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Tài liệu tham khảo
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❖Tài liệu trường Morya Federation, từ lời giảng của
Chân Sư DK qua các sách của Alice Bailey.

❖Trang www.minhtrietmoi.org/WPress/bai-viet

http://www.minhtrietmoi.org/WPress/bai-viet
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https://www.minhtrietmoi.org/WPress/bai-viet
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Một trong các trang web bạn có thể lấy lá số miễn phí: 
https://www.astro.com/cgi/chart.cgi
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Giới thiệu chiêm tinh học

▪ Astrology = Language of the Stars = Ngôn ngữ của các vì sao

▪ Ngôn ngữ biểu tượng: nhiều lớp ý nghĩa khác nhau.

▪ Trên sao dưới vậy: Chiêm tinh học nghiên cứu bầu trời, và tìm ra 
những phản chiếu của nó với cuộc sống và những sự kiện của xã hội
con người trên Trái Đất.

▪ Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ: Mỗi con người là một vũ trụ thu nhỏ. Bạn
là hình ảnh phản chiếu của vũ trụ tại thời điểm bạn sinh ra.
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"Astrology represents the summation 
of all the psychological knowledge of 

antiquity.“
~ Carl G. Jung



❖ Lịch sử chiêm tinh học

▪ Bắt nguồn từ vùng Lưỡng Hà, được định
hình và nuôi dưỡng bởi trí tuệ lỗi lạc nơi
thành cổ Babylon (vòng Hoàng Đạo).

▪ Truyền bá tới Hy Lạp và Ai Cập. Khái
niệm bản đồ sao ra đời.
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▪ Đỉnh cao và nở rộ trong văn hóa châu Âu thời Trung Cổ
và thời kỳ Phục Hưng rồi sau đó lại chìm xuống trong thời
đại Khai Sáng.

▪ Hồi sinh mạnh mẽ cuối thế kỷ 19 nhờ sự quan tâm ngày
càng tăng với tâm linh, tôn giáo và triết học phương Đông
và công lớn của Carl Jung trong việc phát triển “chiêm
tinh học tâm lý.”

Giới thiệu chiêm tinh học



Giới thiệu chiêm tinh học

▪ Chiêm tinh như một khoa học: quan
sát vị trí các hành tinh, tương tác giữa
chúng và những ảnh hưởng của chúng
trên Trái Đất. Việc lập lá số dựa trên vị
trí thực của các hành tinh trên bầu
trời, các chu kỳ.

▪ Chiêm tinh như một nghệ thuật: 
việc luận giải lá số tùy thuộc vào trực
giác, kinh nghiệm sống, sự phát triển
tâm thức của chủ nhân lá số, sự kết
nối các biểu tượng của người luận giải
(connecting the dots).
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Chúng ta đồng sáng tạo nên số
phận của chính mình. Ý chí và
định mệnh cùng tạo nên số phận. 



Giới thiệu chiêm tinh học
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▪ Chúng ta không chấp nhận những
vấn đề của mình như là cố định mà
sử dụng nhận thức về chúng để vượt
qua chúng và học hỏi từ chúng. 

▪ Mục đích của linh hồn là học các bài
học khác nhau qua trải nghiệm, và
dần dần bước trên con đường
hướng đến sự hoàn thiện. 

▪ Càng ý thức về bản thân mình và
mục đích của mình trong cuộc đời
thì chúng ta càng hòa nhịp một cách
hữu thức với các năng lượng chi 
phối hành tinh và càng làm chủ số
phận của mình. 

Tự nhận thức là nền tảng để chuyển
hóa tính cách và do đó, số phận.
Chiêm tinh cung cấp công cụ hỗ trợ
việc tự nhận thức về các kiểu mẫu
năng lượng tồn tại trong bản thể.



▪ Nguồn tri thức và công cụ mạnh mẽ
trong việc thấu hiểu tâm lý con người và
hành trình cuộc đời của mỗi người, 
những tài năng, các mối quan hệ, các bài
học tinh thần… mã hóa qua các ký tự, 
biểu tượng.

▪ Hiểu mình, phát huy những điểm tích
cực, biểu đạt tiềm năng cao nhất của
bản thân. Chuyển hóa, hòa hợp mâu
thuẫn nội tại, siêu việt vấn đề được xác
định trong lá số.

▪ Hiểu người, cảm thông, giúp người. 
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Giới thiệu chiêm tinh học
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Chiêm tinh học nội môn

“Chiêm tinh học về mặt bản chất
là cách trình bày thuần khiết nhất
của chân lý huyền môn trên thế
gian vào lúc này, bởi vì nó là khoa 
học bàn đến các năng lượng và
các lực đang chi phối và cai quản, 
chúng tác động qua và trên toàn
thể lĩnh vực không gian và tất cả
những gì nằm trong lĩnh vực đó.” 
~ Chân Sư D.K



▪ Chiêm tinh học nội môn bắt đầu với quyển sách Esoteric Astrology
của Alice Bailey (1936) và từ đó các nhà chiêm tinh mới bắt đầu
nghiên cứu một khoa chiêm tinh mới: chiêm tinh học của linh hồn.  
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Chiêm tinh học nội môn
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Chiêm tinh học ngoại môn và nội môn



Chiêm tinh học ngoại môn và nội môn

▪ Mỗi môn đều có ứng dụng khác nhau và bổ sung cho nhau trong việc

nghiên cứu con người. Cả hai đều dùng chung lá số nhưng cách giải

thích sẽ khác nhau.

▪ Chiêm tinh học nội môn nghiên cứu về linh hồn, về tâm thức, do đó nó

áp dụng cho một người đã đạt đến một mức tiến hóa nào đó. CTH nội

môn nghiên cứu về mục đích của linh hồn trong kiếp sống, những điểm

yếu mà bạn cần khắc phục, những điểm bạn cần trau dồi để ngày càng

tiếp xúc hơn với linh hồn của bạn.. 

▪ Chiêm tinh học ngoại môn liên quan đến cuộc sống phàm ngã. Khi bạn

muốn tìm hiểu nghể nghiệp thích hợp của ai đó, ngày tốt, xấu, bệnh tật, 

tai nạn, gia đình, hoàn cảnh thì bạn dùng chiêm tinh học ngoại môn. 
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Chiêm tinh học ngoại môn (exoteric astrology)

▪ Chiêm tinh học chính thống hay công truyền (ngoại môn) chỉ quan tâm 

đến cuộc sống bên ngoài của phàm ngã. Nó thường được tham khảo để

“tư vấn về vận mệnh“ của cá nhân, để có được thông tin làm cho một

cuộc sống trần gian sung túc và hạnh phúc hơn. Nó đề cập với các sự

kiện, diễn biến, và hoàn cảnh của môi trường xung quanh.

▪ Đó là chiêm tinh học của đời sống vật chất, và là phương pháp chiêm 

tinh học sử dụng cho những người bình thường, người chưa có sự tiếp

xúc có ý thức với linh hồn của mình.

▪ Chiêm tinh học Công truyền tập trung vào cuộc sống của phàm ngã, 

được đại diện bởi Cung Mặt trời. Mặt trời là trung tâm của lá số chiêm 

tinh công truyền, giống như phàm ngã chi phối tất cả và mạnh mẽ vào

giai đoạn đầu của con đường tiến hóa. 
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Chiêm tinh học nội môn (esoteric astrology) 
▪ Chiêm tinh nội môn là khoa học của linh hồn. Linh hồn đại diện cho khía

cạnh Bác ái và Minh triết của Thượng đế và luôn luôn hướng tới điều tốt

đẹp hơn. CTH nội môn cho biết công việc phải được thực hiện trong tâm 

thức, để những điều tốt đẹp hơn này được tiết lộ, và nhờ đó mà mang lại

lợi ích cho cộng đồng rộng lớn hơn. 

▪ CTH nội môn tập trung vào việc mở rộng tâm thức, cho thấy những hạn

chế trong tâm thức vốn ràng buộc linh hồn, cho thấy tiềm năng của linh 

hồn (các hành tinh bí truyền trong các cung hoàng đạo) sẽ hóa giải các

mãnh lực của phàm ngã (các hành tinh công truyền), và cho phép linh 

hồn kiểm soát tốt hơn bản chất thấp.

▪ CTH nội môn cũng chỉ ra những gì mà linh hồn muốn đóng góp cho thế

giới tốt đẹp hơn, nơi tìm thấy công việc phụng sự và hoàn thành mục

đích của linh hồn.
18
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Các cấp độ tâm thức

Áp dụng chiêm tinh nội môn
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Đọc thêm - Hành trình của linh hồn – Các giai đoạn trên đường đạo tại:  
https://www.minhtrietmoi.org/WPress/cac-giai-doan-cua-duong-dao/



Các cấp độ tâm thức

1. Cung Mặt Trăng - Vô thức (unconscious): chưa phát triển thể trí, còn

bị chi phối và đồng hóa với dục vọng, xúc cảm của minh, phân cực cảm

tính (astrally polarized) hay ở tâm thức Atlantean. 

➢ Cung Mặt trăng tượng trưng cho đời sống vô thức của con người, hay 

những khía cạnh của con người trói buộc y với quá khứ, hay xa hơn nữa

là các kiếp sống đã qua. 

2. Cung Mặt Trời - Tâm thức phàm ngã (self-conscious): ý thức về cái

tôi hay ngã thức (“I-ness”) đã phát triển mạnh, và ngã thức chỉ phát triển

khi con người đã phát triển trí tuệ. 

➢Thể trí phát triển khiến con người bắt đầu phân tích những gì đang xảy

ra bên trong y, tìm cách thực hiện những gì mà bản chất dục vọng y 

muốn. 
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Các cấp độ tâm thức

2. Cung Mặt Trời - Tâm thức phàm ngã

(self-conscious):

➢ Dần dần, trí tuệ phát triển, cung trí tuệ

mạnh hơn và khép các cung cảm xúc và

cung thể xác chỉnh hợp với nó, phàm ngã

dần xuất hiện. 

➢ Cung Mặt trời thể hiện khía cạnh phàm ngã

của chúng ta, những gì mà phàm ngã chúng

ta muốn thực hiện trong kiếp sống này. 

➢Chúng ta cố gắng phát triển những mặt tích

cực của cung phàm ngã, hạn chế các mặt

tiêu cực của nó.
22



Các cấp độ tâm thức

3. Cung Mọc – Siêu thức - Tâm thức linh hồn (soul-

conscious): Tâm thức của những người đã và đang 

bước trên Đường đạo, Cung Linh Hồn đã bắt đầu ảnh

hưởng, chi phối phàm ngã.

➢ Cung Mọc (Ascendant hay Rising Sign) thể hiện những

gì mà linh hồn muốn chúng ta thực hiện trong kiếp

sống này, giữ vai trò quan trọng nhất của lá số theo 

chiêm tinh học nội môn và được xem như là “trái tim” 

của lá số của “những ai đang trên đường đạo”. 

➢ Các Cung (rays) của Cung Mọc đại diện cho sức mạnh

và những phẩm chất cần được bồi đắp và phát triển, vì

chúng sẽ đưa tâm thức liên kết với các rung động và

mục đích của Linh hồn. 23
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3. Dấu Hiệu Hoàng Đạo

[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]



Các cấp độ tâm thức
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❖ Về bản chất, các hành tinh và các chòm sao chỉ đơn giản là các tác nhân
phân phối năng lượng vũ trụ, và con người sẽ điều hợp vào một trong ba
dòng ảnh hưởng năng lượng này, tùy vào trình độ phát triển nội tâm của y. 

“Cung Mọc (Ascendant hay Rising Sign) cho thấy cuộc sống được dự định

hay mục đích trước mắt của linh hồn cho kiếp này. Nó chứa bí mật của

tương lai và trình bày các mãnh lực mà, nếu được sử dụng đúng, sẽ dẫn

con người đến thành công. Nó tượng trưng cho khía cạnh hòa thanh

(sattvic) hay hài hòa của sự sống và có thể tạo mối quan hệ đúng đắn

giữa linh hồn và phàm ngã trong bất kỳ một kiếp nào. Do đó nó chỉ cách

để nhận ra mãnh lực của linh hồn”.

~ (Alice Bailey, Chiêm tinh học nội môn, trang 18, 19)
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Bảy cung– Bảy nguyên mẫu năng lượng
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https://esotericastrology.org

Liên hệ giữa cung năng lượng và
dấu hiệu hoàng đạo
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Sơ đồ thể hiện
cung năng lượng
và các chủ tinh
thuộc 3 cấp độ
tâm thức của các
dấu hiệu hoàng
đạo
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]
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▪ Châm ngôn của phàm ngã áp dụng cho cung Mặt Trăng và Mặt Trời.

➢ manh mối về khuynh hướng đời sống phàm ngã, những kiểu mẫu đang 

giới hạn linh hồn, trói buộc linh hồn.

▪ Dùng linh từ (huấn thị) cho cung Mặt Trời và cung Mọc. Những linh từ

này là những hướng dẫn được đưa đến bởi Đấng Thái Dương Thiên Thần

của chúng ta khi chúng ta tái sinh lại vào kiếp sống trong mỗi cung.

➢ những giải pháp, những gì chúng ta phải làm để vượt qua những hạn chế, 

để phát triển tâm linh với tâm thức được hướng dẫn bởi linh hồn, và

hướng đến vận mệnh của linh hồn.

Châm ngôn phàm ngã và Huấn Thị của Linh Hồn
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3. Dấu Hiệu Hoàng Đạo

[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]
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3. Dấu Hiệu Hoàng Đạo

[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]
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Bản đồ sao
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[Photo credit: Thisweekinastrology.com]

▪ Bản đồ bầu trời tại thời điểm và nơi
chốn chính xác khi ta sinh ra, mang
những đặc tính của thời khắc đó.

▪ Bức chân dung chiêm tinh của chúng ta, 
biểu tượng cho tâm lý con người.

▪ Bản vẽ hay thiết kế gốc, biểu tượng cho
tiềm năng cao nhất của chúng ta.
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

Bản đồ sao



Bản đồ sao – Vòng Hoàng Đạo

39[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

▪ Hoàng đạo như một dải tưởng 
tượng của không gian xung 
quanh Trái đất, được chia thành 
12 phần bằng nhau được gọi là 
các dấu hiệu hay cung. 

▪ Từ góc nhìn của chúng ta, mặt 
trời, mặt trăng và các hành tinh 
di chuyển dọc theo đường tròn 
này ngược chiều kim đồng hồ 
trong chu kỳ quỹ đạo, từ một 
tháng đối với Mặt trăng đến 248 
năm đối với Diêm Vương Tinh.



Bản đồ sao – Vòng Hoàng Đạo
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

▪ Hoàng đạo quay từ hướng đông sang 
tây (theo chiều kim đồng hồ) quanh
Trái đất với tốc độ bốn phút một độ. 

▪ Trong 24 giờ, tất cả mười hai dấu hiệu
sẽ đi qua bầu trời của chúng ta giống
như Mặt Trời. 

▪ Do đó, chúng ta có thể thấy một dấu
hiệu mới xuất hiện phía trên đường
chân trời phía đông mỗi hai giờ. Đây là
dấu hiệu Cung Mọc và nó phần lớn
chịu trách nhiệm xác định mục đích
của linh hồn của một cá nhân. 



Bản đồ sao – Lá số chiêm tinh
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

▪ Lá số là hình ảnh của bầu trời 
nhìn từ Trái đất, mặt hướng về 
Phương Nam.

▪ Gần đúng, Mặt trời sẽ xuất
hiện trên đường chân trời 
khoảng 6 giờ sáng, và lặn khỏi 
đường chân trời lúc 18 giờ.

▪ Bầu trời được chia thành 12 
phần được gọi là Nhà hay 
Cung Địa Bàn, đánh số thứ tự 
từ 1 đến 12.

Đông Tây

Điểm LặnĐiểm Mọc

Bắc - Thiên Đế

Nam - Thiên Đỉnh



Bản đồ sao – Lá số chiêm tinh
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

▪ Cứ mỗi 2 giờ, mặt trời sẽ đi 
qua một Nhà. Thứ tự các nhà 
ngược chiều di chuyển của 
Mặt trời. 

▪ Cạnh bắt đầu của một nhà 
gọi House Cusp (nóc hay 
đỉnh nhà).

▪ Buổi sáng, mặt trời mọc, ra 
khỏi đường chân trời, đi vào 
nhà 12, đến nhà 11, 10.

Đông Tây

Điểm LặnĐiểm Mọc

Bắc - Thiên Đế

Nam - Thiên Đỉnh



Bản đồ sao – Lá số chiêm tinh
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

Vị trí mặt trời trong lá số sinh của một người

vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Lá số người

sinh vào buổi trưa

Lá số người

sinh vào hoàng hôn

Lá số người

sinh vào nửa đêm
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo
Từ thời Babylon, các chiêm tinh gia đã
chia bầu trời thành 12 phần với 12 kiểu
nguyên mẫu khác nhau. Khi các hành
tinh quay theo quỹ đạo, chúng di chuyển
qua 12 dấu hiệu hoàng đạo này. 
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Chính xác hơn thì các dấu hiệu

không khí có thể xem như dương-

âm và các dấu hiệu đất như âm-

dương, vì chúng có xu hướng

lưỡng tính.

▪ Dương, nam tính – hướng

ngoại, hoạt động, hướng đến

tự do – Các dấu hiệu hành

Hỏa và Khí.

▪ Âm, nữ tính – hướng nội, 

tiếp nhận, phản chiếu, hướng

đến an toàn – Các dấu hiệu

hành Thổ và Thủy.

Dấu Hiệu Hoàng Đạo
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[Pyramid.com.vn]

- Âm - Âm+ Dương + Dương

Dấu Hiệu Hoàng Đạo
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

▪ Lửa: Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã

➢ Trực giác, nhiệt tình, dũng cảm, đam mê, 

lạc quan, động lực sáng tạo.

▪ Đất: Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết

➢ Cảm giác, lý trí, quan sát thực nghiệm, 

thực tiễn, vật chất, bảo thủ, thực tế. 

▪ Khí: Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình

➢ Tư duy, thích ứng, trí thức, suy tưởng.

▪ Nước: Cự Giải, Hổ Cáp, Song Ngư

➢ Tình cảm, nhạy cảm, thấu cảm, trực cảm.

Dấu Hiệu Hoàng Đạo
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▪ Thiếu Lửa: có thể sẽ gặp khó khăn khi đưa ý tưởng vào thực hiện; 
không có khuynh hướng đẩy mạnh bản thân mình và có thể chờ đợi để 
được thúc đẩy bởi những tình huống bên ngoài và những người khác.

▪ Thiếu Đất: có thể không thực tế và gặp khó khăn trong việc giữ tiền, 
thường không có khả năng làm việc chăm chỉ và có xu hướng thiếu kiên 
nhẫn nếu lâu quá chưa có kết quả cho nỗ lực của mình.

▪ Thiếu Khí: có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thể hiện chính xác ý tưởng 
của mình; có thể nhầm lẫn trong giao tiếp, không quá quan tâm đến 
những ý tưởng trừu tượng hoặc theo đuổi trí tuệ.

▪ Thiếu Nước: có thể không nhạy cảm lắm với cảm xúc của người khác, có
thể khó biểu lộ cảm xúc và khép kín.

Dấu Hiệu Hoàng Đạo
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo – Hành Hỏa

❖Bạch Dương tìm cách gây ấn tượng 
với người khác và được ngưỡng mộ vì 
sự kiên trì và quyết tâm của nó.

❖Sư Tử tìm kiếm và cần khán giả cho 
sự tự thể hiện kịch tính của nó, một 
sự tự thể hiện mà trong đó những 
phẩm chất khác nhau của cá tính sẽ 
tìm ra một đáp ứng có hiệu quả.

❖Nhân Mã được thúc đẩy để mở rộng 
các chân trời của nó, để tìm kiếm sự 
tự thể hiện thông qua sự tham gia tích 
cực với những người khác. 

▪ Liên quan đến tự biểu hiện và 
sáng tạo trực quan trong bản chất 
và dựa trên những xung động nội 
tâm, động lực để khẳng định và 
biểu hiện bản thân cá nhân.

▪ Về phương diện tiêu cực, các dấu 
hiệu lửa có thể tự cao tự đại, 
bướng bỉnh, hung hăng, và có 
khuynh hướng nóng nảy.
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo – Hành Thổ

❖ Kim Ngưu làm việc cho chính mình và
lợi ích cá nhân, dựa vào tài nguyên và
tài năng của chính mình. 

❖ Xử Nữ làm việc cho người khác, sử
dụng các kỹ năng của họ để tăng
cường bản thân của mình. 

❖ Ma Kết hoạt động cho xã hội hoặc
nhân loại như một toàn thể.

▪ Thực tế nhất trong bốn dấu hiệu
và có liên quan đến giác quan và
thu thập thực nghiệm các dữ
kiện. 

▪ Quan tâm về những gì hữu hình
và cụ thể. Tập trung vào công
việc, nghĩa vụ và trách nhiệm. 

▪ Về phương diện tiêu cực, họ có thể
cho thấy một khuynh hướng quá
vật chất, quá chú ý các chi tiết nhỏ
nhặt và trật tự, không thể hiểu và
nắm lấy những ý tưởng mới.
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo – Hành Khí

▪ Đại diện cho các giai đoạn và các 
hình thức khác nhau của mối 
quan hệ cá nhân và xã hội. 

▪ Liên quan đến giao tiếp, hoạt 
động trí tuệ, và các thoả thuận xã 
hội, phong tục tập quán, cách cư 
xử, các khả năng tinh thần và các 
thuộc tính trí tuệ dưới hình thức 
này hoặc hình thức khác.

▪ Về phương diện tiêu cực, các dấu 
hiệu không khí có thể hay thay 
đổi, lưỡng lự, và phân mảnh tinh 
thần.

❖ Song Tử thể hiện duy lý như là một khả 
năng để thu thập, sử dụng và truyền đạt 
thông tin thực tế. 

❖ Thiên Bình sử dụng phẩm chất duy lý để 
cân đo, cân bằng và so sánh.

❖ Bảo Bình nắm bắt trực quan các nguyên 
tắc và ý tưởng và cách áp dụng vào phúc 
lợi chung của nhân loại.
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo – Hành Thủy

❖ Cự Giải là mẹ và gia đình, nhà. 

❖ Hổ Cáp là sự trao đổi và hỗ trợ lẫn 
nhau xảy ra trong các mối quan hệ 
gần gũi, với cảm giác mạnh mẽ về 
các tài nguyên chung, cái chết và 
những huyền nhiệm bí ẩn của cuộc 
sống. 

❖ Song Ngư thể hiện sự chăm sóc vị 
tha người khác, nuôi dưỡng trên 
phạm vi rộng lớn nhất, có những 
cảm giác thần bí mạnh mẽ về đấng 
Vô Biên, và khả năng vô thức để 
giao tiếp cách cảm với những 
người khác.

▪ Liên kết với tiềm thức, với cảm xúc và 
tâm linh. Dễ tiếp thu và có thể thâm 
nhập vào những ý nghĩa tiềm ẩn của 
những huyền nhiệm. Bảo vệ, che chở, 
giảm bớt đau khổ và cung cấp những 
nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

▪ Về mặt tiêu cực, có thể là quá cảm xúc, 
bí ẩn, bí mật, sở hữu và có khả năng sử 
dụng sức mạnh đáng kể của sự đồng 
cảm và nhận thức tâm linh để lừa dối.
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo – Ba Tính Chất

[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

▪ Ba Thập Giá (Cross) còn được gọi là “Thể 
Thức” (Mode) hoặc “Phẩm Chất“ (Quality).

▪ Ba Thập Giá của vòng Hoàng đạo phản ánh 
Tam Nguyên thể hiện ba giai đoạn của 
cuộc sống hoặc các khía cạnh của cuộc 
sống. 

▪ Tam nguyên diễn dịch thành sinh (ý chí), 
có, cho, giữ, phát triển (mong muốn, trụ), và
hoạt động (hoại diệt), là một phần tự nhiên 
của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo – Ba Tính Chất

▪ Mỗi một trong bốn dấu hiệu trên một thập giá nhất định cũng liên 
quan đến một trong các nguyên tố (lửa, đất, khí, nước). Nguyên tố
(Hành) và Tính chất hợp lại cho thấy sự đầy đủ của mỗi dấu hiệu.
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo – Ba Tính Chất

▪ Mỗi một trong bốn dấu hiệu trên một thập giá nhất định cũng liên 
quan đến một trong các nguyên tố (lửa, đất, khí, nước). Nguyên tố
(Hành) và Tính chất hợp lại cho thấy sự đầy đủ của mỗi dấu hiệu.

Tính Chất Từ Khoá

Chủ yếu/

Tiên Phong

Sẵn sàng để thay đổi. Nhấn mạnh vào hành động. 

Cố gắng thay đổi môi trường. Phóng chiếu bản thân 

vào môi trường xung quanh.

Kiên Định

Chống lại sự thay đổi. Chuyên tâm trong việc theo 

đuổi. Không dễ bị ảnh hưởng. Cố gắng uốn nắn môi 

trường theo ý chí của mình.

Biến đổi

Có thể thay đổi và linh hoạt. Có tinh thần thám hiểm. 

Nhấn mạnh vào hoạt động trí tuệ. Thích nghi với môi 

trường
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo – Tiên Phong

▪ Thập Giá Chủ yếu/Tiên Phong/ Thống
Lĩnh: ý chí, động lực, và hành động.

▪ Hướng ngoại, độc lập, và muốn kiểm soát 
môi trường của họ. Thúc đẩy bởi ý thức về 
mục đích và là những người “chuyển động và 
lay chuyển” nhiệt tình của thế giới.

▪ Sự khởi đầu, năng động, nhiệt tình, đầy tham 
vọng. Tâm trí nhanh nhạy và không thỏa 
mãn.

▪ Theo hướng tiêu cực, dễ trở nên quá vội vã, 
thiếu thận trọng và độc đoán, không thể hoàn 
thành được những việc mà mình khởi xướng.

❖ Bạch Dương 

❖ Cự Giải 

❖ Thiên Bình 

❖ Ma Kết
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo – Kiên Định

▪ Thập Giá Cố định/Kiên định: mong muốn, 
dục vọng, sự ổn định, duy trì và độ bền.

▪ Thận trọng, chậm mà chắc. Có khả năng tập 
trung, ổn định, kiên quyết, xác định rõ mục 
tiêu, thích tích lũy vật chất và nghiêm túc. 
Suy nghĩ sắc sảo và trí nhớ tốt. 

▪ Theo hướng tiêu cực, có thể tự cao tự đại, 
bướng bỉnh và quá bảo thủ với cách nghĩ và 
lựa chọn riêng của mình mà không nghe ý 
kiến người khác.

❖ Kim Ngưu

❖ Sư Tử

❖ Hổ Cáp

❖ Bảo Bình
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo – Khả Biến

▪ Thập Giá Khả Biến/Linh Hoạt: hoạt động, 
khả năng thích ứng, linh hoạt và thay đổi.

▪ Dễ thích nghi, tự phát, khéo léo và linh hoạt
nhất của vòng hoàng đạo. Nhanh thay đổi, 
tinh tế, dễ thấu hiểu, đồng cảm và có trực
giác tốt.

▪ Cố gắng điều chỉnh môi trường theo nhu cầu 
và mong muốn của mình khiến cuộc sống 
trở nên thú vị và bận rộn.

▪ Theo hướng tiêu cực, có thể lừa đảo, xảo 
quyệt, quá dễ thay đổi và hay phụ thuộc.

❖ Song Tử

❖ Xử Nữ

❖ Nhân Mã

❖ Song Ngư
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Dấu Hiệu Hoàng Đạo

▪ Bạch Dương: tiên phong, độc lập, tự lực, không 
quan tâm với người khác, dễ bị rủi ro

▪ Kim Ngưu: cần cù, ổn định, thực tế, bảo thủ, 
yêu thiên nhiên

▪ Song Tử: Ánh sáng, thoáng mát, nhiều sở thích, 
thông minh

▪ Cự Giải: u sầu, bảo vệ, cảm xúc, có ý thức về an 
ninh, nặng tình cảm

▪ Sư Tử: tự ý thức, sáng tạo, quan trọng, tự hào 
hoặc nhút nhát, thành thật, trung thành, cá 
nhân

▪ Xử Nữ: có phương pháp, tổ chức, cầu kỳ, chính 
xác, lạnh lùng, khắc nghiệt, đòi hỏi
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▪ Thiên Bình: cần đối tác và bạn bè, dễ tính, đòi 
hỏi sự công bằng, khoan dung

▪ Hổ Cáp: bản năng, yên tĩnh, khéo tay, trực quan, 
lôi cuốn, yêu súc vật

▪ Nhân Mã: mở rộng, đi xa, tránh chi tiết, tự do,
lạc quan

▪ Ma Kết: hệ thống, theo một kế hoạch, thực tế, 
khách quan, có trách nhiệm, thực tế, khô khan

▪ Bảo Bình: thân thiện, năng động trong xã hội, 
thông minh, vô tư, đô thị, công nghệ

▪ Song Ngư: trực quan, nhạy cảm, khả năng nghệ 
thuật và nhân văn, toàn diện, hy sinh

Dấu Hiệu Hoàng Đạo
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Chức năng tiến hóa của Bạch Dương là biến đổi tâm thức: 

1) Từ phàm ngã (Hỏa Tinh) còn mù quáng và chưa được định hướng tới;

2) sự định hướng thông minh của người đệ tử (Thủy Tinh), và sau đó; 

3) thành ý chí tinh thần đầy đủ của vị điểm đạo đồ (Thiên Vương Tinh). 

Linh hồn hoạt động thông qua Hỏa tinh, Thủy tinh, Thiên Vương tinh, đấu

tranh với lửa rajas (chất liệu dục vọng vốn cực kỳ chắc chắn và khó kiểm

soát), để mang lại điều này. 

Cung 1 Ý Chí-Quyền Lực, cung cấp quyền năng chiến đấu và kiên trì qua mọi

chướng ngại vật, và khả năng lãnh đạo, các kỹ năng quản lý và điều hành. 

Cung 7 Trật Tự và Nghi Lễ, cung cấp kỹ năng và năng lực tuyệt vời để hoạt

động trên cõi trần, để mang lại trật tự từ sự hỗn loạn, và biểu lộ và truyền

đạt các ý tưởng. 

Bạch Dương (Cung 1 và 7)



62

Chức năng tiến hóa của Kim Ngưu là biến đổi tâm thức: 

1) Từ dục vọng ích kỷ của phàm ngã (Kim Tinh), lên thành; 

2) Hoài bão yêu thương được thắp sáng của người đệ tử (Vulcan), 

3) và thành tâm thức giác ngộ của vị điểm đạo đồ (Vulcan). 

Chỉ có một cung hoạt động thông qua Kim Ngưu – Cung 4 của Sự Hài Hòa

thông qua Xung Đột. Nhấn mạnh sự đối lập của niềm vui và nỗi đau trong 

thiên nhiên và cuộc sống. Ở cấp độ cao hơn, nó mang lại một sự thôi thúc

đấu tranh để tiết lộ hoặc tìm thấy sự thật ở điểm quân bình trung tâm giữa

các mặt đối lập. Đứng vững vàng ở trung tâm là vị trí mà người chí nguyện

nên có. Cung này có liên quan đến màu sắc và vẻ đẹp; nhiều họa sĩ và nghệ

sĩ thuộc mọi thể loại ở cung hoàng đạo này. 

Kim Ngưu (Cung 4)
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Chức năng tiến hóa của Song Tử là biến đổi tâm thức: 

1) Từ phàm ngã (Thủy Tinh) có bản chất kép và tự tư tự lợi, lên thành; 

2) tâm thức thông minh và yêu thương của người đệ tử (Kim Tinh), 

3) thành ý thức trực giác phụng sự thế giới của vị điểm đạo đồ (Trái Đất). 

Chỉ có một cung hoạt động qua Song Tử, Cung 2, Cung Bác Ái và Minh triết

nâng trọng tâm từ các mối quan tâm của hạ trí và từ một quan điểm tự cho 

mình là trung tâm, tới một quan điểm toàn diện hơn. 

Song Tử (Cung 2)
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Chức năng tiến hóa của Cự Giải là biến đổi hóa tâm thức: 

1) Từ sự đồng nhất hóa ý thức quần chúng của phàm ngã (Mặt Trăng che

khuất Hải Vương Tinh), lên thành; 

2) sự thông tuệ được thanh luyện và thức tỉnh của người đệ tử (Hải Vương

Tinh); 

3) thành tâm thức trực giác của vị điểm đạo đồ (Hải Vương Tinh). 

Cung 3, Cung Thông Tuệ Linh Hoạt, cho phép những người Cự Giải trau dồi

các năng lực của thể trí, suy nghĩ và giao tiếp một cách thông minh – một sự

phát triển quan trọng nhất đối với những người giàu cảm xúc này. Cung 7, 

Cung Nghi Lễ, Trật Tự và Huyền Thuật, cung dày đặc nhất quản trị cõi trần, 

giúp người Cự Giải có tính chất nước được chạm đất. Nó cũng cung cấp kỹ

năng và khả năng tổ chức và điều hành. 

Cự Giải (Cung 3 và 7)
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Chức năng tiến hóa của Sư Tử là biến đổi ý thức: 

1) Từ trình độ của phàm ngã (Mặt Trời) thông minh có ý thức về bản thân, 

lên thành; 

2) tâm thức linh hồn - một ý thức sáng suốt và có tính bao gồm (Mặt Trời

che khuất Hải Vương Tinh); 

3) thành nhận thức tâm linh hoàn toàn của điểm đạo đồ gồm (Mặt Trời che

khuất Thiên Vương Tinh). 

Cung thứ nhất, Cung Ý Chí và Quyền Lực cho Sư Tử vai trò lãnh đạo tự

nhiên của nó, kỹ năng quản lý và điều hành. Nhanh chóng thu hút phàm ngã

vào một tổng thể tích hợp, để sự tự nhận thức và sự tự trị sẽ được thành

tựu. Cung 5 cho một trí thông minh sắc sảo và tập trung, và khi sự giác ngộ

trí tuệ xảy ra, nó biểu lộ sự phán xét và minh triết xuất sắc. 

Sư Tử (Cung 1  và 5)
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Chức năng tiến hóa của Xử Nữ là biến đổi tâm thức: 

1) Từ phàm ngã (Thủy Tinh) hay chỉ trích và duy vật, lên thành; 

2) tâm thức được thanh luyện và sáng tạo của người đệ tử (Mặt Trăng che

khuất Vulcan), sau đó; 

3) thành tâm thức Christ của vị điểm đạo đồ (Mộc Tinh). 

Cung 2, là cung Bác Ái-Minh triết, xóa bỏ các ranh giới của hạ trí để cho một

quan điểm bao gồm hơn của cuộc sống được phát triển. 

Cung 6, cung Sùng Tín và Chủ Nghĩa Lý Tưởng kích thích một ham muốn

đầy khát vọng để phụng sự điều tốt đẹp lớn lao và để bước đi trên Thánh

đạo cao cả. Điều này khiến cho sự ra đời của Tinh thần Christ sẽ diễn ra. 

Xử Nữ (Cung 2 và 6)
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Chức năng tiến hóa của Thiên Bình là biến đổi ý thức: 

1) Từ niềm đam mê nồng nhiệt bất ổn định của phàm ngã (Kim Tinh), lên 

thành; 

2) tâm thức quân bình của người đệ tử (Thiên Vương Tinh), sau đó; 

3) thành tình yêu và sự hiểu biết thiêng liêng của vị điểm đạo đồ (Thổ

Tinh). 

Cung 3, Cung Thông Tuệ – Linh Hoạt là cung duy nhất chảy qua Thiên Bình, 

cho thấy tầm quan trọng của sự phát triển trí tuệ để đạt được các mục tiêu 

của cung hoàng đạo này. Nó cung cấp món quà của một thể trí triết lý và bao 

quát, năng lực tư duy trừu tượng và khả năng thích ứng trí tuệ để có thể

nhìn thấy cả hai mặt của các vấn đề. Điều này mang lại sự cân bằng cần thiết

của Thiên Bình. 

Thiên Bình (Cung 3)
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Chức năng tiến hóa của Hổ Cáp là biến đổi tâm thức: 

1) Từ sự ích kỷ mãnh liệt của phàm ngã (Hỏa Tinh và Diêm Vương tinh), lên 

thành

2) người đệ tử chiến binh (Hỏa Tinh) đang chiến đấu chống lại tính nhị

nguyên trong bản chất của mình và; 

3) thành sự thống nhất cao cả được giác ngộ của điểm đạo đồ (Thủy Tinh). 

Cung 4 cung cấp một tinh thần và năng lực chiến đấu để tăng trưởng về mặt

tâm lý và tinh thần thông qua các cuộc khủng hoảng và đấu tranh liên tục. 

Rắn chín đầu (Hydra) – là toàn bộ bản chất thấp, đứng thẳng trên Thánh

Đạo giữa người đệ tử và những đỉnh cao tinh thần. Để đánh bại rắn chín

đầu, vị đệ tử phải tìm thấy điểm hòa hợp bên trong. Y phải đứng kiên định

với đầu được giữ "trong ánh sáng", để minh triết của linh hồn có thể chiếu

xuyên qua và đánh bại rắn chín đầu. 

Hổ Cáp (Cung 4)
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Các chức năng tiến hóa của Nhân Mã là để biến đổi tâm thức: 

1) Từ phàm ngã (Mộc Tinh) xem mình là trung tâm, lên thành; 

2) sự nhất tâm cao của người đệ tử (Trái Đất) có nhận thức tổng thể, và sau 

đó; 

3) thành ý thức của điểm đạo đồ (Hỏa Tinh) có trực giác để hướng dẫn

nhân loại đến các đỉnh cao. 

Cung 4 buộc vị đệ tử phải chiến đấu cho đời sống tinh thần của mình. 

Cung 5 của Trí Cụ Thể cung cấp một trí tuệ sắc sảo và tập trung, và một tính

khách quan vô tư. 

Cung 6 cung cấp nhiên liệu sùng tín và đạo tâm để thôi thúc những linh hồn

này đến các đỉnh cao. Được trang bị như thế, các đệ tử tiến về phía trước. 

Nhân Mã (Cung 4, 5, 6)
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Chức năng tiến hóa của Ma Kết là biến đổi ý thức: 

1) Từ tham vọng trần gian của phàm ngã (Thổ Tinh), lên thành; 

2) sự hội nhập ổn định của vị đệ tử (Thổ Tinh), và sau đó; 

3) thành tâm thức được tôn vinh và giác ngộ của vị điểm đạo đồ (Kim Tinh). 

Ba cung hoạt động thông qua Ma Kết và tất cả chúng ở trên đường "quyền

lực". Cung 3 cung cấp sự tài giỏi về trí tuệ và khả năng học hỏi nhanh chóng

từ những bài học của karma, sao cho những lựa chọn khôn ngoan hơn sẽ

được thực hiện. Cung 7 cung cấp quyền năng biểu lộ. Tuy nhiên, chính Cung 

1 mang lại sự thay đổi lớn. Nó phá vỡ ý muốn thấp kém và buộc con người

quỳ gối trong sự khiêm tốn và sau đó đi lên một con đường mới và cao cả

hơn. 

Ma Kết (Cung 1, 3, 7)
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Chức năng tiến hóa của Bảo Bình là biến đổi tâm thức: 

1) Từ phàm ngã "mọi thứ cho mọi người“ (Thổ Tinh và Thiên Vương Tinh), 

lên thành; 

2) tập thể thức có tính bao gồm của người đệ tử (Mộc Tinh), sau đó; 

3) thành tâm thức người phụng sự thế gian của vị điểm đạo đồ (Mặt Trăng

che khuất Thiên Vương Tinh). 

Cung 5 biểu thị tầm quan trọng của việc hoàn thiện hạ trí để nó trở thành

một công cụ giác ngộ của linh hồn. Cung này cung cấp khả năng tìm thấy và

áp dụng kiến thức vốn sẽ khiến cho các giai đoạn chuyển tiếp khác nhau 

trong tâm thức xảy ra. 

Bảo Bình (Cung 5)
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Chức năng tiến hóa của Song Ngư là biến đổi tâm thức: 

1) Từ tính đa cảm hay thay đổi của phàm ngã (Mộc Tinh và Hải Vương tinh), 

thành; 

2) vị đệ tử nhạy cảm với linh hồn (Diêm Vương Tinh), sau đó; 

3) thành quan điểm bao trùm tất cả của một Đấng Cứu Thế (Diêm Vương

Tinh). 

Hai cung "bác ái" hoạt động thông qua Song Ngư, nhấn mạnh thực tế là sự

biểu lộ của tình yêu vô điều kiện là nhiệm vụ và mục tiêu cuối cùng đối với

nhân loại. 

Cung 2 biến tính đa cảm thành minh triết trực giác và Cung 6 cung cấp chất

đốt cho lòng tôn sùng đối với thiên tính và một mong muốn cháy bỏng được

phụng sự và cứu rỗi những người đau khổ. 

Song Ngư (Cung 2 và 6)
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Mặt Trời, Mặt Trăng che khuất hành tinh

“Đối với người bình thường thì ảnh hưởng của Mặt trăng và Mặt trời theo

chiêm tinh học phổ truyền hoạt động mạnh.

Nhưng khi con người bắt đầu chuyển hoá, bước vào đường đạo hay con

đường tinh thần thì ảnh hưởng che khuất các hành tinh khác của Mặt trăng

và Mặt trời giảm dần, các hành tinh được che đó xuất lộ dần ra, và tuỳ theo

mức độ tiến hoá mà ảnh hưởng của chúng như thế nào và Hành tinh nào

trong ba hành tinh (Vulcan, Neptune, Uranus) lộ diện.

Như vậy, đối với một điểm đạo đồ bậc 3, Mặt trăng không còn là “tù ngục của

linh hồn” nữa, mà thay vào đó là ảnh hưởng của Uranus chiếm chỗ.

Đối với người chí nguyện, Vulcan sẽ dần xuất hiện thay thế ảnh hưởng Mặt

trăng trong biểu đồ. Tiếp đó nữa là Neptune xuất hiện khi chúng ta tiếp tục

tiến hóa, kiểm soát tốt thể cảm xúc của mình.” (Thầy Lâm Văn Kiệt)
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Mặt Trời, Mặt Trăng che khuất hành tinh

“Chỉ trong chu kỳ hiện nay mà Mặt Trời và Mặt Trăng “đang che lấp”

(“veil”) một vài hành tinh và là các biểu tượng ngoại môn cho một số

thần lực bí truyền. Khi sự tiến hoá tiếp diễn, các hành tinh sẽ không còn

bị che lấp nữa, các ảnh hưởng của chúng sẽ không còn quá xa. Hiện nay

bộ máy của đa số gia đình nhân loại không điều hợp để tiếp nhận các tia

từ Vulcan, Uranus hoặc Neptune, trong khi hiện nay Pluto chỉ khơi dậy sự

đáp ứng từ các nhóm, hoặc là từ các đệ tử có đủ tiến hoá để đáp ứng.

Ba hành tinh bị che khuất – Vulcan, Uranus và Neptune đều là các hành

tinh thánh thiện, biểu hiện cho năng lượng cung thứ nhất, thứ bảy và thứ

sáu. Vulcan không bao giờ là chủ tinh ngoại môn, và chỉ đi vào hoạt động

thực sự khi một người đang ở trên Thánh Đạo, trong khi Uranus và

Neptune là các chủ tinh của nhà 11 và 12, cai quản Aquarius cùng Pisces.”

(Alice Bailey, Chiêm Tinh Học Nội Môn, trang 509)
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Mặt Trời, Mặt Trăng che khuất hành tinh

“Mặt Trời che giấu một vài hành tinh ẩn tàng, và trong trường hợp của

Leo, hai hành tinh mà qua đó Mặt Trời tập trung năng lượng hoặc các

ảnh hưởng của nó (giống như một thấu kính) là Neptune và Uranus.

“Tâm của Mặt Trời” dùng Neptune như là tác nhân của nó, trong khi Mặt

Trời tinh thầntrung ương tuôn đổ ảnh hưởng của nó qua Uranus. Tuy

nhiên, hoạt động của Uranus chỉ được ghi nhận ở một giai đoạn phát

triển tiến hóa rất cao trên Thánh Đạo và tương tự với trình độ phát triển

của tâm thức trong đó, bằng một tác động của ý chí, con người có ý thức

và giác ngộ (tập trung trong luân xa cao nhất ở đầu) khơi dậy trung tâm

ở đáy xương sống và kéo hỏa xà kundalini đi lên.”

(Alice Bailey, Chiêm Tinh Học Nội Môn, trang 296)
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Mặt Trời, Mặt Trăng che khuất hành tinh

“Mặt Trăng thường được xem như “che khuất” hoặc “che giấu” một hành

tinh nào đó, và có ba hành tinh mà Mặt Trăng có thể đang che khuất. Ở

đây trực giác của chiêm tinh gia và của đạo sinh nội môn phải được kêu

gọi tới. Các hành tinh này là Vulcan, Neptune hoặc Uranus. Ba hành tinh

này tạo ra và ảnh hưởng đến một số trạng thái của nguyên khí Mẹ, đang

nuôi dưỡng, bảo bọc sự sống của thực tại thiêng liêng bên trong cho đến

lúc mà Chúa hài đồng được sinh ra. Chúng định đoạt hay chi phối bản

chất xác thân, cảm dục và hạ trí, như thế tạo ra phàm ngã. Chúng hợp

thành một tam giác có sức mạnh sáng tạo rất lớn, đó là đề tài mà Tôi sẽ

mở rộng sau này khi nói đến Khoa Học về Các Tam Giác Lực.”

(Alice Bailey, Chiêm Tinh Học Nội Môn, trang 219)
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❖ Tính moon phase:

Gõ google ngày/tháng/ 

năm sinh moon phase  

❖ 1. Trăng mới – New 

Moon (0 – 45 độ trước

Mặt Trời)

▪ Thời gian của sự khởi

đầu mới.

▪ Người khởi xướng, bắt

đầu sự việc.

8 Pha Trăng
(Theo Dane Rudhyar) 
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❖ 2. Trăng lưỡi liềm đầu tháng – Waxing Crescent (45 –

90 độ trước Mặt Trời)

▪ Tinh thần tiên phong nhưng vẫn có gì đó kiềm giữ lại bởi

quá khứ. Có thể cần quyết đoán hơn.

❖ 3. Trăng bán nguyệt đầu tháng (trăng thượng huyền) 

– First Quarter (90 – 135 độ trước Mặt Trời)

▪ Ý chí mạnh mẽ, thích thám hiểm, phiêu lưu.

❖ 4. Trăng khuyết đầu tháng (trăng trương huyền tròn

dần) – Waxing Gibbous (135 – 180 độ trước Mặt Trời)

▪ Cảm giác về sứ mệnh, cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa.

8 Pha Trăng



79

❖ 5. Trăng tròn – Full Moon (180 – 135 độ sau Mặt Trời)

▪ Người có tầm nhìn với cảm giác mục đích rõ ràng và khả

năng “nuôi dưỡng” và “đơm hoa kết trái”.

❖ 6. Trăng khuyết cuối tháng (trăng trương huyền

khuyết) – Disseminating/Waning Gibbous (135 – 90 độ

sau Mặt Trời)

▪ Người “lính thập tự chinh” đầy nhiệt huyết, với mong muốn

mạnh mẽ chia sẻ những gì họ đã học được.

❖ 7. Trăng bán nguyệt cuối tháng (trăng hạ huyền) – Last 

Quarter (90 – 45 độ sau Mặt Trời)

▪ Suy tưởng, triết lý. Thôi thúc chia sẻ nhưng cũng có cảm

giác muốn bỏ qua những gì đã không thành, cảm nhận lờ

mờ về tương lai sắp tới.

8 Pha Trăng
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❖8. Trăng lưỡi liềm cuối

tháng – Balsamic/ 

Waning Crescent (0 –

45 độ sau Mặt Trời)

▪ Thời gian khép lại chu kỳ

trăng. Kết thúc. 

▪ Cần không gian và sự cô

tịch, tĩnh lặng.

▪ Cảm giác về điều gì đó

manh nha, ấp ủ, chuẩn bị

khởi sinh.

8 Pha Trăng
(Theo Dane Rudhyar) 



Phụ Lục – Các Dạng Bản Đồ Sao

81

[Marc Edmund Jones]



Bản đồ sao – Bốn Bán Cầu (Hemispheres)
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

▪ Bán cầu Đông: ảnh hưởng của một
người lên xã hội.

▪ Tự lập, tự túc, động lực tự thân, xoay
chuyển tình thế. Cần cố gắng cân
bằng bản thân với những người
khác.

▪ Phân bố năng lượng tập trung nhiều
ở Bán cầu Đông (bên trái): Tập
trung vào bản thân, trọng tâm là
biểu hiện ý chí cá nhân, khởi
xướng, độc lập.
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

▪ Bán cầu Tây: ảnh hưởng của xã hội
lên con người. Liên quan đến các mối 
quan hệ gia đình và xã hội, hôn nhân, 
quan hệ đối tác, và quan hệ xã hội chính 
thức.

▪ Chịu ảnh hưởng từ môi trường và
người khác. Có khuynh hướng cần
người khác tạo động lực để hành động.

▪ Phân bố năng lượng tập trung nhiều ở 
Bán cầu Tây (bên phải): Tập trung vào
thế giới bên ngoài, các mối quan hệ, 
cần sự hợp tác.

Bản đồ sao – Bốn Bán Cầu (Hemispheres)
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▪ Bán cầu Nam: mục tiêu bên ngoài. 
Nhấn mạnh đến các khía cạnh xã hội, 
tập thể, nhóm và cộng đồng hơn là cá 
nhân và gia đình.

▪ Sự chấp nhận của công chúng làm họ
hài lòng.

▪ Thường tập trung vào sự nghiệp, 
chuyên môn. 

▪ Phân bố năng lượng tập trung nhiều
ở Bán cầu Nam (bên trên): Nhiều
đặc điểm hướng ngoại, khách
quan.

Bản đồ sao – Bốn Bán Cầu (Hemispheres)
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[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

▪ Bán cầu Bắc: mục tiêu bên trong, 
nhấn mạnh bản thân và gia đình.

▪ Chủ yếu quan tâm đến những sở 
thích và niềm vui cá nhân, những 
mục tiêu bên trong và sự thỏa mãn. 
Điều này không có nghĩa là họ 
không thành đạt trong cuộc sống; 
nó có nghĩa động cơ chính cho 
thành tựu của họ là để thỏa mãn 
bản thân.

▪ Phân bố năng lượng tập trung nhiều
ở Bán cầu Bắc (bên dưới): Nhiều
đặc điểm hướng nội, chủ quan, cá
nhân, riêng tư.

Bản đồ sao – Bốn Bán Cầu (Hemispheres)



Bản đồ sao – Bốn Góc Phần Tư (Quadrants)
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Phần tư thứ nhất: gồm các cung
nhà 1, 2, 3. Nhiều hành tinh tập
trung ở phần tư này: 

▪ Độc đáo và có cá tính mạnh mẽ

▪ Tự tin, động lực tự thân, tự
cường.

▪ Nhân cách mà họ hình thành từ
khi còn trẻ sẽ giúp họ để lại dấu
ấn riêng trong xã hội sau này.

[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

Độc lập, tính
cách mạnh
mẽ



Bản đồ sao – Bốn Góc Phần Tư (Quadrants)
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Phần tư thứ hai: gồm các cung nhà 4, 
5, 6. Nhiều hành tinh tập trung ở phần
tư này: 

▪ Quan tâm chủ yếu đến các mối quan
hệ.

▪ Cần có người bên cạnh trong cuộc
sống để hòa hợp và viên mãn.

▪ Từ khi còn trẻ đã phát triển được
khả năng đối nhân xử thế khéo theo.
Các mối quan hệ thường sẽ đem lại
sự thỏa mãn về sau. [Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]
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Phần tư thứ ba: gồm các cung nhà 7, 8, 9. 
Nhiều hành tinh tập trung ở phần tư này: 

▪ Hướng ngoại, nhiều hoài bão.

▪ Cần hợp tác từ người khác để đạt được
mục tiêu của mình.

▪ Dễ thích ứng với nhiều hoàn cảnh và
con người khác nhau.

▪ Từ khi còn trẻ đã phát triển được khả
năng hợp tác và ngoại giao. Những mối
quan hệ thường sẽ mang lại thành công
trong sự nghiệp

[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

Hướng ngoại
và nhiều hoài

bão

Bản đồ sao – Bốn Góc Phần Tư (Quadrants)
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Phần tư thứ tư: gồm các cung nhà 10, 
11, 12. Nhiều hành tinh tập trung ở 
phần tư này: 

▪ Độc lập, nhiều hoài bão.

▪ Tự tạo ra lối đi riêng trong cuộc
sống và thành công nhờ nỗ lực của
chính mình thay vì sự hỗ trợ của
người khác.

▪ Khi còn trẻ họ thường sẽ học cách
tự dựa vào bản thân; tính tự lập này
sẽ mang lại may mắn cho họ về sau.

[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]

Bản đồ sao – Bốn Góc Phần Tư (Quadrants)

Độc lập, 
nhiều hoài

bão



Bản đồ sao – Chùm (Bundle)
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▪ Thành công nhất khi tập trung vào một vấn đề và trở thành
chuyên gia về nó. Có thể trở nên cực kỳ xuất sắc.

▪ Mục đích sống rõ ràng.

▪ Cũng có thể rất cực đoan, thất thường, bảo thủ.

▪ Các hành tinh tập trung vào 3, 4 nhà liên
tiếp, trong vòng 120 độ.

▪ Kiểu hiếm gặp nhất.

▪ Mạnh mẽ, quyết đoán, kiên trì.

▪ Có công việc hay sở thích chỉ xoay quanh
một lĩnh vực hay một quan điểm nhất định
trong các nhà chiếm đóng.



Bản đồ sao – Cái Tô (Bowl)
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▪ Các hành tinh tập trung vào một bán cầu, gói
gọn trong 180 độ.

▪ Chu đáo, độc lập.

▪ Cá tính đặc biệt mạnh mẽ nếu cái tô nằm
hẳn ở nửa trên hoặc dưới, hoặc sang trái, 
hoặc sang phải.

▪ Mẫu người tự hài lòng, khó thay đổi.

▪ Thử thách là trở nên ý thức và tích hợp những phẩm tính của bán
cầu trống đối diện.

▪ Cần chú trọng hành tinh đầu tiên theo chiều kim đồng hồ, vì đó là
nguồn động lực giúp người này thoát cảnh yên phận.



Bản đồ sao – Đầu Tàu (Locomotive)
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▪ Các hành tinh dàn trải ở 8, 9 nhà. 

▪ Động lực hướng đến thành tựu vì nhận thức
về một sự thiếu vắng cần được hoàn thành
hay vấn đề cần được giải quyết được biểu
thị bởi khu vực nhà trống.

▪ Nhiều động lực, năng lượng, nhiệt tình hăng
hái giải quyết vấn đề.

▪ Tập trung vào hành tinh đầu tiên và cuối cùng để trỗi dậy.

▪ Hành tinh dẫn đầu theo chiều kim đồng hồ thường sẽ nổi trội nhất
trong bản đồ sinh, và cung nhà của nó cũng là một trong những cung
nhà mạnh mẽ nhất.



Bản đồ sao – Phân bố đều (Splash)
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▪ Các hành tinh rải rác khắp các nhà.

▪ Quan tâm đến nhiều thứ, thường nghiên cứu
về nhiều chủ đề đa dạng và thành thạo
nhiều lĩnh vực khác nhau.

▪ Đa dạng, linh hoạt, thích ứng.

▪ Sự dàn trải năng lượng có thể khiến gặp vấn
đề trong việc xác định phương hướng sống
do có nhiều mục tiêu.

▪ Có thể ôm đồm quá mức và hao phí năng
lượng.



Bản đồ sao – Cái Gầu/Phễu (Bucket/Funnel)
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▪ Tương tự như dạng cái tô nhưng có một hành
tinh đối diện với những hành tinh còn lại xếp
gần nhau. 

▪ Hành tinh này được gọi là singleton (vật duy
nhất), tượng trưng cho quai cầm của cái gầu, 
có khuynh hướng rất mạnh mẽ, áp đảo các
hành tinh khác. Singleton báo hiệu mục đích, 
hướng đi, lĩnh vực mà người này muốn theo
đuổi.

▪ Sống có mục đích rõ ràng, toàn tâm toàn ý cho
hướng đi duy nhất đó.

▪ Thử thách là dẫn dắt năng lượng một cách
minh triết.



Bản đồ sao – Bập Bênh (See-Saw)

95

▪ Có trên 3 cặp hành tinh ở các nhà đối diện
nhau. Phải có ít nhất 2 cung trống ở mỗi bên
của chiếc bập bênh này.

▪ Luôn thấy được 2 mặt của một vấn đề. Cân
nhắc những quan điểm, ý kiến đối lập và so 
sánh chúng với lập trường của mình rồi mới
đưa ra quyết định. Đòi hỏi tính khách quan, ý 
thức và cân bằng.

▪ Có thể ngần ngại hay trì hoãn.

▪ Sự trưởng thành cuối cùng sẽ tích hợp hai phần đối cực và mang đến
cho người này cảm giác trọn vẹn. Điều này có thể xảy ra sớm hơn
nếu có ảnh hưởng mạnh của Thổ Tinh.



Bản đồ sao – Xòe/Giá 3 Chân (Splay/Tripod)
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▪ Các hành tinh xếp thành 3 cụm. Bản đồ sao có
nhiều góc hợp mềm, dễ có Grand Trine (Đại
Tam Hợp).

▪ Cá tính mạnh, độc đáo, vững vàng và tự tin.

▪ Thường có sở thích khác người và sẽ đi theo
tiếng gọi của chúng.

▪ Tập trung vào các nhà có hành tinh ngụ. Nếu có
Đại Tam Hợp thì nguyên tố đó áp đảo.

▪ Nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.

▪ Có thể hơi lười vì chính việc gặp nhiều thuận
lợi.
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