời cũng cần lưu ý số lượng con số có trong tên, để
tránh chúng bị lặp lại nhiều hơn mức cần thiết.

CHỌN TÊN SAO CHO PHÙ HỢP
Để giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về ảnh hưởng của tên

riêng đối với cuộc đời một con người cụ thể, Thầy David đã chọn
phân tích tên Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh. Ngày sinh
của bà là 21/4/1926.

Hình 102: Biểu đồ ngày sinh của Nữ hoàng Elizabeth II (21/4/1926)

Con số chủ đạo: 21/4/1926 = 25 = 7



Hình 103: Phân tích tên của Nữ hoàng Elizabeth II

Con số linh hồn = 5 + 9 + 1 + 5 = 20 = 2
Con số biểu đạt = 3 + 8 + 2 + 2 + 8 = 23 = 5
Con số tên riêng = 2 + 5 = 7

Hình 104: Biểu đồ tên của Nữ hoàng Elizabeth II



Hình 105: Các đỉnh cao trong cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II

Điểm đáng lưu ý nhất là Nữ hoàng Elizabeth II có Con số chủ
đạo và Con số tên riêng đều là 7. Điều này làm gia tăng sức mạnh
của Con số chủ đạo 7, cho thấy bà phải vượt qua nhiều hy sinh và
tổn thất trong những chặng đường đầu tiên của cuộc đời để phát
triển năng lực tự điều chỉnh và tự kiểm soát bản thân, cũng như khả
năng dẫn dắt người khác.

Trong cả hai biểu đồ, phần được biểu đạt mạnh nhất là Trục
ngang Tinh thần, cho thấy trực giác và độ nhạy cảm rất cân bằng
(hai số 2 trong Biểu đồ ngày sinh được củng cố bằng Mũi tên Cân
bằng cảm xúc kép 22-55-88 trên Biểu đồ tên). Sức mạnh tinh thần
còn được củng cố hơn nữa bởi Con số linh hồn 2 và Con số biểu
đạt 5, cả hai đều thuộc Trục ngang Tinh thần.

Trục ngang Trí não của Nữ hoàng cũng khá mạnh và cân bằng,
vì tuy thiếu số 3 nhưng nó đã được bù đắp bằng Con số ngày sinh
của bà (số 3). Hàng số đầu tiên trong Biểu đồ tên của bà cũng bổ
sung sự cân bằng về trí não.



Sự kết hợp cân bằng giữa Trí não và Tinh thần, cùng với khả
năng tự diễn đạt bản thân (thể hiện qua hai số 1 trên Biểu đồ ngày
sinh), cho thấy bà khá thoải mái trong việc giao tiếp với mọi người,
theo đúng cách thức và chừng mực mà bà mong muốn (Mũi tên Cân
bằng cảm xúc kép trên Biểu đồ ngày sinh). Tuy nhiên, Con số chủ
đạo 7 và Con số tên riêng 7 chỉ rõ bà có nhiều điều phải học về
những gì nên và không nên phát ngôn trước công chúng.

Biểu đồ ngày sinh của bà không xuất hiện Mũi tên ưu thế nào.
Tuy nhiên, trực giác là nguồn sức mạnh bẩm sinh lớn nhất của bà.
Điều này được củng cố bởi hai số 2 khác trên Biểu đồ tên, mà số 2
lại nằm ở trung tâm của Mũi tên Kế hoạch.

Ngoài ra, có một vài điều hữu ích mà những ai quan tâm đến
Nhân số học có thể nhận thấy hoặc cảm thấy thích thú khi tìm hiểu
về đặc điểm tính cách của Nữ hoàng Elizabeth II:

Người có Con số chủ đạo 7 là những người đáng tin cậy và chân
thành nhất. Phẩm chất này đặc biệt rõ ở Nữ hoàng, vì bà luôn
nghiêm túc coi vị trí và vai trò của mình là “Người bảo vệ sự trung
thành”, hết lòng nỗ lực để sống cho xứng đáng với những chuẩn
mực đạo đức mà bà theo đuổi. Đối với bà, thói đạo đức giả là rất
đáng kinh tởm, do đó, những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình bà
hẳn đã làm bà đau khổ rất nhiều. Sự bất hòa này đã ảnh hưởng sâu
sắc đến Nữ hoàng, bởi bà là người rất coi trọng trách nhiệm với gia
đình (được thể hiện qua số 6 và 9 trong Biểu đồ ngày sinh của bà).

Có rất nhiều yếu tố trong các Biểu đồ và các cụm Kim tự tháp
cho thấy bà rất nghiêm túc sống cuộc đời của mình. Bà không kiên
nhẫn và cũng không có thời gian cho sự suồng sã. Trục ngang Tinh
thần mạnh mẽ và những con số trong Bốn đỉnh cao cuộc đời bà (lần
lượt là 7, 3, 10 và 4) cho thấy bà là người không bao giờ thoái thác



trách nhiệm. Trên thực tế, số 9 nằm ở Chân đế cuối cùng của Kim tự
tháp chỉ ra rằng bà thậm chí còn phải đối mặt với nhiều trách nhiệm
hơn nữa trong giai đoạn cuối của cuộc đời - giai đoạn Viên mãn, khi
bốn thời kỳ đỉnh cao đã khép lại.

Trực giác bén nhạy của bà (hai số 2 ở cả Biểu đồ ngày sinh và
Biểu đồ tên) kết hợp với Con số chủ đạo 7 và Con số tên riêng 7 cho
thấy cách bà đưa ra quyết định. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều vị
cố vấn của Nữ hoàng đã than phiền rằng bà không thường xuyên
nghe họ tư vấn khi cần. Trong suy nghĩ của bà thì bà không cần điều
đó, và giờ đây khi đã vượt qua đỉnh Kim tự tháp thứ ba, mức độ
trưởng thành ở bà đã phát triển cao đến mức bà có thể tư vấn cho
những cố vấn này tốt hơn cả những gì họ có thể tư vấn cho bà.

Hai số 1 và hai số 2 trên Biểu đồ ngày sinh của Nữ hoàng cho
thấy bà có khả năng tiếp nhận và tôn trọng quan điểm của người
khác. Bà có thể nhìn thấy hai mặt của một vấn đề đang gây tranh
cãi, một tố chất quan trọng khi ứng phó với nhiều nhân vật của công
chúng, đặc biệt là các chính trị gia.

Vị trí vương quyền khiến Nữ hoàng phải luôn giữ thái độ sống
nghiêm túc đến mức bà cần được khích lệ để đón nhận một vài
niềm vui trong cuộc đời mình. Chồng của bà, Hoàng tế Philip, thật
sự hỗ trợ bà rất nhiều trên phương diện này với óc hóm hỉnh của
mình. Nhờ sự khích lệ của ông, Nữ hoàng chẳng mất bao nhiêu thời
gian để khám phá một “con người khác” của mình thông qua Con số
ngày sinh 3, con số của người mang lại tiếng cười và niềm vui. Ảnh
hưởng của Con số biểu đạt 5 cho thấy bà có khả năng thưởng thức
những niềm vui nhẹ nhàng và khát khao thỉnh thoảng được tự do
đắm mình trong niềm hân hoan đó.



Một phân tích về tên và ngày sinh của Hoàng tế Philip
(10/6/1921) sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho những ai thích nghiên
cứu Nhân số học. Từ các phân tích này, bạn sẽ thấy ông đã hết lòng
hỗ trợ Nữ hoàng ra sao, và điều này đã giúp bà nhiều như thế nào
trong việc thuận lợi nắm giữ vị trí quyền lực. Bạn cũng sẽ thấy Nữ
hoàng và Hoàng tế hợp nhau như thế nào. Nếu không có sự hỗ trợ
của ông, xu hướng nhạy cảm của Nữ hoàng có thể đã khiến bà
muốn rút lui theo một cách nào đó.

Những phân tích này giúp chúng ta hiểu thêm về khả năng tác
động qua lại lẫn nhau giữa các khía cạnh của Nhân số học. Thầy
David chọn Nữ hoàng Elizabeth II để phân tích vì bà là nhân vật nổi
tiếng toàn cầu và vì tên của bà chỉ có một từ. Thông thường, chúng
ta sẽ cần phân tích cả họ và tên của một người. Nếu họ có bút danh
hoặc nghệ danh để phục vụ cho sự nghiệp của mình, thì chúng ta
cũng cần phân tích cả những cái tên đó (như tôi đã ví dụ trong
trường hợp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) để thấy rõ mối tương quan
giữa những cái tên và đặc điểm của ngày sinh.

Từ những gì đã phân tích ở trên, bạn có thể nhận ra cái tên vô
cùng hữu dụng trong việc hỗ trợ Nữ hoàng Elizabeth II. Khi phân
tích những nhân vật thành công khác, có một điều mà Thầy David
khẳng định trong tác phẩm của ông vào năm 1992, mà cho đến nay
khi tôi nghiên cứu một vài nhân vật ở Việt Nam thì vẫn đúng: tên
riêng của những nhân vật này đều rất hòa hợp và trợ lực cho sức
mạnh của ngày sinh của họ.

Vậy thì các bậc phụ huynh nên chọn tên cho con như thế nào?
Có lẽ hiếm có người nào nghĩ đến việc tham khảo ý kiến của chuyên
gia Nhân số học, hoặc tìm hiểu về ý nghĩa và sức mạnh của tên
riêng dưới lăng kính Nhân số học. Thế nhưng qua cuốn sách này,



chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho bạn khả năng phân tích, tính
toán một cái tên phù hợp với ngày sinh của con mình, đồng thời
mang đủ sức mạnh để hòa hợp với những tố chất có sẵn trong ngày
sinh, qua đó làm cho đời sống của con bạn có thể trở nên tốt đẹp
hơn. Nhưng tôi phải nói rõ ràng, khi bạn chọn cho con một cái tên
thuận lợi, điều này không có nghĩa là bạn “cải số” cho con. Thay vào
đó, với kiến thức về Nhân số học, bạn có thể mang đến cho con một
“nguồn vốn” sức mạnh về ý chí, tinh thần, xu hướng tính cách… để
giúp con vượt qua hành trình cuộc sống, vốn không tránh khỏi
những bài học và những “bài thi” ở nhiều cấp độ khó dễ khác nhau.

Trên thực tế, cũng không ít trường hợp cha mẹ hoàn toàn không
hề biết về Nhân số học nhưng có thể ngẫu nhiên chọn cho con mình
những cái tên thật sự lý tưởng, phù hợp với ngày sinh của bé.
Chúng tôi sẽ chia sẻ những trường hợp cụ thể trong một quyển sách
khác. Bên cạnh đó, vẫn có không ít người tìm đến chúng tôi để nhờ
hỗ trợ - đó là những người có cuộc sống đang không được thuận
buồm xuôi gió, đang có những cái tên không tạo được sự cân bằng
cho bản thân. Một số người cũng đã tự nhận ra vấn đề của mình và
đã thay đổi tên thường gọi, để từ đó, cuộc sống của họ có nhiều tiến
bộ và thành công hơn. Điều này thường diễn ra trong giới nghệ
thuật, nghệ sĩ hay văn đàn chuyên nghiệp, cả trên thế giới lẫn ở Việt
Nam.

Lưu ý khi chọn tên
Nếu bạn muốn chọn một cái tên phù hợp cho con mình, hoặc

cho bản thân để có thể thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn
thì có thể tham khảo những lưu ý sau đây.

Cái tên nên mang đến sự cân bằng, bổ sung cho Biểu đồ ngày
sinh, bù đắp những chỗ trống hoặc điểm yếu thể hiện trên biểu đồ.



Điều này sẽ giúp chúng ta khắc phục những điểm yếu mà ngày sinh
mang đến.

Đừng nhấn thêm vào những điểm mạnh đang có sẵn trên Biểu
đồ ngày sinh, để tránh sức mạnh dồn quá nhiều vào một hướng nào
đó và gây ra sự mất cân bằng.

Biểu đồ tên không nên có cùng những Mũi tên chỉ ưu thế như
Biểu đồ ngày sinh, vì như vậy không tạo được sự cân bằng.

Một lưu ý đặc biệt gửi tới các bậc phụ huynh đang chọn tên cho
đứa con sắp chào đời: Chúng tôi khuyến khích các bạn chọn sẵn
một số cái tên mà các bạn thích (vì ý nghĩa của cái tên đó, vì tưởng
nhớ hay thể hiện sự yêu thích một người nào đó), sau đó hãy tính
Con số linh hồn, Con số biểu đạt và Con số tên riêng, cũng như vẽ
sẵn Biểu đồ tên. Lưu ý là trong một thập niên tới đây (những năm
2020), hãy tránh những cái tên có số 2 (các chữ cái T, B, K) vì em
bé nào chào đời vào giai đoạn này cũng sẵn có hai số 2, vừa đủ để
có được sức mạnh trực giác. Sau đó, khi em bé chào đời, các bạn
sẽ dựa vào ngày sinh cụ thể mà chọn cái tên phù hợp nhất cho bé.
(Hãy ghi chính xác ngày sinh thực tế của bé vào giấy khai sinh,
đừng cố gắng đổi ngày khác, vì như vậy sẽ gây ra tình huống “hai
ngày sinh” khiến bé mệt mỏi về sau, như chúng tôi đã mô tả ở phần
đầu cuốn sách.)

Bên cạnh đó, hãy nhớ số lượng phù hợp nhất của mỗi con số
trong Biểu đồ ngày sinh:

• Hai số 1
• Hai số 2
• Từ số 3 đến số 9 thì mỗi số chỉ nên có một là đủ.
Một vài con số có thể xuất hiện nhiều hơn, nhưng vẫn nên hạn

chế, ví dụ: hai số 3, hai số 5, hai số 8, hai số 9… Cá nhân tôi sẽ



không muốn có số 7 trong Biểu đồ tên của mình hay của các bé mà
tôi đặt tên, vì tôi không muốn các bé phải trải qua những bài học hy
sinh. Tuy nhiên, số 7 lại tương ứng với những chữ cái khá phổ biến
trong tên của người Việt: P, G, Y. Cho nên đôi khi chúng ta không
thể làm gì khác là chấp nhận học bài học này.

Tôi có biết một cô gái trẻ sinh năm 2000, cha mẹ đặt tên cô là
LINH ĐAN, một viên thuốc quý được mọi người trân trọng. Tuy
nhiên, khi làm giấy khai sinh, vì lý do nào đó, nhân viên hộ tịch đã
ghi nhầm tên cô thành LYNH ĐAN. Cô vẫn khá đắc ý vì cái tên “ít
đụng hàng” của mình. Đến khi cô bắt đầu gửi câu chuyện tâm tình
với chúng tôi, tôi mới phát hiện cuộc đời cô lẽ ra đã suôn sẻ hơn, có
mục đích, lý tưởng, hoài bão rõ ràng hơn, nếu cô giữ được cái tên
do cha mẹ đặt - vì chữ I trong LINH mang ba tác dụng này. Nhưng
khi chữ I trở thành Y, LINH thành LYNH, thì cuộc đời cô, vốn đã có
rất nhiều số 0 do sinh năm 2000, lại phải gặp thêm nhiều trắc trở ở
những năm mới trưởng thành vì có thêm số 7 bất đắc dĩ.

Tôi cũng ngại hai số 6, vì người có hai số 6 thường rất nóng nảy,
hay bứt rứt. Nếu trong ngày sinh của bạn không có hai số 6 thì bạn
đừng cố gắng thêm vào. Một số 6 sẽ mang tới sự sáng tạo và yêu
thương vừa đủ.

Ngoài ra, hai số 4 cũng tạo ảnh hưởng khiến người sở hữu nó bị
lệch về cuộc sống vật chất. Một số 4 là đủ tháo vát và thực tế rồi.

Sau đây là một vài ví dụ khác về câu chuyện đổi tên và chọn tên.
Đổi tên:
Tôi có một người bạn sinh ngày 23/9/1970 (Con số chủ đạo là 4).

Biểu đồ ngày sinh của chị (Hình 106) có Mũi tên Kế hoạch, nhưng lại
có thêm Mũi tên Uất giận. Chị lại có hai số 9 ở trong thế bị cô lập,
cho thấy chị có những ước mơ rất cao nhưng không có khả năng



với tới. Biểu đồ cũng có một số 7 cô lập, chỉ những tổn thất hy sinh
trong cuộc sống, và những hy sinh tổn thất này sẽ còn lặp lại, cho
đến khi chị nhận ra bài học trong đó thì nó mới có thể dừng lại.
Thêm nữa, cả tên tiếng Việt lẫn tên tiếng Anh của chị đều không bù
đắp được những chỗ trống đó, trái lại, càng nhấn mạnh thêm những
tổn thất qua số 7 trong Con số linh hồn và trong Biểu đồ tên. Vì vậy,
cuộc đời chị gặp khá nhiều điều bất ý, từ sức khỏe cho đến gia đình,
sự nghiệp… Chị giỏi giang nhưng chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc
gia đình.

Hình 106: Biểu đồ ngày sinh 23/9/1970 (Con số chủ đạo 4)

Chúng tôi là bạn lâu năm với nhau, cho nên khi chị ngỏ ý muốn
có một sự thay đổi trong cuộc sống, để cuộc đời chị khởi sắc hơn,
thông suốt hơn, thì tôi liền nghiên cứu ngày sinh của chị. Khi đó tôi
nhận ra trong Bốn đỉnh cao của đời người, chị đang chạm đỉnh cao
thứ ba, mang số 9: đây là lúc chị có thể tạo ra những thay đổi quan



trọng cho cuộc sống, với điều kiện chị phải làm công việc có liên
quan tới nhân văn. Chị nghĩ ra công việc thiện nguyện, giúp những
người già tại viện dưỡng lão gần nhà. Công việc này đã thổi thêm
sinh khí vào cuộc đời chị.

Sau đó, chị lại nhờ tôi chọn một cái tên để chị bù vào những chỗ
trống trong Biểu đồ ngày sinh. Sau khi quan sát Biểu đồ của chị, tôi
nhận thấy lý tưởng nhất là tìm được cái tên hội đủ các con số với số
lượng như sau:

Một số 1: tương ứng một trong các chữ A, J, S
Một số 2: tương ứng một trong các chữ B, K, T
Một số 4: tương ứng một trong các chữ D, M, V
Một số 5: tương ứng một trong các chữ N, E, W
Một số 6: tương ứng một trong các chữ F, O, X
Một số 8: tương ứng một trong các chữ Q, H, Z
Tôi đề nghị chị chọn một trong những cái tên sau:
• OANH (6-1-5-8)
• Hoặc TỐ ANH (2-6-1-5-8)
• Hoặc ĐỖ ANH (4-6-1-5-8)
• Hoặc DAN HO (4-1-5-8-6) (tên nối họ, được dùng phổ biến

trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài).
Chị rất thích cái tên DAN HO, và từ đó về sau, chúng tôi luôn gọi

chị là DAN khi trò chuyện.
Biểu đồ tên DAN HO sẽ giúp bạn thấy cách cái tên này củng cố

sức mạnh của chị như thế nào:



Hình 107: Biểu đồ tên Dan Ho

Hình 108: Biểu đồ ngày sinh 23/9/1970 sau khi sử dụng tên Dan Ho



Bằng cách sử dụng tên DAN HO, chị có đủ một cặp số 1, vừa đủ
cân bằng, diễn đạt ổn thỏa. Thêm vào đó là một loạt Mũi tên chỉ ưu
thế xuất hiện, bao gồm: Mũi tên Trí tuệ (3-6-9), Mũi tên Cân bằng
cảm xúc (2-5-8), Mũi tên Thực tế (1-4-7), Mũi tên Ý chí (4-5-6), Mũi
tên Hoạt động (7-8-9), Mũi tên Quyết tâm (1-5-9), Mũi tên Tâm linh
(3-5-7).

Chị còn ngại, cũng chưa tiện đổi hẳn sang cái tên này, nhưng tôi
tin rằng chỉ cần có một vài người gọi cái tên mới này của chị thì sức
mạnh của cái tên đó sẽ từ từ gắn vào cuộc đời chị, giúp chị mạnh
dạn hơn để đổi hẳn sang tên này. Và ở thời điểm quan trọng của
một chu kỳ thay đổi, chị sẽ có đủ sức mạnh để bước sang một
chặng đường mới, tươi sáng và bình yên hơn trước nhiều.

Chọn tên:
Không hẹn mà gặp, cùng buổi sáng hôm đó, tôi nhận được hai

“yêu cầu được giúp đỡ” đặc biệt: hai bà mẹ nhờ tôi đặt tên cho hai
em bé sinh ra vào tháng 2/2020. Thật thú vị khi cả hai bé đều có
ngày sinh tương tự nhau:

Em bé A: 2/2/2020
Em bé B: 28/2/2020
Vợ chồng tôi đã cùng ngồi nghiên cứu hai Biểu đồ ngày sinh của

các bé:



Hình 109: Biểu đồ ngày sinh 2/2/2020 (Con số chủ đạo 8)

Hình 110: Biểu đồ ngày sinh 28/2/2020 (Con số chủ đạo 7)



Đặc điểm chung của cả hai biểu đồ là có nhiều chỗ trống và có
sẵn tới bốn số 2! Như vậy, cha mẹ của các bé sẽ phải theo sát để
định hướng cho bé giảm bớt sự nhạy bén quá mức về trực giác - thể
hiện qua việc có quá nhiều số 2. Còn khi tìm một cái tên phù hợp
cho các bé, nhiệm vụ của chúng tôi là không đưa thêm số 2 vào cái
tên. Điều đó nghĩa là những chữ cái B, K, T sẽ không được chọn.

Tiếp theo, “quỹ số” dành cho các bé sẽ là:
Tối đa hai số 1: tương ứng hai trong các chữ A, J, S (hoặc cùng

một chữ, lặp lại 2 lần)
Một số 3: tương ứng một trong các chữ C, L, U
Một số 4: tương ứng một trong các chữ D, M, V
Một số 5: tương ứng một trong các chữ N, E, W
Một số 6: tương ứng một trong các chữ F, O, X
Một số 8 nữa: tương ứng một trong các chữ Q, H, Z (Em bé B thì

hạn chế số này)
Một số 9: tương ứng một trong các chữ I, R
Sau khi cân nhắc, chúng tôi chọn tên chung cho cả hai bé là LAM

AN, LÂM AN, AN LÂM hoặc AN LAM, tùy ý thích của cha mẹ các bé.
LAM AN hoặc AN LAM sẽ có các số 11, 3, 4, 5, có thể hỗ trợ các

bé khá nhiều, thể hiện qua các biểu đồ sau:



Hình 111: Biểu đồ ngày sinh 2/2/2020 sau khi áp dụng tên LAM ANH

Hình 112: Biểu đồ ngày sinh 28/2/2020 sau khi áp dụng tên LAM AN

Cả hai bé đều sẽ có Mũi tên Kế hoạch, phá được một số đáng kể
các mũi tên trống bất lợi như Mũi tên Trí nhớ ngắn hạn, Mũi tên Uất
giận, Mũi tên Hoài nghi, Mũi tên Trì hoãn và Mũi tên Thiếu trật tự.



Đồng thời các bé sẽ có thêm một số 5 làm “tâm điểm” quý giá để
các bé không phải chịu sự trống trải cô độc, và sau này muốn thêm
những con số quan trọng khác cũng sẽ dễ dàng hơn, ví dụ như
thêm số 9 để sống có quyết tâm, có trách nhiệm, có hoài bão lý
tưởng hơn chẳng hạn. Riêng Em bé B còn thêm được Mũi tên Cân
bằng cảm xúc 2-5-8. Và nếu muốn, Em bé A có thể chọn tên LAM
ANH, có thêm chữ H, để biểu đồ hoàn toàn giống như Em bé B.

Như vậy bạn có thể thấy việc đặt tên mới cho em bé nhà mình,
hoặc tư vấn giúp một người họ hàng, đồng nghiệp chọn được một
cái tên phù hợp là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn. Hãy từ từ
tham khảo thêm nhiều trường hợp xung quanh mình, bạn sẽ tự rút
ra được kinh nghiệm cho việc đặt tên và đổi tên khi cần.



V
Lời Kết

ậy là bạn đã cùng chúng tôi đi qua hầu hết những điểm cơ
bản nhất để thấu hiểu bản thân thông qua lăng kính Nhân số
học, bao gồm Con số chủ đạo, Con số ngày sinh, Biểu đồ

ngày sinh, Biểu đồ tên, Năm cá nhân, Bốn đỉnh cao của đời người…
Từ những thông tin này, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm, từ đó
buông bỏ được nhiều nỗi buồn, hoang mang, bế tắc… nếu cuộc
sống bạn có ít nhiều bất ý. Đối với các bạn trẻ đang chuẩn bị vào
đời, đây sẽ là hành trang hữu ích để bạn chọn những con đường
phù hợp với mình hơn. Đối với các bậc phụ huynh, thầy cô hoặc
những người làm công tác nhân sự, đây sẽ là một kênh thông tin
hiệu quả để góp phần định hướng cho con cái, học trò hoặc nhân
viên mình, hoặc cùng nhau đưa ra những hướng xử lý hiệu quả
trong các mối quan hệ giữa người và người.

Trong bối cảnh thế giới đang có những bước dịch chuyển chưa
từng có, con người chúng ta ngày càng nhận ra chúng ta không hề
là những thực thể tách biệt, mà trái lại, là những thành tố được gắn
liền nhau trong một khối thống nhất. Trong Bạn có Tôi, trong Tôi có
Bạn, trong ta có nhau. Vì vậy, việc bạn vui, bạn sống tích cực và
hữu ích không chỉ mang đến giá trị cho riêng cá nhân bạn, mà còn
góp phần đem lại niềm vui chung, bầu không khí lành và tầng năng
lượng cao cho cả cộng đồng rộng lớn này, trong đó có cả chúng tôi.
Và đó cũng là mục đích lớn nhất khi chúng tôi bắt tay vào biên soạn
cuốn sách này, trên nền tảng cuốn sách The Complete Book of
Numerology của Thầy David cho phù hợp hơn với độc giả, những
con người đang sống trong thập niên 20 của Thiên niên kỷ 2000.



Cảm ơn bạn đã tin tưởng chọn đọc quyển sách này và góp phần
lan tỏa thông điệp của nó trong cộng đồng. Thông qua quá trình
nghiên cứu, tôi cùng các đồng sự tại MayQ Inspiration Group đã
khám phá được nhiều chi tiết thú vị và tâm đắc, cũng như được lắng
nghe nhiều câu chuyện đời đầy xúc động, ấn tượng, mà khi thử giải
mã các trường hợp này qua Nhân số học, chúng tôi cũng tìm được
lời giải đáp trùng khớp khá lạ lùng! Những điều này đang được
chúng tôi góp nhặt để đưa vào những cuốn sách mới, mà nếu đủ
duyên, chúng tôi sẽ xuất bản tiếp trong tương lai, bao gồm Góc nhìn
cuộc sống qua Nhân số học, hay Đọc vị số cùng Nhân số học…

Nếu bạn đã tâm đắc và đồng cảm với những gì được chia sẻ
trong quyển sách này, mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong
các dự án sách tiếp theo!

Cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt, và hẹn gặp lại.
TP.HCM, tháng 5/2020.
Lê Đỗ Quỳnh Hương & MayQ Team



“N
Cảm Nhận Của Độc Giả Về Nhân Số Học

gày trước tôi hay oán giận tại sao tôi khá giỏi nhưng lại
không chạm được những điều mình mong đợi. Trước
đây lòng tôi hay bị bứt rứt, đặt cái tôi của mình khá cao

trong mọi chuyện, trải qua nhiều biến cố nhưng không rút ra được
bài học cho bản thân. Mãi đến khi biết Nhân số học, tôi có cơ hội
nhìn toàn diện bức tranh cuộc đời mình. Khi ý thức được mình là
một người có nhiều số 1, nhiều số 7 trong Biểu đồ ngày sinh, tôi
nhìn nhận sự việc khác đi, nghiệm lại cuộc đời mình, và dần dần tự
điều chỉnh bản thân. Và bây giờ, tôi đang sống với năng lượng tích
cực.”

- Nhạc sĩ Phương Uyên
“Tôi trước đây dễ vui, dễ buồn, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của

người khác. Khi biết đến Nhân số học, áp vào con người của mình
trước đây, tôi thấy mọi thứ thật đúng và vừa vặn. Tôi của bây giờ đã
khác. Nhân số học giờ đây như một công cụ giúp tôi tự quán chiếu
cuộc sống của mình, kết hợp với các phương pháp khác, mỗi ngày
tôi đều đẩy bản thân về hướng tích cực. Cảm ơn chị Quỳnh Hương
đã cất công tìm hiểu, cấu trúc lại Nhân số học và lan tỏa nó cho mọi
người.”

- Nhà nhiếp ảnh Tâm Bùi
“Khi xem Nhân số học, tôi giật mình khi cộng lại ngày tháng năm

sinh của bản thân. Tôi đúng là con số chủ đạo 3. Phần nói về tính
cách của người có con số chủ đạo 3 quá chính xác, nó gần như
đúng hoàn toàn với tôi.”

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng



“Tôi là con trai một và là út trong nhà, được ba mẹ cưng chiều
nên rất ham chơi. Những cuộc nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, cá độ, đánh
nhau… khiến cuộc sống của tôi rất bết bát. Chính điều này đã khiến
cho ba của tôi ngày càng phiền muộn, ngay cả vào những ngày cuối
đời của ông trên giường bệnh.

Cho đến khi mẹ chỉ tôi biết đến Nhân số học qua cô Quỳnh
Hương, cuộc sống của tôi mới bắt đầu thay đổi. Tôi hiểu về ‘mảnh
đất’ mà Vũ trụ giao cho tôi, và tôi chọn sống khác. Tôi thực hiện
thiền biết ơn mỗi ngày, gửi yêu thương đến tất cả những gì diễn ra
xung quanh và bắt đầu một công việc mới, theo đúng với sứ mệnh
của một người có con số chủ đạo 6 và có đỉnh cao số 9. Cảm ơn
Nhân số học, cảm ơn cô Quỳnh Hương, cảm ơn mẹ đã gieo duyên
cho con. Biết ơn về tất cả.”

- Lâm Quang Thịnh - người được thay đổi nhờ Nhân số học


	Lời ngỏ cùng bạn đọc
	Lời giới thiệu
	Phần 1
	Phần 2
	Phần 3
	Phần 4
	Phần 5
	Phần 6
	Phần 7
	Phần 8
	Phần 9
	Phần 10
	Phần 11
	Phần 12
	Lời Kết
	Cảm Nhận Của Độc Giả Về Nhân Số Học

