
Dẫn nhập

Chiêm tinh học nội môn [2]



Giới thiệu chiêm tinh học nội môn

1. Tổng quan

2. Dung hợp, nhà và góc chiếu

3. Các hành tinh
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Tài liệu tham khảo
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Một số link tham khảo

▪ https://astro-charts.com

▪ https://soulbridging.com/conjunction-hard-aspects

▪ https://soulbridging.com/intro-to-aspects-soft-aspects-and-orbs

▪ https://iordanus.com/the-secret-of-the-aspects-your-challenges-and-your-

tools-to-raise-your-self-awareness

▪ https://cafeastrology.com/articles/aspectpatterns.html

▪ https://www.thetarotlady.com/astrology-bytes-episode-96-applying-

separating-aspects

▪ https://timenomad.app/posts/astrology/philosophy/2019/02/19/planetary-

cycles-applying-separating-aspects-part-two.html

▪ https://astrology.com.au/astrology/technique-of-astrology

▪ http://astrology.findyourfate.com/astrology-unaspectedplanets.htm
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Ba thập giá cấp độ tâm thức



Trong chiêm tinh học, các dấu hiệu hoàng đạo được chia thành các bộ:

➢Bộ 2:     Âm – Dương (VD: thủy/thổ là âm - hỏa/khí là dương)

➢Bộ 3:     Hành/Nguyên tố (3 hỏa, 3 khí, 3 thủy, 3 thổ)

➢Bộ 4:     Thập giá (4 dấu hiệu chủ yếu, 4 cố định, 4 khả biến)

▪ Thập giá (Crosses) còn được gọi là Thể thức (Modes), Phẩm chất

(Qualities).

▪ Mỗi thập giá là một chế độ năng lượng cụ thể: cách thức của ý chí hoặc

động lực (TG chủ yếu), mong muốn – duy trì (TG kiên định), hoạt động

hoặc khả năng thích ứng (TG linh hoạt/biến đổi).

▪ Mỗi dấu hiệu hoàng đạo thuộc một thập giá, vì vậy cốt lõi của dấu hiệu

liên quan đến phẩm chất của thập giá mà nó ở trên đó.
7

Ba thập giá cấp độ tâm thức



Ba thập giá cấp độ tâm thức

➢ Vd: Ma Kết/Bạch Dương/Cự

Giải/Thiên Bình thuộc Thập giá

Chủ yếu nên chúng biểu hiện

năng lượng cốt lõi là Ý chí, Động

lực. Hướng ngoại, độc lập, và

muốn kiểm soát môi trường. Bị

thúc đẩy bởi ý thức về mục đích

và là những người khởi xướng,

“chuyển động và lay chuyển” 

nhiệt tình của thế giới…
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Các cấp độ tâm thức

Áp dụng chiêm tinh nội môn



▪ Chủ đề của ba Thập Giá là sự dung hợp và hội nhập. 

▪ Thập giá Khả Biến - Sự dung hợp (fusion) của phàm ngã thành một tổng

thể hoạt động; 

▪ Thập giá Cố Định - Sự dung hợp của linh hồn và phàm ngã một cách

hữu thức; 

▪ Thập giá Chủ Yếu (Cơ Bản) - Sự dung hợp của thể biểu lộ tam phân của

thánh linh – Chân Thần, Chân Ngã (Linh Hồn) và phàm ngã – để cho có

một sự xuất hiện của các năng lượng phối hợp, năng lực để bao gồm và

sự biểu hiện đầy đủ một cách đồng thời, trong thời gian và không gian 

của sự sống.

▪ Trong chiêm tinh học nội môn, Ba Thập Giá chỉ ba cấp độ phát triển cơ 

bản của tâm thức con người, ba giai đoạn của Thánh đạo. 10

Ba thập giá cấp độ tâm thức
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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/



Ba thập giá cấp độ tâm thức
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Thập giá Khả biến

Thập Giá Đấng Christ Ẩn Tàng

▪ Tâm thức: phàm ngã.

▪ Tập trung: sự sống sắc tướng.

▪ Mục đích: kinh nghiệm (Cung 3).

▪ Chi phối: đám đông, đa số nhân
loại.

▪ Con người hoàn toàn bị đồng
nhất với phàm ngã và các thế
giới của bản ngã thấp hơn.

▪ Ảnh hưởng năng lượng: tạo ra
các hoàn cảnh chi phối, thay đổi.

▪ Kết thúc: phàm ngã tích hợp, chí
nguyện, bắt đầu đi trên đường
đạo. 

Thập giá Cố định

Thập Giá Đấng Christ Khổ Hình

▪ Tâm thức: Linh Hồn.

▪ Tập trung: sự sống của linh hồn.

▪ Mục đích: Tiết lộ bản chất thật
sự của linh hồn - Bác ái (Cung 2).

▪ Chi phối: Đệ tử (dự bị, nhập
môn, hữu thệ); Điểm đạo 1-2-3. 

▪ Con người bị căng ra trên thập
giá bằng sự chọn lựa có hướng
dẫn và ý định bất biến của linh
hồn.  

▪ Ảnh hưởng: tạo các cuộc khủng
hoảng để tái định hướng tới Linh 
Hồn.

Thập giá Chủ yếu

Thập Giá Đấng Christ Phục Sinh

▪ Tâm thức: Tinh Thần. 

▪ Tập trung: sự sống của tinh
thần.

▪ Mục đích: giải thoát, siêu việt, 
hợp nhất (Cung 1).

▪ Chi phối: Điểm đạo đồ; Điểm
đạo bậc 4-5. 

▪ Tinh thần bị khổ hình. Con 
đường Hy sinh. Trạng thái tâm
thức Cao siêu.



❖ Đối với đa số nhân loại: 

Trên Thập Giá Khả Biến, con người bị khổ hình không nhìn thấy hình

ảnh nào. Y đau đớn, thống khổ, ham muốn, cố gắng, là nạn nhân ở bề

ngoài của các hoàn cảnh, và được phân biệt bằng tầm nhìn bị che

khuất và các khao khát còn phôi thai (inchoate longings). Các điều này

dần dần thành hình cho đến khi y đạt tới giai đoạn mặc nhận và ao

ước (acquiescence and aspiration).

❖ Đối với điểm đạo đồ:

Trên Thập Giá Cơ Bản, mục tiêu và sự hoàn thiện hợp nhất của hai

thập giá hình trước kia trở nên hầu như hiện ra, một cách lờ mờ và

một cái nhìn của ý định hợp nhất của Ba Ngôi của Tam Vị Nhất Thể ẩn

bên dưới xuất hiện một cách rõ ràng.

Ba thập giá cấp độ tâm thức
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Ba thập giá cấp độ tâm thức

❖ Đối với người chí nguyện, đệ tử:

▪ Trên Thập Giá Cố Định, y bắt đầu hiểu được toàn thể mục tiêu của kinh 

nghiệm trên Thập Giá Khả Biến (về phần nhân loại) và hiểu được rằng

có một mục tiêu của Thánh Đoàn mà có thể chỉ hiểu được bởi người nào

muốn chịu khổ hình trên Thập Giá đó. 

▪ Y đạt đến giai đoạn trách nhiệm, ngã thức và định hướng đúng đắn. Ở 

giai đoạn này, Thiên Cơ của Thượng Đế bắt đầu hình thành trong tâm 

thức của y.

14



Ba thập giá cấp độ tâm thức – Biểu tượng
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THẬP GIÁ KHẢ BIẾN:  
thay đổi vật chất và chuyển động không
ngừng.
Thập Giá Khả biến nắm giữ bí ẩn của
hình tướng.

THẬP GIÁ CỐ ĐỊNH: 
con người trở nên giác ngộ và
biết được các hiệu quả của chu 
kỳ được hoàn tất (được chỉ dẫn
bằng vòng tròn).
Thập Giá Cố Định là bí ẩn của
linh hồn hay của thực thể có ý 
thức tự tri.

THẬP GIÁ CHỦ YẾU: 
tam giác của Chân Thần biểu lộ cộng với ba chu 
kỳ của bốn năng lượng, được tập trung và phối
hợp trong sự hợp nhất
Thập Giá Chủ yếu là bí ẩn của chính Sự sống. 



Ba thập giá cấp độ tâm thức

▪ Thập Giá Khả Biến ‒ đưa đến các tình huống vốn dĩ sẽ

tạo ra các chu kỳ thay đổi lớn trong sự sống của hành tinh, 

của một giới trong thiên nhiên hoặc của một con người. 

Mercury đóng một vai trò trong việc này.

▪ Thập Giá Cố Định ‒ theo trình tự, mang lại cho các thay 

đổi bên trong này một vài điểm chuyển biến lớn không 

thể tránh khỏi và cơ hội rõ rệt hiện tại. Saturn có tác dụng

vượt trội trong việc tạo ra sự kiện này.

▪ Thập Giá Chủ Yếu ‒ có trách nhiệm trong việc mang lại

một vài điểm tổng hợp lớn, theo trình tự của cả sự thay 

đổi lẫn sự tổng hợp. Jupiter có trách nhiệm cho việc tập

trung các năng lượng ở điểm này.
16



Ba thập giá cấp độ tâm thức

Thập giá giúp chúng ta nhìn lá số chiêm tinh một cách tổng thể.

▪ Xác định mức độ tiến hóa của chủ lá số:

➢Các chủ tinh ngoại môn chi phối phàm ngã.

➢Các chủ tinh nội môn ảnh hưởng linh hồn.

Trong sự tiến bộ của linh hồn, một trong 4 cung của mỗi Thập giá thì có

tầm quan trọng nhiều hơn các cung khác. (EA 147)

▪ Thập Giá Khả Biến ........ Song Ngư. 

▪ Thập Giá Cố Định ......... Hổ Cáp. 

▪ Thập Giá Cơ Bản ........... Ma Kết.
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Ba thập giá cấp độ tâm thức

❖ LƯU Ý*: Không phải là dấu hiệu Mặt trời, Mọc trên thập giá xác định mức

độ tâm thức của bạn, mà chính mức độ tâm thức của bạn sẽ đưa ra chỉ

thị, phương hướng có ý thức cho dấu hiệu của bạn.

➢ Cần xác định cấp độ tâm thức trước khi đọc lá số.

▪ Vd: Một người có mặt trời Nhân Mã không có nghĩa tâm thức anh ta 

đang ở trên Thập giá Khả Biến, hay một mặt trời Thiên Bình không có

nghĩa tâm thức anh ta đang ở trên Thập giá Chủ Yếu… 

➢ Nó có thể có nghĩa là một người có tâm thức trên Thập giá Cố định

nhưng đang sử dụng một dấu hiệu khả biến hành hỏa như mặt trời

Nhân Mã để làm phương tiện thể hiện khát vọng của họ, và Nhân Mã

mang lại tầm nhìn, tái định hướng, tập trung,… cần thiết trong lần hóa

thân này. 
18



Ba thập giá

▪ Các dấu hiệu giống như các trường năng lượng ảnh hưởng, và linh hồn

sẽ lựa chọn trường năng lượng nào có tác dụng tốt nhất, cần thiết nhất

cho sự đóng góp trong cuộc sống.

▪ Một sự dung hợp năng lượng cần được lưu ý, nói về mặt nội môn, khi 

con người “đứng ở điểm giữa nơi mà bốn năng lượng gặp nhau”.

➢ Vd: Người có dấu hiệu Mặt trời ở trong Song Tử, thì nói chung phụ

thuộc vào các thần lực đang tuôn chảy qua Thập Giá này; người này sẽ

bén nhạy với ảnh hưởng của ba cung khác khi các cung này phát huy

quyền lực khi vòng hoàng đạo nhỏ của năm góp phần của nó. 

▪ Vận dụng ba năng lượng của ba cung khác của Thập Giá mà dấu hiệu

Mặt Trời tìm thấy một vị trí trong đó.

19



Ba thập giá

▪ Tổng hợp tất cả các hành tinh chủ quản và

các dấu hiệu trên từng thập giá. 

▪ Tìm hiểu ý nghĩa của các hành tinh chủ

quản theo một cách thực tiễn và có hiệu

quả để ứng xử với các năng lượng mà các

hành tinh này phóng ra, bắt chúng lệ thuộc

vào các năng lượng được phóng ra bởi

Thập Giá Cố Định [các phẩm tính cốt lõi của

thập giá, lưu ý tính chất của Hổ Cáp-do ảnh

hưởng quan trọng hơn của nó ở thập giá

này] mà y đang đứng trên đó, và vì thế làm

tăng sức mạnh của chúng nhờ sự kết hợp

huyền bí. 20



Ba thập giá

Những linh hồn sinh ra trong các dấu hiệu

trên Thập giá này được chỉ ra rằng kiếp

sống này (hoặc cả kiếp kế tiếp) sẽ mang 

đến cho họ các tình huống vốn dĩ sẽ tạo ra 

các chu kỳ thay đổi lớn, đánh dấu các điểm

thay đổi, tạo ra các chu kỳ tái định hướng

cần thiết, chuẩn bị cho các phát triển mới

và các hoạt động mới. 21

❖ THẬP GIÁ KHẢ BIẾN – Song Tử (2), Xử Nữ (2,6), Nhân Mã (4,5,6), 

Song Ngư (2,6)

Từ khoá: hoạt động, khả năng thích ứng, linh hoạt và thay đổi.



Ba thập giá

Người có nhiều hành tinh trong các dấu hiệu

cố định hơn các thập giá khác sẽ cho thấy

những phẩm chất của Thập Giá Cố Định hơn 

các phẩm tính của Thập Giá Chủ Yếu hoặc

Thập Giá Khả Biến. Thể hiện sự kiên định, bền

bỉ, duy trì và/hoặc nhu cầu ổn định. 

Dấu hiệu cố định thường tiếp cận cuộc sống

với sự thận trọng hơn. Tính (có thể) dự đoán

được là quan trọng và sự kiên định và khả

năng duy trì quyết định thái độ của họ trên thế

giới. 22

❖ THẬP GIÁ CỐ ĐỊNH - Kim Ngưu (4), Sư Tử (1,5), Hổ Cáp (4), Bảo Bình (5) 

Từ khoá: mong muốn, khát vọng, sự ổn định, duy trì và độ bền. .



Ba thập giá

Những người đặt trọng tâm vào Thập Giá

Chủ Yếu hướng ngoại, thường là độc lập, và

muốn kiểm soát môi trường của họ. Họ bị

thúc đẩy bởi ý thức về mục đích và là những

người “chuyển động và lay chuyển” nhiệt

tình của thế giới. 

*Lưu ý: Hành (Khí, Thủy, Thổ, Hỏa) chỉ ra tính

chất cơ bản sẽ thể hiện ra sao trong một

người và trong cuộc sống. 
23

❖ THẬP GIÁ CHỦ YẾU – Bạch Dương (1,7), Cự Giải (3,7), Thiên Bình (3), 

Ma Kết (1,3,7)

Từ khoá: ý chí, động lực,  hành động.



Hợp nhất các đối cực

24



Đối cực giữa các cặp hành tinh

25

Ngày và Đêm
Cha và Mẹ

Nữ tính và Nam tính
Vẻ đẹp và Cơ bắp

Mở rộng và Hạn chế
Thở ra và Hít vào



Đối cực giữa Phàm Ngã (Mặt Trời) và Linh Hồn (Mọc)

26

…”khi sự tiếp xúc với linh hồn được thiết lập tương xứng – dẫn tới kết quả là một
kiếp sống mà trong đó phàm ngã phát triển cao siêu và mạnh mẽ trở thành, trong
chính nó, Kẻ Chặn Ngõ (Dweller on the Threshold). Lúc đó Thiên Thần Hiện Diện
(Angel of the Presence) và Kẻ Chặn Ngõ đứng đối diện và một điều gì đó lúc bấy giờ
phải được thực hiện [cuộc chiến]. Sau rốt, ánh sáng của phàm ngã tàn tạ và suy
giảm trong ngọn lửa rực rỡ tỏa ra từ Thiên Thần. Lúc đó cái rực rỡ to tát xóa nhòa
cái rực rỡ yếu hơn. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể xảy ra khi phàm ngã khát khao
tiến nhập vào mối liên hệ này với Thiên Thần, nhận ra chính nó như là Kẻ Chặn
Ngõ và – khi trở thành đệ tử ‒ bắt đầu cuộc chiến giữa các cặp đối cực đồng thời
nhập vào các thử thách của Hổ Cáp.” (EA 208)



Hợp nhất các đối cực

Thái dương hệ của chúng ta được nói đến như là thái dương hệ có “bản chất

nhị nguyên” (bác ái ‒ minh triết) và chính nhiệm vụ chính của con người là

“điều hòa các cặp đối cực”. Do đó, chủ đề của nhị nguyên xuyên suốt toàn bộ

lịch sử phát triển của con người. Trên tất cả ba cõi phát triển của con người, 

sự hòa giải đang diễn ra. 

▪ (1) Trên cõi trần, chúng ta thấy có sự hòa nhập của các mãnh lực trọng

trược và lực tinh anh. Việc hoà nhập này được hoàn thành trên Con Đường

Thanh Luyện.

▪ (2) Trên cõi cảm dục, việc giải quyết các cặp đối cực phải xảy đến. Việc này

được hoàn tất trên Con Đường Đệ Tử.

▪ (3) Trên cõi trí, Thiên Thần Hiện Diện và Kẻ Chặn Ngõ được mặt đối mặt. 

Sự tổng hợp của cả hai xảy ra trên Con Đường Điểm Đạo. (EA 54-55)
27



Hợp nhất các đối cực

▪ Trên vòng đảo ngược (người đi trên đường Đạo được xem như là đi trên

vòng ngược chiều kim đồng hồ), cuối cùng các dấu hiệu đối cực sẽ được

hợp nhất.

▪ Hai cuối cùng phải trở thành Một. 12 dấu hiệu đối cực cần phải trở

thành 6 hợp nhất, điều này được mang lại bằng sự dung hợp trong tâm 

thức của các đối cực (EA 346-348). 

▪ Các hành tinh ở mỗi dấu hiệu sẽ kích thích dấu hiệu đối cực như nhau.

➢ Vd: Một người Sư tử duy trì được tính chất riêng của Sư tử cùng đồng

thời với tính toàn thể (bao quát mọi mặt) của Bảo Bình. Y có thể hoạt

động như một cá nhân tự hòa đồng hoàn hảo, đồng thời sở hữu một ý 

thức đại đồng hoàn toàn. 
28



Hợp nhất các đối cực
▪ Sau cùng các đối cực vẫn là theo quan điểm của lý trí con người, còn đối

với điểm đạo đồ có trực giác đang hoạt động, chúng [12 dấu hiệp] hợp

thành sáu mãnh lực lớn, vì điểm đạo đồ đã đạt được “quyền tự do của cả

hai” (EA 348).

▪ Do ảo tưởng về chia rẽ mà chúng ta có khuynh hướng nhìn các đối cực là

khác biệt, cần nhớ rằng chúng vốn kết nối nội tại với nhau. Trong chiêm

tinh học nội môn, chúng không chỉ kết nối mà còn là chìa khóa quan

trọng để mở ra hành trình tinh thần, hành trình chữa lành đi đến toàn

thể, hợp nhất.

▪ Hợp nhất các đối cực là một khái niệm quan trọng cơ bản trong chiêm

tinh học nội môn. Phát triển các phẩm tính của dấu hiệu đối cực một

cách hữu thức đưa ta đến cấp độ tổng hợp và toàn thể (wholeness) cao

hơn, nhờ đó tăng tốc hành trình tinh thần. 29



Hợp nhất các đối cực

▪ Bằng cách dung hợp năng lượng và

đặc tính của đối cực, chúng ta tạo ra

về mặt năng lượng một vòng lặp tiến

hóa (giống như biểu tượng vô cực)

giúp tạo ra bước nhảy lượng tử đến

một rung động Linh Hồn cao hơn.

▪ Khi phát triển các phẩm tính của dấu

hiệu đối cực, ta tiến tới trung tâm (đi

con đường trung đạo), cân bằng và

hài hòa. Điều này giúp phá vỡ sự cứng

nhắc ở một đầu cực và nâng tâm thức

lên một cấp độ mới, giúp ta ý thức về

các năng lượng vi tế hơn. 30



Bạch Dương – Thiên Bình
Nuôi dưỡng cân bằng trong các mối quan hệ - Tạo ra những cách thức mới

để có thể ở trong các mối quan hệ mà vẫn giữ được cá tính riêng

▪ Bạch Dương thiên về các quan hệ đối thủ, trong khi Thiên Bình thiên về

các quan hệ hợp tác và đối tác. 

▪ Khi kết hợp trong một tổng hợp sáng tạo, ta nhận ra rằng cần đạt được

tự tri để có mối quan hệ ý nghĩa với những người khác. Ngược lại, chỉ

qua việc bước vào các mối quan hệ mà ta mới trở nên thực sự nhận thức

về chính mình. Con người luôn thấy chính mình trong mọi người và

những hoàn cảnh mà anh ta ở trong đó. 31



Bạch Dương – Thiên Bình

▪ Bạch Dương và Thiên Bình về cơ bản là một dấu hiệu và chủ trì con 

đường đến Shamballa. Bạch Dương cai quản luân xa vương miện và

Thiên Bình cai quản luân xa gốc. Khi mối quan hệ giữa chúng được rõ

rang, con đường phục sinh được thiết lập, Kundalini có thể tuôn chảy từ

luân xa gốc đến luân xa vương miện.

▪ Bạch Dương là ý chí sáng tạo, thiết lập kiểm soát trí tuệ. Thiên Bình là

việc đạt được cân bằng liên tục qua kiểm soát trí tuệ. 

➢Mục đích chung là thiết lập cân bằng, kiểm soát trí tuệ. Như vậy linh hồn

sẽ kiểm soát phàm ngã. 32

Bạch Dương đại diện cho sự phục sinh

của Tinh Thần từ vật chất, trong khi

Thiên Bình là biểu đạt cân bằng của

Tinh Thần trong vật chất.



▪ Hổ Cáp liên quan đến sự buông bỏ (letting go) và

mang mãnh liệt vào cuộc sống.

▪ Kim Ngưu chủ về dục vọng đối với người bình

thường và là ý chí hay mục đích được định hướng đối

với người đệ tử. Tăng trưởng của ánh sáng linh hồn

▪ Hổ Cáp là xung đột, thử thách và cuối cùng là chiến

thắng, đưa ta từ khủng hoảng này đến khủng hoảng

khác, những thời khắc quan trọng, bước ngoặt để tái

định hướng. 
33

Kim Ngưu – Hổ Cáp
Nuôi dưỡng trí tuệ để chuyển hóa các mối quan hệ - Học cách sử dụng

minh triết của ánh sáng linh hồn, vượt qua những bản chất thấp của

chúng ta để phát triển chánh ngữ, chánh tư duy, hành động đúng đắn và

các mối quan hệ con người đúng đắn nói chung.



“Dục vọng (desire) trong Kim Ngưu trở thành khát vọng tinh thần (spiritual

aspiration) trong Hổ Cáp.

Vô minh của kinh nghiệm trong Hổ Cáp trở thành giác ngộ trong Kim Ngưu.

Vì đừng nên quên rằng về lĩnh vực liên quan đến các cặp đối cực, chúng đạt

được và hưởng được lợi nhờ vào nhau, vì có một tuyến trực tiếp của lực và

của sự tiếp xúc giữa cả hai” (EA 208-209).

34

Kim Ngưu – Hổ Cáp



▪ Song Tử vun bồi tri thức cụ thể và tìm kiếm cách thức –

(how). Nhân Mã tìm kiếm nguyên nhân (why) minh

triết thực sự và khám phá những khái niệm trừu tượng.  

▪ Song Tử đại diện cho nhị nguyên, bác ái – minh triết. Nó

cai quản các cặp đối cực. Tình thương nền tảng của

Thiêng Liêng chạm đến thái dương hệ của chúng ta qua 

Song Tử. 

▪ Trục này thiết lập việc kiểm soát các cặp đối cực và hòa

giải nhị nguyên để sử dụng trong hành động tinh thần

nhất tâm.
35

Song Tử – Nhân Mã
Nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa Phàm Ngã và Linh Hồn. 

Tạo ra những cách thức mới để đánh thức trực giác và trở nên hướng trực

tiếp đến Linh Hồn hơn. 



▪ Ma Kết và Mặt Trời (nam tính), và Cự Giải và Mặt Trăng

(nữ tính) phải tạo thành một cặp đôi hợp nhất.

▪ Cự Giải phát triển trực giác và tính nhạy cảm. Ma Kết

phát triển nhận thức tinh thần và đưa chúng ta đến

điểm đạo. Cùng nhau, cả hai là những cánh cổng vào và

ra khỏi lâm phàm (incarnation). 

▪ Trục này chủ về việc rèn giũa và nuôi dưỡng tính nhạy

cảm và trực giác của linh hồn để chuẩn bị cho điểm đạo. 

36

Cự Giải – Ma Kết
Vun bồi trải nghiệm cho sự tăng trưởng của Linh Hồn. 

Tạo ra những cách thức mới để hiện thân tia sáng Thiêng Liêng nội tâm

khi chúng ta trải nghiệm cuộc sống, leo đỉnh núi thành tựu, và tìm đường

về với Thiêng Liêng đó.



▪ Sư Tử chủ về sự khẳng định bản thân, nhận thức cá

nhân. Bảo Bình chủ về ý chí muốn phụng sự, trước tiên

là phàm ngã, rồi đến chân ngã và phụng sự thế giới. 

▪ Tâm thức cá nhân chuyển hóa thành tâm thức tập thể. 

▪ Sư Tử chủ về làm chủ bản thân để chuẩn bị cho việc

phụng sự vô kỷ. Và Bảo Bình kích thích nhận thức

nhóm, phụng sự thế giới. 

▪ Trục này chủ về việc làm chủ bản thân vì mục đích để

hữu ích cho tập thể trong công việc phụng sự thế giới.
37

Sư Tử – Bảo Bình
Nuôi dưỡng một cảm giác Toàn Thể và Mục Đích Tập Thể.

Tạo ra những cách thức mới để chuyển hóa tự ngã thức

thành tâm thức tập thể



▪ Lý trí và mộng mơ. Cả hai dấu hiệu đều liên quan đến luân

xa tim. Xử Nữ là sự sinh ra linh hồn (tâm thức Christ/thiên

tính) trong hang động trái tim. Song Ngư là biểu đạt của

tâm thức linh hồn. 

▪ Xử Nữ đại diện cho cả hình tướng và tinh thần, đó là nơi

hài nhi Christ được nuôi dưỡng. Song Ngư là cái chết của

phàm ngã, giải phóng linh hồn khỏi giam cầm, đại diện cho

Đấng Cứu Thế, Đức Christ.

▪ Nuôi dưỡng linh hồn trong trái tim và mang linh hồn vào

biểu hiện hữu thức. Đánh thức Trái Tim Thiêng Liêng của

Nhân Loại mà cuối cùng sẽ chấm dứt mọi khổ đau.
38

Xử Nữ – Song Ngư
Nuôi dưỡng ảnh hưởng của Đấng Christ tiềm ẩn.

Tạo ra những cách thức mới để lan tỏa trái tim từ bi.



Các nhà trong chiêm tinh
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40Nguồn: https://www.loyo.vn/12-cung-hoang-dao/cung-nha/

12 Nhà của
chiêm tinh
phổ truyền
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▪ Các hành tinh (planets) tương 
ứng với WHAT—lực tác động 
lên chủ thể

▪ Các Cung Hoàng đạo tương ứng 
với HOW—cách thức các lực đó 
tác động

▪ Nhà (Houses)—là WHERE, nơi 
các lực đó tác động vào. Đó là 
nơi hay phương diện của đời 
sống của một cá nhân, một lãnh 
vực trong sự tồn tại trên thế 
gian, mà năng lượng thể hiện 
bởi cấu trúc hành tinh / cung tự 
thể hiện với cường độ cao nhất.

Các nhà trong chiêm tinh
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Sơ đồ chủ tinh của các

dấu hiệu hoàng đạo

▪ Chủ tinh ngoại môn (phàm

ngã): Vòng tròn màu xám

trong cùng.

❖ Chủ tinh nội môn (đệ tử, 

người chí nguyện): Vòng

tròn màu xanh lá.

▪ Chủ tinh huyền giai (điểm

đạo đồ): Vòng tròn màu

vàng.

*Chủ tinh của một dấu hiệu là hành tinh có tác động
quan trọng nhất của dấu hiệu đó. Các dấu hiệu hoàng
đạo bộc lộ những phẩm chất, đặc điểm tương tự như 
chủ tinh của chúng.



Các nhà trong chiêm tinh
▪ Các Nhà chiêm tinh đại diện cho cách chúng ta nhận thức và trải nghiệm

các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, được biểu thị bằng dấu hiệu trên 

mỗi 12 Nhà. Cách chúng ta nhận thức cuộc sống quyết định liệu trải

nghiệm của chúng ta sẽ tích cực hay tiêu cực. Tất cả phụ thuộc vào

người nhận thức là phàm ngã hay linh hồn. Mỗi Nhà có thể được giải

thích từ quan điểm phàm ngã hoặc linh hồn.

▪ Các Nhà khi được xem xét từ cấp độ phàm ngã: cách nhìn cuộc sống

từ góc độ vật chất, thế gian.

➢Phân tích các dấu hiệu trên cửa (cusp) của Nhà từ góc độ phàm ngã.

➢ Xem xét chủ tinh ngoại môn của dấu hiệu đó, nó ở trong dấu hiệu

hoàng đạo nào, các góc hợp và Nhà của nó. Nếu nó có các góc hợp tốt, 

thì nói chung điều này có nghĩa là các vấn đề của Nhà sẽ trôi chảy và

tích cực ở mức độ vật chất (hồng trần). 43



Các nhà trong chiêm tinh

▪ Các Nhà khi được xem xét từ cấp độ Linh Hồn: Cách nhìn cuộc sống

cao hơn, vị tha hơn, nhìn thấy cơ hội phát triển.

➢ Phân tích dấu hiệu trên cửa của Nhà từ góc độ linh hồn.

➢ Khảo sát chủ tinh nội môn (bí truyền) của dấu hiệu đó. Nó đại diện cho 

cách linh hồn sẽ tiến hành các công việc trong nhà nhưng chỉ khi linh 

hồn hoạt động trong tâm thức và trong cuộc sống.

Vd: nếu Cự Giải cai quản một Nhà, nhận thức phàm ngã nhuốm màu bởi

Mặt trăng (chủ tinh ngoại môn) và nhận thức linh hồn nhuốm màu bởi Hải

vương tinh (chủ tinh nội môn). Phàm ngã sẽ thiên về tình cảm thông qua

Mặt trăng; những người chí nguyện và đệ tử sẽ chứng minh sự nhạy cảm

bao gồm (inclusive) thông qua Hải vương tinh.

44



Các nhà trong chiêm tinh
❖ Các hành tinh cai quản của một nhà. 

▪ Vị trí (dấu hiệu hoàng đạo và nhà) của chủ tinh nhà sẽ cho chúng ta 

manh mối để luận giải về lĩnh vực nhà đó.

Vd: Cự Giải cai quản Nhà thứ 7 và Mặt trăng (chủ tinh ngoại môn của Cự

Giải) nằm trong Nhà 4 và Sao Hải Vương (chủ tinh nội môn) nằm trong nhà

11 ở Thiên Bình; chúng ta có thể giải thích theo những cách sau.

▪ Châm ngôn phàm ngã của Cự Giải là “Hãy để sự cô lập là quy luật thế

nhưng đám đông vẫn tồn tại”. 

➢ Phàm ngã có cách tiếp cận phòng thủ với các đối tác (nhà 7), có nỗi lo sợ

bị từ chối có thể xói mòn các mối quan hệ. 

➢ Xây dựng cuộc sống gia đình an toàn (nhà 4) xung quanh đối tác giúp

phàm ngã cảm thấy an toàn. 
45



Các nhà trong chiêm tinh

❖ Các hành tinh cai quản của một nhà. 

▪ Mantram bí truyền (nội môn) là “Tôi xây một Ngôi Nhà được thắp sáng

và ngụ trong đó”. 

➢ Linh hồn muốn phàm ngã nhẹ nhàng hơn, ít cảm xúc và cân bằng hơn

(Thiên Bình), cộng với sáng suốt (Sao Hải Vương). Học cách làm bạn (nhà

11) với các đối tác và hòa đồng với xã hội sẽ giúp phát triển sự hòa hợp

và cân bằng trong cuộc sống.

46



47

3. Dấu Hiệu Hoàng Đạo

[Chiêm tinh học nội môn minhtrietmoi.org]



Giống như các dấu hiệu Hoàng 
đạo được chia thành các dấu hiệu
Chủ Yếu (Cardinal), Cố định 
(Fixed), và Khả biến (Mutable), 
các Nhà cũng được chia làm ba 
loại chính: 

Nhà Góc (Angular Houses)

Nhà Kế Tiếp (Succedent Houses)

Nhà Cuối (Cadent Houses).

Các nhà trong chiêm tinh

48



Các nhà trong chiêm tinh

▪ Các nhà góc (angular houses) 1, 4, 7, 10. Các năng 

lượng mà các hành tinh thể hiện ở đây trở thành những

ảnh hưởng tích cực và quan trọng nhất trong lá số

chiêm tinh.

▪ Các nhà kế (succedent houses) 2, 5, 8, 11 liên quan 

đến các nguồn lực và sự tập thể hóa năng lượng.

▪ Các nhà cadent (cadent houses) 3, 6, 9, 12 liên quan 

đến các mối quan hệ giữa con người và các trạng thái

chuyển tiếp.
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Nhà 1
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Cơ thể, đặc điểm ngoại hình.
Cá tính, quan điểm cá nhân.
Các hoạt động của phàm ngã.
Não, đầu.

Mục đích Linh Hồn. Tiềm năng của
linh hồn.
Hoa Sen Chân Ngã (thể linh hồn) và
hoạt động của linh hồn, trường hào
quang.
Luân xa vương miện.
Biểu hiện của ý chí được thể hiện.



Nhà 2
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Tài sản, tài năng và thiên phú, sở
hữu, giá trị. Nhà 2 đại diện cho
những gì chúng ta mong muốn và 
trân trọng, những năng lượng, 
nguồn lực mà chúng ta thực hiện 
để đạt được điều này. 
Cách phàm ngã coi trọng tiền bạc 
và của cải vật chất và theo đuổi 
chúng, được hình thành bởi dấu 
hiệu hoàng đạo trên đỉnh Nhà số 2 
và chủ tinh của nó.

Các nguồn lực, năng lượng và giá
trị tinh thần, prana. Việc sử dụng
vật chất cho các mục đích của linh
hồn, việc sử dụng các tài năng như
một biểu đạt của mục đích linh
hồn. 
Chủ tinh nội môn của Nhà thứ 2, 
dấu hiệu hoàng đạo và Nhà của nó, 
cho thấy linh hồn sẽ dạy chúng ta 
phát triển các giá trị cao hơn ở đâu 
và như thế nào.



Nhà 3
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Học tập và giao tiếp, viết lách, 
truyền thông, những chuyến đi
ngắn, những mối quan hệ quanh ta 
như anh chị em, họ hàng, hàng
xóm.
Các quá trình tư duy lý trí, cụ thể, 
kiến thức.

Giao tiếp với Linh Hồn. Giao tiếp
viễn cảm. Con đường tới Minh 
Triết. Phát triển đường
antahkarana từ phàm ngã đến linh
hồn. Những huynh đệ tri kỷ (soul 
brothers and sisters), bạn đạo.
Cơ hội để phát triển trí tuệ và 
mang nó vào dưới sự kiểm soát của 
Linh hồn.
Các trường nội môn dự bị. 



Nhà 4
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Mẹ, gia đình, di truyền huyết thống, 
nhà cửa, điền sản, tuổi thơ, quê
hương… 
Nền tảng cuộc sống.
Nền tảng tâm lý.
Kết thúc.

Đạo viện của Chân Sư, ngôi nhà
tinh thần của đệ tử.
Nghiệp quả gia đình, Mẹ Thế Giới, 
Linh Hồn Nhóm (nguồn cội của
những huynh đệ linh hồn).
Nền tảng xây dựng tự hữu thức.
Cơ hội để cắt những liên kết ràng 
buộc quá khứ, làm sạch hành trang 
tâm lý và ở cấp độ cao hơn, để 
phục vụ gia đình nhân loại.
Gia đình Nhân Loại



Nhà 5
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Tình yêu, trẻ em, sự sáng tạo, vui
chơi, thể hiện bản thân, tận hưởng
tình yêu và sở thích, các hoạt động
yêu thích. 
Chủ tinh ngoại môn cho thấy phàm 
ngã sẽ tìm kiếm niềm vui và hạnh 
phúc ở đâu. 

Biểu đạt của Linh Hồn/Chân Ngã. 
Biểu đạt ý chí tinh thần.
Ý chí biểu đạt như tình thương.
Ý chí hướng đến phụng sự.
Tình thương của linh hồn.
Luân xa tim.
Các dự án sáng tạo của linh hồn.
Điểm đạo bậc 1.



Nhà 6
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Phụng sự, công việc, sinh hoạt hàng
ngày, sức khỏe, chế độ ăn uống, vật
nuôi. 
Kỹ thuật và kỹ năng.

Công việc ý nghĩa, phụng sự của
linh hồn. Phụng sự đến giới động
vật, phụng sự cho nhân loại.
Bạn đạo. Kỹ năng phụng sự Thiên
Cơ. 
Thanh luyện thể xác. Tổng hợp các
hạ thể. Tổng thể.
Tri thức để xây dựng đường
Antahkarana.



Nhà 7
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Các mối quan hệ chính thức 1-1 
(đối tác, người yêu, hôn nhân), luật
pháp.
Kẻ thù công khai.

Hợp nhất giữa phàm ngã và Chân
Ngã (Linh Hồn). Cuộc hôn nhân
thần bí. Con đường Hợp Nhất.
Mối quan hệ đúng đắn, trân trọng
các cam kết. Luật Nhân Quả.
Tri kỷ, bạn đạo, các thành viên của
đạo viện linh hồn.  Các quan hệ đối 
tác hữu ích cho công việc phụng sự.
Kẻ Chặn Ngõ.



Nhà 8
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Chia ly và thử thách lớn (mất mát, 
cái chết) buộc chúng ta phải thay 
đổi, phát triển và biến đổi. 
Những giá trị, tiền bạc và di sản 
của người khác. 
Bí mật, chuyển hóa, tái sinh, tình
dục, tâm lý.
Cái chết.

Chuyển hóa mặt tối. Sự tách rời
đúng đắn. 
Con đường đệ tử. Thanh luyện cảm
xúc, chuyển hóa dục vọng thành
các nhu cầu của Linh Hồn. Nguồn
lực cần cho nhóm. Chuyển hóa
hình tướng, huyền thuật. 
Cuộc điểm đạo bậc 2. 



Nhà 9
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Học tập bậc cao, giảng dạy, triết lý, 
đức tin, tôn giáo.
Những hành trình dài.
Các hoạt động luật pháp.

Con đường tinh thần, giảng dạy
minh triết.
Giáo dục tinh thần. Cơ hội mở rộng 
tâm thức để tiến bộ trên Đường
Đạo.
Nguồn Chân Lý Phổ Quát. Sự tổng
hợp của tất cả các tín ngưỡng.
Thượng trí.
Luật Vũ Trụ.



Nhà 10
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Sự nghiệp, danh tiếng, địa vị, quyền
lực, thành tựu, trách nhiệm và đời
sống xã hội. 
Cha.

Công việc của Chân Sư. Thiên Cơ, 
Mục Đích Cao Cả. Chân Thần, Cha. 
Shamballa, chính phủ tinh thần. 
Ý chí tinh thần được biểu đạt như
mục đích. Các Chân Sư, Thánh
Đoàn, vị thầy, các cơ hội tiến hóa
tinh thần, thực thi ý chí các Chân
Sư. Lĩnh vực phụng sự được ngoại
hiện.
Điểm đạo bậc 3.



Nhà 11
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Bạn bè.
Hy vọng và mơ ước.
Các tổ chức và hội nhóm.
Các hoạt động chính trị.

Linh hồn nhóm. Tình huynh đệ đại
đồng. Đoàn Người Mới Phụng Sự
Thế Gian.
Tầm nhìn và khát vọng tinh thần.
Nhà mà chủ tinh nội môn của Nhà 
11 cư trú có thể cho thấy nơi công 
việc tập thể hoặc phụng sự nhân
loại ằm ở đâu.
Điểm đạo bậc 4.



Nhà 12
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Phàm ngã (ngoại môn) Linh hồn (nội môn)

Nơi nghỉ ngơi hay trốn tránh.
Thoát ly, chữa lành, thoát tục, mơ
mộng. Các hoạt động bí mật. Các
nguồn lực ẩn giấu
Các hoạt động từ thiện, tâm linh.
Thương vong và các nơi chốn cách 
ly—bệnh viện, nhà tế bần, nhà tù 
và nơi ẩn dật. 
Kẻ thù ẩn giấu.
Sự đóng đinh vào thập giá của
phàm ngã.

Phụng sự phổ quát.
Nghiệp quả quá khứ chưa hóa giải, 
đảo ngược của mãnh lực linh hồn, 
sự trói buộc vào phàm ngã. Nhận
thức về các tiền kiếp.
Nơi tĩnh tâm tĩnh lặng để suy tư và 
thiền định. 
Phụng sự vô kỷ cho nhân loại.
Phụng sự cho Đấng Cứu Thế.



Các góc chiếu
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Góc chiếu (Aspect)

▪ Hành tinh: chủ thể (what).

▪ Dấu hiệu hoàng đạo: cách chúng biểu
đạt (how).

▪ Nhà: lĩnh vực chúng hoạt động
(where).

▪ Góc chiếu: tương tác giữa chúng.

➢ Tất cả các yếu tố này cùng nhau hình
thành nên bức chân dung về bạn, giúp
bạn có thể nhìn vào bên trong mình.
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▪ Góc chiếu là góc tạo bởi 2 hành tinh/điểm bất kỳ với tâm bản đồ
sao (Trái Đất), thể hiện năng lượng tương tác giữa các hành tinh.

▪ Ptolemaic Aspects – được chiêm tinh gia Ptolemy xác định vào
thế kỷ 1 là 5 góc chiếu chính cơ bản.

Góc chiếu (Aspect)
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▪ Trên bản đồ sao, các góc chiếu thường ký hiệu bằng các đường nối màu xanh
lam (góc mềm), đỏ (góc cứng), xanh lá giữa 2 hành tinh tạo góc.

▪ Khi hai hành tinh tạo góc với nhau, tương tác năng lượng giữa chúng sẽ
mạnh hơn so với khi không tạo góc.

Góc chiếu (Aspect)
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▪ Sai số cho phép gọi là độ lệch góc (orb). Độ lệch góc (sai số orb) càng
nhỏ hay bằng 0 thì ảnh hưởng của góc chiếu càng mạnh mẽ và quan
trọng. Ví dụ: góc 85° hay 95° vẫn được xem là góc vuông với sai số (orb)
là 5°.

▪ Thông thường sai số cho phép là 5° hay 6° với các góc chiếu chính 2°
hay 3° cho các góc chiếu phụ. Các góc chiếu liên quan đến Mặt Trời hay
Mặt Trăng có thể có sai số lên đến 8° hay 10°.

Góc chiếu (Aspect)
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Góc Đồng Vị (0 độ - Trùng Tụ - Conjunction)

▪ Cộng hưởng, nhấn mạnh, tập trung, tổng hợp,
hợp nhất.

▪ Khuyếch đại năng lượng của mỗi hành tinh.

▪ Mạnh mẽ nhất.
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Góc Đối Đỉnh (180 độ - Opposition)

▪ Mâu thuẫn, xung đột, tương phản, áp lực, đối
kháng, căng thẳng.

▪ Cân bằng, hợp tác, bổ sung, bù khuyết.

▪ Mạnh thứ hai sau góc đồng vị. Tính chất Thổ
tinh.

▪ Ý thức về sự đối đỉnh, mâu thuẫn nội tại và
quyết tâm, ta có thể giúp cân bằng, làm cho
các hành tinh hợp tác với nhau, bổ sung,
bù khuyết cho nhau.
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Góc Vuông (90 độ - Square)

▪ Tính chất Hỏa tinh.

▪ Thách thức, động lực mạnh mẽ (cơ
hội). Khó khăn, cản trở.

▪ Có ý nghĩa khắc chế, cần thời gian và
nỗ lực để 2 bên tìm tiếng nói chung và
tương hỗ cho nhau.

▪ Với quyết tâm và nhận thức, ta có thể
tìm lối giải tỏa năng lượng, mấu chốt là
để một cái hoạt động trước và cái kia
sau, để tạo cân bằng.
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Góc Tam Hợp (120 độ - Trine)

▪ Hòa hợp, vui vẻ, thuận lợi, dễ dàng, trôi
chảy, tương hỗ, truyền cảm hứng, phát
triển.

▪ Đôi khi thiếu động lực.

▪ May mắn, tài năng thiên bẩm.
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Góc Lục Hợp (60 độ - Sextile)

▪ Hỗ trợ, tạo cơ hội, nâng đỡ cùng
nhau phát triển, động lực.

▪ Tiềm năng cho kỹ năng, cần nỗ
lực rèn luyện là có được.

❖ Nhận ra góc lục hợp giúp xác
định các cơ hội phát triển và
hành động có thể hỗ trợ những
góc chiếu khó khăn trong lá số.
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Góc Bán Lục Hợp (30 độ - Semi-Sextile)

▪ Góc chiếu hòa hợp nhỏ.

▪ Phiên bản yếu hơn của góc lục hợp

▪ Kết nối hai dấu hiệu liền kề nhau.
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Góc Ngũ Chiếu (150 độ - Quincunx)

▪ Điều chỉnh, định mệnh.

▪ Trung tính, đôi khi tạo ra sự mệt mỏi
do nỗ lực bị ngăn trở.

▪ Kỹ năng cần tập trung chủ động mới
đạt được.
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Đa trùng (Stellium)

▪ Khi có ba hay nhiều hơn các hành
tinh tụ lại trong cùng một nhà hay
một dấu hiệu hoàng đạo.

▪ Tạo nên sự tập trung sâu sắc,
chuyên gia.

▪ Chủ quan, có thể cực đoan.
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Đại Thập Tự (Grand Cross)

▪ Căng thẳng, mâu thuẫn cực độ, cả nghĩ.

▪ Nhiều thăng trầm, luôn phải đối mặt với những
thử thách và bù lại rất mạnh mẽ, kiên cường, gai
góc.

▪ Tổ hợp này đòi hỏi rất nhiều năng lượng nỗ lực
và phấn đấu.

➢ Tổ hợp tiên phong: năng lượng ly tâm, hướng ra
ngoài.

➢ Tổ hợp cố định: nhiều mâu thuẫn nội tại, có xu
hướng bùng nổ với áp lực cực đoan.

➢ Tổ hợp biến đổi: không ngừng chuyển động.
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Chữ T (T-Square)

▪ Hành tinh ở góc vuông là hành tinh trọng tâm,
vừa có thể là điểm giải phóng năng lượng
(thúc đẩy hòa giải) của hai hành tinh đối đỉnh,
vừa có thể là trở ngại (tăng sự căng thẳng).

➢ Tổ hợp tiên phong: tham vọng, cương quyết,
mạnh mẽ.

➢ Tổ hợp cố định: sức chịu đựng và khả năng duy
trì nỗ lực.

➢ Tổ hợp khả biến: có thể tạo ra sự bồn chồn, nhu
cầu di chuyển, thay đổi.
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Chữ Nhật Bí Ẩn (Mystical Rectangle)

▪ Hai góc đối đỉnh tìm thấy giải pháp hòa
hợp qua sự tự tin và những cơ hội mà
góc tam hợp và lục hợp trao cho.

▪ Món quà giúp ta tìm ra những giải pháp
sáng tạo cho những tình huống khó
khăn.
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Đại Tam Hợp (Grand Trine)

▪ Tam giác đều, thuận lợi, may mắn. Tài
năng thiên bẩm, không cần nỗ lực
nhiều.

▪ Tính cách của nguyên tố tam hợp càng
thêm mạnh mẽ.

▪ Có thể lười và không có động lực.

➢ Tam hợp Lửa: Tự tin, mạo hiểm.

➢ Tam hợp Đất: niềm vui từ việc tạo ra
vật chất, may mắn về vật chất.

➢ Tam hợp Khí: kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ và tương tác xã hội, học
rộng, biết nhiều.

➢ Tam hợp Nước: kho chứa cảm xúc, tình cảm sâu sắc, tâm linh.
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Ngôi sao David (Grand Sextile)

▪ Rất hiếm gặp.

▪ Hai đại tam hợp tạo thành
một lục giác đều.

▪ Vô cùng may mắn, nhiều
phước lành.

▪ Những góc hợp thuận lợi tạo
thành một người có tính cách
khá ôn hòa dễ chịu.

▪ Thường có xu hướng tâm linh.
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Ngón tay của Chúa (Yod)

▪ Ngón tay định mệnh.

▪ Chủ nhân Yod cảm giác có một
định mệnh cần hoàn thành, một
mãnh lực bí ẩn thúc đẩy họ hoàn
thành một mục đích đặc thù mà
họ phải tìm ra (unknown
purpose).

▪ Như kiểu một thệ nguyện trước
khi tái sinh mà họ phải thực
hiện, nó ám ảnh cho đến khi vấn
đề được giải quyết. Chỉ khi đó họ
mới sẽ khám phá món quà tuyệt
vời về ý nghĩa của Yod.
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Cánh Diều (Kite)

▪ Kết hợp các tiềm năng dễ dàng
mà đại tam hợp đem lại với sự
sáng tạo bùng nổ từ hai góc lục
hợp, cộng thêm căng thẳng từ
góc đối.

▪ Hành tinh trung tâm (đỉnh) giúp
kích thích hoạt động và cung cấp
động lực để các tiềm năng của
đại tam hợp phát triển.
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Hành tinh không có góc chiếu (Unaspected Planet)

▪ Khi một hành tinh tạo góc chiếu
với một hành tinh khác, năng
lượng kết hợp giữa chúng hòa
trộn và hoạt động với nhau.

▪ Khi một hành tinh không tạo nên
bất cứ góc chiếu chính nào thì nó
được xem như “unaspected” và
hoạt động với thuần năng lượng
riêng của nó.

▪ Khi xuất hiện trong lá số, hành
tinh này cần được quan sát kỹ vì
nó có khả năng thay đổi toàn bộ
tâm trí (psyche) của chủ thể.

www.llewellyn.com
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▪ Hai diễn giải trái ngược:

➢ (1) Hành tinh có thể gặp khó khăn khi
biểu đạt. Tính chất của hành tinh
không được tích hợp với tính cách
hoặc bị bỏ quên.

➢ (2) Ngược lại, hành tinh không bị hạn
chế bởi những hành tinh khác và có
tầm quan trọng tăng cường.

▪ Năng lượng thuần tự nhiên dồi dào
của hành tinh không có góc chiếu
thường thống trị lá số, biểu đạt quá
mức trong bản chất cá nhân.

www.llewellyn.com

Hành tinh không có góc chiếu (Unaspected Planet)



84

Song song (parallel) và đối song song (contra-parallel)

▪ Là các góc chiếu liên hệ với
độ xích vĩ (declination)
nằm bên trên (Bắc – North)
hay dưới đường xích đạo
thiên cầu (celestial
equator).

▪ Song song tương đương
trùng tụ (đồng vị), thuận
lợi.

▪ Đối song song tương tự đối
đỉnh nhưng mang tính tích
cực và yếu hơn.

▪ Sai số nhỏ, 1 độ.
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Song song (parallel) và đối song song (contra-parallel)
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