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HƯỚNG DẪN TÌM CÁT TRÁNH HUNG NĂM 

NHÂM DẦN 2022 

• Phi tinh năm Nhâm Dần 2022 

• Hóa giải hung sát và kích tài lộc năm Nhâm Dần theo nhà ở 

• Hóa giải hướng nhà xấu nhất năm Nhâm Dần 2021 

• Kích tài lộc năm Nhâm Dần theo tuổi gia chủ 

• Hướng dẫn an vị vật phẩm phong thủy 

1. Bảng phi tinh năm Nhâm Dần 2022 

Lưu niên phi tinh là sự bày bố, sắp xếp các sao theo từng năm. Mỗi năm có một 

bố cục sao nhất định chiếu và bốn phương tám hướng của nhà hay mộ, từ đó mà 

định ra họa phúc trong năm. Biết họa mà tránh, biết phúc mà cầu thì sẽ bình an tốt 

đẹp. 

Lưu niên phi tinh có nhiều loại nhưng phổ biến là hai hệ thống: lưu niên phi tinh 

theo chòm sao bắt đẩu và lưu niên phi tinh theo sát thần của thái tuế. Ngoài lưu 

niên phi tinh còn có lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời để từ đó mà tìm ra 

được cát hung theo từng thời khắc. 
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2.1. Phi tinh bắc đẩu năm Nhâm Dần 2022 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

 

Sao cát trong huyền không phi tinh gồm: 

• Bát bạch: Là sao Tả phù, chủ về trung, nghĩa, hiếu, lương, thiện. 

• Nhất bạch: Là sao Tham lang, chủ về hoa, khôi, tài, nghệ. 

• Lục bạch: Là sao Vũ khúc, chủ về quan, chức, uy, quyền. 

• Cửu tử: Là sao Hữu bật, chủ về khoa cử vinh quang 

Sao hung trong huyền không phi tinh gồm: 

• Nhị hắc: Là sao Cự môn, chủ về tiền tài, nhân đinh, bệnh tật. 

• Tam bích: Là sao Lộc tồn, chủ về công danh. 

• Tứ lục: Là sao Văn khúc, chủ về thi cử học hành. 

• Ngũ hoàng: Là sao Liêm trinh, chủ về chí tôn, sát khí. 

• Thất xích: Là sao Phá quân, chủ về thị phi, võ sát. 
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Cửu tinh này luân phiên cai quản thế gian, mỗi năm có một sao thủ lãnh. Năm 

Nhâm Dần 2022 sao Ngũ Hoàng nắm quyền tiêu sát, nằm ở trung ương, sai khiến 

toàn bàn. 

Tứ lục Cửu tử Nhị hắc 

Tam bích Ngũ hoàng Thất xích 

Bát bạch Nhất bạch Lục bạch 

 

2.2. Phi tinh thần sát năm Nhâm Dần 2022 

Thần sát là gì? Là một hệ thống sao năm, tháng, ngày, giờ không ngừng giám sát 

thế gian. Hệ thống này có khoảng hơn một trăm tinh tú, chia thành dữ và lành, có 

thể vận dụng để tìm cát tránh hung. 

Sao cát trong thần sát thái tuế gồm: 

• Tuế đức: Chủ về tai họa tránh xa, vạn phúc tụ hợp. 

• Tuế đức chi: Chủ về giải cứu nguy nan, giúp đỡ nghèo khó. 

• Tuế đức hợp: Chủ về cát thần nội vụ. 

• Tuế can hợp: Chủ về hôn nhân, tham kiến, xuất hành, xây dựng. 

• Tấu thư: Chủ về văn tự, cầu phúc, can gián. 

• Bác sĩ: Chủ về tiến cử, hiền tài, soạn thảo. 
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Sao hung trong thần sát thái tuế gồm: 

• Tang môn: Chủ về chết chóc, tang phục. 

• Bạch hổ: Chủ về ốm đau, tang tóc. 

• Đại tướng quân: Chủ về chiến tranh, xung đột. 

• Thái tuế: Chủ về tai họa đủ đường  

• Đại hao: Chủ về hao tài, tốn sức. 

• Tam sát: Chủ về kiện tụng, thị phi, mất tiền, đau ốm. 

• Và các sao khác 

Bảng phi tinh thần sát năm 2022 

 

Tuế hình 

Lực sỹ 

Phá bại 

Tang môn 

Bao vĩ 

 

 

Quan phù 

Đại sát 

Tuế đức hợp 

Tuế can hợp 

 

 

Tuế đức chi 

Tiểu hao 

Tử phù 

Bác sĩ 

Tuế phá 

Đại hao 

Kim thần 

THẦN SÁT 

NĂM NHÂM DẦN 

2022 

 

Thái tuế 

Bệnh phù 

Tấu thư 

Kim thần 

Tuế đức 

Phục binh 

Đại tướng quân 

Điếu khách 

Tàm quan 

Bạch hổ 

Hoàng phan 

Phi liêm 
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Ngũ quỷ 

Tuế sát 

Thái âm 

Đại họa 

Tai sát 

Kim thần 

Tàm thất 

Tàm mệnh 

Kim thần 

Kiếp sát 

2.  Hóa giải hung sát và kích tài lộc năm Nhâm Dần theo nhà ở  

2.1. Chuẩn bị vật phẩm 

• Đỉnh trầm bằng đồng 

• Hồ lô bát tiên bằng đồng hoặc kim loại quý 

• Nghê đồng phong thủy 

• Hồ lô bát quái bằng đồng 

• Chậu cây xanh tươi to lá 

• Cây trúc cảnh 

• Quả cầu thủy tinh 

• Lu nước hình tròn 

• Tì hưu bằng đồng hoặc kim loại quý 

• Bảo bình chiêu tài bằng đồng hoặc kim loại quý 

2.2. Trung cung 

• Dự báo: Phạm ngũ hoàng đại sát, xấu. Nếu sửa chữa, động thổ khu vực giữa 

nhà, nóc nhà thì dễ bị ốm đau, hao tài, thị phi, tang tóc. 

• Hóa giải: Đặt đỉnh trầm bằng đồng hoặc hồ lô bát tiên vào khu vực giữa nhà.  

2.3. Phía Bắc 
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• Dự báo: Phạm tuế sát, tai sát, kiếp sát, phục binh, đại họa, đại tướng quân, 

điếu khách, thái âm, xấu. Nếu tu sửa, xây dựng, khai môn mở cổng đễ bị hao 

tài, đau ốm, thị phi, tang tóc. 

• Hóa giải: Đặt hồ lô bát tiên.. Nếu phía bắc có cổng, cửa thì đặt nghê đồng ở 

hai bên. Có thể động sửa tại  Nhâm vì có so tuế đức nhưng cần chọn ngày 

giờ kỹ lưỡng. 

2.4. Phía Nam 

• Dự báo: Phạm quan phù, đại sát là những hung tinh, chuyên về họa hình, 

pháp luật, nên tĩnh không nên động, tránh xây dựng. 

• Hóa giải: Dùng nghê đồng để trấn. Có thể động thổ tại Bính và Đinh vì có 

tuế đức hợp và tuế can hợp đều là cát tinh cho việc cầu phúc, động thổ, dựng 

vợ gả chồng. Tránh lửa phía Nam. 

2.5. Phía Đông 

• Dự báo: Cơ bản an lành, nhưng chính đông gặp kim thần chủ về tang loạn và 

bệnh dịch.  

• Hóa giải: Đặt hồ lô bát quái, có thể tiến hành tu sửa, động thổ phía đông 

nhưng nên lệch ra hai bên một chút, tránh chỗ chính đông. Ngoài ra có thể 

đặt chậu cây tươi, to lá ở phía đông để thúc đẩy tài vận. 

2.6. Phía Tây 

• Dự báo: Phía tây yên ổn, có thể tiến hành dụng sự. Tuy nhiên, cần chú ý thị 

phi. 

• Hóa giải: Đặt quả cầu thủy tinh hoặc lu nước sạch hình tròn để kích tài lộc.  

2.7. Đông Nam 
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• Dự báo: Phạm tang môn, bao vĩ, lực sĩ, tuế hình, phá bại, nếu khởi công xây 

dựng, tu sửa phương này thì dễ bị hao tài tổn sức, chết chóc, lầm than, nạn 

tai, đau ốm. 

• Hóa giải: Đặt nghê đồng để hóa sát. Người trong tuổi học hành, công vụ có 

thể đặt chậu trúc cảnh ở đây để thúc đẩy quan lộ, thi cử hanh thông. 

2.8. Tây Bắc 

• Dự báo: Phạm bạch hổ, phi liêm, hoàng phan, kim thần, tàm quan, tàm 

mệnh, tàm thất đều là những sao xấu về pháp luật, giấy tờ, chăn nuôi, tang 

phục, nếu động sẽ bất lợi. 

• Hóa giải: Đặt nghê đồng, quả cầu thủy tinh hoặc lu nước sạch hình tròn để 

hóa sát và kích tài lộc. 

2.9. Tây Nam 

• Dự báo: Phạm tuế phá, đại hao, tiểu hao, tử phù là những sao không lành về 

tài sản và sinh mệnh. Tuy nhiên cũng có sao cát là bác sĩ và tuế đức chi để 

cứu vãn. 

• Hóa giải: Nên tiến cử, đề xuất công việc, hạn chế xây sửa. Đặt bảo bình 

chiêu tài để hóa giải. 

2.10. Đông Bắc 

• Dự báo: Phạm thái tuế, bệnh phù, kim thần, ngũ quỷ là những sao chủ về 

đau ốm, mất tiền, thị phi, tai nạn. Tuy vậy được bát bạch và tấu thư bay về 

nên trong hung có cát. 

• Hóa giải: Đặt tì hưu, bảo bình để chiêu tài. Đặt nghê để hóa sát. 

3. Hóa giải hướng nhà xấu nhất năm Nhâm Dần 2021 
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3.1. Chuẩn bị vật phẩm phong thủy 

• Nghê đồng phong thủy 

• Chuỗi hồ lô ngũ đế 

3.2. Nhà có cửa hoặc cổng tại vị trí Đông Đông Bắc so với tâm nhà 

• Dự báo: Thị phi, hao tài, đau ốm. 

• Hóa giải: Đặt nghê đồng hoặc treo chuỗi hồ lô ngũ đế hai bên cửa. 

3.3. Nhà có cửa hoặc cổng tại vị trí Tây Tây Nam so với tâm nhà 

• Dự báo: Thị phi, hao tài, đau ốm. 

• Hóa giải: Đặt nghê đồng hoặc treo chuỗi hồ lô ngũ đế hai bên cửa. 

3.4. Nhà có cửa hoặc cổng tại vị trí Bắc so với tâm nhà 

• Dự báo: Thị phi, hao tài, đau ốm. 

• Hóa giải: Đặt nghê đồng hoặc treo chuỗi hồ lô ngũ đế hai bên cửa. 

4. Kích tài lộc năm Nhâm Dần theo tuổi gia chủ 

4.1. Chuẩn bị vật phẩm 

• Cây xanh tươi to lá. 

• Tì hưu hoặc cóc ba chân bằng đồng. 

• Bảo bình chiêu tài bằng đồng hoặc kim loại quý. 

• Hồ lô bát tiên bằng đồng hoặc kim loại quý. 

Hình ảnh vật phẩm để bạn lựa chọn mua cho đúng: 
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4.2. Xác định vị trí kích tài lộc 

Mệnh chủ Vị trí 1 Vị trí 2 

Giáp Đông Đông Bắc Nam Tây Nam 

Ất Đông Tây Tây Nam 
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Bính Nam Đông Nam Tây 

Đinh Nam Tây 

Mậu Nam Đông Nam Nam Tây Nam 

Kỷ Nam Tây Tây Nam 

Canh Tây Tây Nam Nam Tây Nam 

Tân Tây Đông Đông Bắc 

Nhâm Bắc Tây Bắc Đông 

Quý Bắc Đông 

5. Hướng dẫn cách an vị vật phẩm phong thủy 

5.1. Cách xác định vị trí theo từng cung 

Bước 1: Xác định độ rộng các cạnh của công trình (cả nhà hoặc phòng nhất định 

như phòng làm việc, phong khách hay cửa hàng), vẽ trên giấy với tỷ lệ 1m trên 

thực tế = 1cm trên giấy 

Bước 2: Từ đó xác định tâm công trình 
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Bước 3: Từ tâm công trình ta xác định các vị trí cần kích hoạt theo các khoảng độ 

sau 

Nam: nằm trong giới hạn từ 172.5 đến 187.4 độ 

Nam Tây Nam: nằm trong giới hạn từ 202.5 đến 217.4 độ. 

Nam Đông Nam: nằm trong giới hạn từ 142.5 đến 157.4 độ. 

Tây Tây Nam: nằm trong giới hạn từ 232.5 đến 247.4 độ 

Tây: nằm trong giới hạn từ 262.5 đến 277.4 độ 

Bắc Tây Bắc: nằm trong giới hạn từ 322.5 đến 337.4 độ. 

Bắc: nằm trong giới hạn từ 352.5 đến 7.4 độ 
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Đông Đông Bắc: nằm trong giới hạn từ 52.5 đến 67.4 độ. 

Đông: nằm trong giới hạn từ 82.5 đến 97.4 độ. 

Bước 4: Từ tâm nhà, khoảng độ của nơi cần kích hoạt, bạn có thể tính toán trên 

giấy khoảng cách từ các góc tường tới vị trí cần kích hoạt hoặc chỉ trực tiếp trên 

công trình bằng cách kéo dây thẳng từ tâm nhà tới điểm cần kích hoạt 

5.2. Ngày giờ an vị vật phẩm 

Bước 1: Chọn ngày an vị vật phẩm 

Vào phần mềm Cố vấn Phong thủy chọn ngày an vị theo bảng sau: 

Mệnh chủ Ngày an vị vật phẩm 

Giáp Ngày Dần, Sửu, Mùi 

Ất Ngày Mão, Thân, Tý 

Bính Ngày Tỵ, Dậu, Hợi 

Đinh Ngày Ngọ, Dậu, Hợi 

Mậu Ngày Tỵ, Sửu, Mùi 

Kỷ Ngày Ngọ, Thân, Tý 

Canh Ngày Thân, Sửu, Mùi 

Tân Ngày Dậu, Dần, Ngọ 

Nhâm Ngày Hợi, Mão, Tỵ 

Quý Ngày Tý, Mão, Tỵ 
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Bước 2: Chọn giờ an vị vật phẩm 

Sau khi chọn được ngày an vị, bấm vào ngày đó trên app Cố vấn Phong thủy, rồi 

xem phần hướng dẫn giờ tốt trong ngày để thực hiện. 

Bước 3: Nghi thức an vị vật phẩm 

Thắp hương kính cáo thần linh, nếu không có ban thờ thì tâm niệm với trời đất. 

Dọn sạch chỗ an vị, tăng cường ánh sáng, đúng ngày giờ thì đặt vật phẩm vào là 

xong. 

Lưu ý rằng, không cần phải khai quang hay trì chú vật phẩm. Vì đây là phép an vị 

theo Thiên – Địa – Nhân hợp nhất: 

Nhân: Can năm sinh 

Địa: Vị trí kích hoạt ứng với Can của người đó. 

Thiên: Ngày giờ kích hoạt ứng với Can của người đó. 

Làm đúng như vậy thì năng lượng phong thủy tự khắc khởi hoạt. 

6. Vận hạn các tuổi năm Nhâm Dần 2022 

6.1. Những tuổi dễ gặp may năm Nhâm Dần 

Người tuổi Tân là những người sinh năm 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 có 

nhiều cơ hội gặp gỡ, thai nghén ý tưởng, bàn bạc cơ hội kinh doanh. Hãy gạn đục 

khơi trong, sàng lọc thật kỹ để chọn cho mình đối tác đúng, mô hình đúng, tránh 

lãng phí nguồn lực và thời gian. Người tuổi Tân năm nay cũng có sự giúp đỡ từ 

người khác, vì thế nếu có khó khăn hoạn nạn, hãy bình tĩnh xử lý để quý nhân 

tương trợ. 



 

VIỆN PHONG THỦY                                                                                       Kích tài lộc 2022 

HOÀNG GIA VIỆT NAM                                                         

 
 

Tác giả: Nguyễn Hoàng                                                                            

phongthuynguyenhoang.com 
14 

Người tuổi Bính và Mậu là những người sinh năm 1956, 1958, 1966, 1968, 1976, 

1978, 1986, 1988, 1996, 1998 có khả năng sẽ cho ra đời một thứ gì đó, xác lập một 

quyết định quan trọng sau quá trình nuôi dưỡng ý tưởng, đó có thể là mở cửa hàng, 

công ty, tạo sản phẩm mới, thị trường mới, chức vụ mới, kết hôn, mua nhà… 

Người tuổi Giáp và Ất là những người sinh năm 1954, 1955, 1964, 1965, 1974, 

1975, 1984, 1985, 1994, 1995 dễ phát triển tài chính và sự nghiệp. Họ khá thuận 

lợi trong các cơ hội kinh doanh, thi tuyển, cất nhắc vị trí, thậm chí còn có những 

khoản lộc bất ngờ. Đây là một năm tốt lành, người tuổi Giáp, Ất nên tranh thủ tận 

dụng để gia tăng tài sản và vị thế của mình. 

Người tuổi Quý là những người sinh năm 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 dễ được 

người khác để ý. Những tình cảm mới có thể được tao ngộ, nhóm nhen. Nếu bạn là 

người cô đơn, đó là một điều hoan hỉ, đừng bỏ lỡ dịp may này để kiếm cho mình 

một người tâm đầu ý hợp. Nếu bạn là người đã có gia đình, nên cảnh giác và kiểm 

soát cảm xúc, đừng để con tim lạc mình lỗi nhịp, đây là một gia vị tốt cho cuộc 

sống, hãy biến nó thành động lực để kết giao và mở mang mối quan hệ nhưng đừng 

đi quá giới hạn. 

4.4. Những tuổi cần thận trọng năm Nhâm Dần 

Tuổi Thân đến hạn năm xung, tuổi Dần đến hạn năm tuổi. Hạn không phải là xấu, 

“hạn” là “kỳ hạn”, năm hạn là năm đến kỳ đổi thay. Đổi thay có thể diễn ra ở một 

hoặt một số khía cạnh như: tình cảm, đối tác, sức khỏe, nơi ở, thị trường, nơi làm, 

vị trí, thu nhập… Tùy theo tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh, phong thủy nhà ở, mộ 

phần mà có thể thay đổi theo chiều hướng tốt lên hoặc xấu đi. Nghĩa là cùng hạn 

năm tuổi hoặc hạn năm xung nhưng có người thì đổi tốt, có người lại đổi xấu. 
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Tuổi Hợi và tuổi Tỵ có gặp hạn hình, hợp Thái Tuế. Đây là sao chủ quản của năm, 

những tuổi hình Thái Tuế thì mọi việc khó khăn, tuổi hợp Thái Tuế thì dễ bị tiểu 

nhân chọc phá. Hai tuổi này cùng với người tuổi Dần và Thân tạo thành một nhóm 

dễ gặp thị phi, mâu thuẫn, ốm đau, hao tài, trục trặc. Vì thế, trong năm nay, những 

người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi nên chú ý về sức khỏe, hài hòa trong giao tiếp, cẩn 

trọng trong giấy tờ để chủ động giảm bớt rủi ro, tránh để xảy ra những phiền toái 

trong cuộc sống. 

Bính và Đinh là những người sinh năm 1936, 1937, 1946, 1947, 1956, 1957, 1966, 

1967, 1976, 1977, 1986, 1987, 1996, 1997, 2006, 2007 cũng cần phải cẩn thận. 

Người tuổi Bính dễ gặp rắc rối ngoài ý muốn, khó dự đoán trước như mất cắp, sự 

cố giao thông, tai họa bất thình lình rơi xuống. Người tuổi Đinh tuy có nhiều cơ 

hội gặp gỡ, giao thương nhưng nếu không kiểm soát được hành vi có thể bị liên lụy 

về phá luật hoặc tổn thất về tài chính. 

Ngoài ra, những tuổi Sửu, Mão, Thìn cũng không có nhiều thuận lợi do vận khí của 

năm Nhâm không tương trợ. Tuy vậy, nếu những người này sinh vào năm Giáp, 

Ất, Bính, Tân, Mậu, Quý thì lại có sự giúp sức của năm Dần, nên sẽ chuyển hung 

thành cát. Bên cạnh đó, tổ hợp ngày, tháng, giờ sinh sẽ phối hợp với năm sinh để 

xét lường họa phúc, một mình trụ năm chỉ là những phán đoán tạm thời, chưa đầy 

đủ. Những tuổi này cần nhất là sự lạc quan, chịu khó, quyết tâm thì nhất định sẽ 

chuyển chậm thành nhanh, suy thành vượng. 

Chúc bạn may mắn! 

 

 


