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NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN thân mến!
Thấu hiểu bản thân, làm chủ cuộc đời là khát vọng của bạn, của tôi, của tất cả
mọi người. Liệu bạn đã bao giờ tự hỏi ‘mình có năng khiếu trong lĩnh vực nào?’,
‘mình nên theo đuổi nghề nghiệp nào?’, ‘làm thế nào để thành công?’…
Mỗi chúng ta đều là một kho tàng của những tiềm năng. Kho tàng đó hình thành
từ tố chất và tích lũy qua những trải nghiệm. Mỗi con người đều khác nhau và đều
có vị trí thích hợp trong xã hội muôn màu. Vậy, bạn đã phát hiện ra kho tàng của
mình và sử dụng nó đúng cách chưa?
Quyển Kim Chỉ Nam này được biên soạn cho riêng bạn theo Số học Ứng dụng
Pytago, trường phái đi tìm ý nghĩa những con số hàm chứa bên trong tên và ngày
sinh, và liên hệ giữa những con số đó với tiềm năng và thiên hướng của mỗi người.
Qua đó, chúng tôi mong muốn trao cho bạn một công cụ giúp bạn thấu hiểu bản
thân, khai mở kho tàng của chính mình để làm chủ cuộc đời.
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CHỈ SỐ ĐƯỜNG ĐỜI

Chỉ số Đường đời là chỉ số CHỦ ĐẠO,
thể hiện cá tính, năng lực, mặt tốt và
mặt chưa tốt của chính bạn. Đây là
con số bạn nên nắm vững để thấu hiểu
bản thân, phát huy những ưu điểm,
khắc phục những yếu điểm để làm chủ
tương lai của chính mình.

11

Số 11 đại diện cho TRỰC GIÁC. Số 11 là một trong ba số Đường đời đặc biệt trong Số học
Pytago. Nó vừa là hai lần của Số 1, con số thiên về tính vị kỷ, vừa là dạng thức cao hơn của
Số 2, con số thiên về vị tha. Chính vì thế, Số 11 rất mâu thuẫn. Người mang Số 11 vừa có
tiềm năng rất lớn nhưng lại vừa khó chọn được hướng chính xác để phát triển nó.

ĐIỂM MẠNH
- Số 11 chia sẻ nhiều đặc trưng (và cả yếu điểm) của Số 2, như tính cách hòa ái, biết lắng nghe
và chia sẻ, né tránh những tranh chấp, xung đột… nhưng thể hiện chúng ở mức độ cao hơn
và nặng tính tâm linh hơn.
- Đặc trưng chỉ có ở Số 11 là trực giác. Tư duy siêu hình đến với Số 11 rất tự nhiên, không cần
luyện tập hay học hỏi. Từ bên trong Số 11 luôn cảm nhận được những chỉ dẫn vượt qua thế giới
vật chất hữu hình, vượt qua logic. Điều quan trọng là Số 11 phải có được sự thấu thị nội tại
để lắng nghe được những chỉ dẫn này. Loại năng khiếu này đòi hỏi điều kiện rất khắc khe để
phát triển. Thông thường, phối hợp cưỡng bức giữa trực giác và đòi hỏi từ thế giới vật chất sẽ
tạo ra những chỉ dẫn sai lầm cho thông điệp Số 11 cảm nhận được từ thế giới siêu hình.
- Với năng khiếu thiên bẩm về trực giác và siêu hình, Số 11 có năng lực truyền cảm hứng
nhất định, nhất là với những người đang khao khát những chỉ dẫn về tâm linh. Bạn không cần
phải làm gì hay biểu hiện như thế nào, cảm hứng sẽ tự sinh ra từ bạn để dẫn dắt người khác.

ĐIỂM CẦN KHẮC PHỤC
- Như đã nói, Số 11 chia sẻ với Số 2 những điểm mạnh, đồng thời chia sẻ những khuyết điểm
của nó. Bạn cũng có đầy đủ sự nhạy cảm, yếu đuối mong manh trong tâm lý như Số 2,
bạn cũng thiếu dũng khí hiện thực hóa những ước mơ của mình như họ.
- Hiểu được những chỉ dẫn của trực giác và làm cho người khác hiểu được năng lực đó
của mình là một quá trình. Số 11 mang cả năng lượng và tham vọng của Số 1 nên họ không
sử dụng món quà tâm linh của mình theo cách Số 9 sử dụng, họ muốn nó "sinh lợi". Trước khi
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thật sự làm chủ được năng lực trực giác của mình, Số 11 thường tạo cho người khác cảm giác
họ là "người cõi trên" vì cả về tâm linh lẫn trong cuộc sống thực tế họ đều ở một mức không
viên mãn.
- Khuynh hướng tự kỷ ám thị. Số 11, với trạng thái tồn tại giữa vật chất và siêu hình có
khuynh hướng thường xuyên nội thị tư tưởng, dễ đặt ra những câu hỏi "tại sao mình lại..",
dễ bị căng thẳng, và cuối cùng dễ tự kỷ ám thị. Số 11 vào trạng thái cực đoan sẽ tự bảo với
bản thân mình là người như thế nào đó, mình có ưu điểm, yếu điểm nào đó hoàn toàn dựa
trên cảm tính hơn là biểu hiện thực tế.

LỜI KHUYÊN
"Chúng ta chứng minh bằng khoa học nhưng khám phá bằng trực giác" - Jules Henri Poincare
- Trực giác là một món quà quý. Nó là tiền đề cho những khám phá. Nó là câu trả lời khi
manh mối cho logic mơ hồ. Nhưng để mở được món quà ấy bạn cần cho nó thời gian để chín
và không làm vấy bẩn nó bằng sự cưỡng ép. Khi trực giác chưa lên tiếng, bạn nên sống trong
thực tế hơn là cưỡng bức bản thân phải như thế này hay thế kia. Điều đó chỉ làm bạn thêm
căng thẳng, mệt mỏi.
Để có những chỉ dẫn chi tiết hơn cho bản thân, mời bạn xem thêm các chỉ số Cân bằng,
Bổ sung và Trưởng thành trong báo cáo này nhé.

CÔNG VIỆC & NGHỀ NGHIỆP:
- Công việc lý tưởng cho Số 11 là những công việc đòi hỏi quyết định nhanh nhạy, ngay cả
khi chưa đầy đủ điều kiện để ra quyết định. Trợ lý, tổ chức sự kiện, hay khoa học căn bản và
thậm chí là chuyên gia tâm linh là những ngành đòi hỏi năng lực này. Các công việc đòi hỏi
sự nhạy cảm như chuyên gia tâm lý, hướng nghiệp, tình nguyện viên… cũng phù hợp với Số 11.
Những công việc quá đòi hỏi về tính công thức hoặc trải nghiệm thực tế sẽ gây khó khăn cho
Số 11.
Để tìm hiểu chi tiết hơn về ngành nghề phù hợp với bản thân, bạn hãy xem tiếp số Sứ mệnh,
chỉ số phản ánh những thôi thúc từ linh hồn, trong báo cáo này nhé.

TÀI CHÍNH:
- Với trực giác tốt, Số 11 có thể kiếm tiền từ những nguồn không ai ngờ tới, thậm chí
thành công trong các công việc đầu tư mạo hiểm. Nhưng vấn đề là phải để cho trực giác lên
tiếng chứ không phải cưỡng ép hiểu hướng dẫn của trực giác. Nếu bạn cố tình hiểu sai điều
bạn cảm nhận được, bạn dễ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Cũng như Số 2, Số 11 tiêu tiền cho bản thân rất chắc chắn, nhưng dễ quá rộng rãi trong
chi tiêu cho người khác.

KIM CHỈ NAM CUỘC ĐỜI

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - 20/10/1986

5

+ TÌNH DUYÊN:
- Cũng như Số 2, trong tình cảm, Số 11 là người biết lắng nghe và biết biểu lộ sự yêu thương.
Nhạy cảm và trực giác làm Số 11 có năng lực hiểu và chìu chuộng người yêu vượt trội hơn
bất cứ con số nào. Tình yêu với Số 11 rất thiêng liêng, và vì thế, họ rất tận tụy, trung thành.
Để khám phá thêm những con số nói lên gì về tình duyên của mình, bạn hãy tìm hiểu thêm
các chỉ số Sứ Mệnh, Ngày sinh và Nội tâm trong báo cáo này bạn nhé.
Nói tóm lại, Số 11 là người có trực giác tốt. Duy trì trạng thái cân bằng và sử dụng trực giác
đúng chỗ, đúng cách, Số 11 sẽ tạo nên nhiều thay đổi cho cuộc sống. Tuy nhiên, bạn phải
nhớ rằng những phẩm chất thiên bẩm chỉ là sự khởi đầu của mỗi con người. Cách bạn
trưởng thành, nơi bạn lớn lên, và những con người bạn tương tác sẽ tạo ra nhiều thay đổi nơi
chính bạn.
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CHỈ SỐ SỨ MỆNH

Chỉ số Sứ mệnh cho biết thiên hướng
về năng lực, những kỹ năng bẩm sinh,
để từ đó để bạn định hướng sự nghiệp
của mình. Một sự nghiệp được định
hướng đúng sẽ giúp bạn theo đuổi được
đam mê và tạo giá trị cho xã hội.

4

--- Chăm chỉ, tận tụy, trung thực, đáng tin cậy --Bạn sinh ra là để trở thành người xây dựng nền tảng, hiện thực hóa các ý tưởng thành
kết quả hữu hình có giá trị cho xã hội. Sứ mệnh của bạn là tổ chức, kiến thiết, tạo dựng và
để lại những giá trị hữu hình, những giá trị thực, những di sản cho người khác. Đó có thể là
một tác phẩm, một công thức, một công trình có giá trị sử dụng thực tiễn cho người khác,
cho cộng đồng. Ngoài ra, Sứ mệnh số 4 còn mang lại cho bạn tính tổ chức, kế hoạch, tỉ mỉ,
chi tiết, nâng cao khả năng thành công của bạn. Hãy tập trung vào việc tổ chức, kiến tạo.
và xây dựng các quy chế, quy định, quy trình cho tổ chức hoặc doanh nghiệp.
Bạn cũng là người ưa kiến thức, thích tìm hiểu cặn kẽ mọi sự. Khi tìm hiểu thứ gì đó hoặc
chuyên môn gì đó, bạn sẽ tìm đến tận chân lý, nguyên lý và làm cho thật rõ ràng. Bạn có
xu hướng trở thành chuyên gia. Và khi đã nắm vững kiến thức, bạn sẵn sàng chia sẻ để giúp
người khác cùng tiến bộ.
Lời khuyên cho bạn: Bạn nên tập trung vào sự kiến tạo, vận dụng tài tổ chức để làm việc,
tránh nóng nảy, cầu toàn. Bạn cần học cách tin tưởng, trao quyền cho người khác và dành
nhiều thời gian hơn để giải trí là điều quan trọng và cần thiết với bạn. Có một điều bạn nên
nhớ rằng, sứ mệnh là nhiệm vụ quan trọng mà bạn được vũ trụ giao phó, nhưng không phải ai
gánh vác sứ mệnh ấy cũng tạo ra được những giá trị lớn lao. Để đạt được năng lực cống hiến
thật sự bạn cần học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân liên tục không ngừng nghỉ bạn nhé.
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KẾT NỐI VẬN MỆNH

Chỉ số Kết nối Vận mệnh vạch cho
bạn phương hướng để Đường đời và
Sứ mệnh của bạn tương thông với nhau,
để bạn lựa chọn một cuộc sống viên mãn
nhất với đường đời và sứ mệnh
của mình.

2

Trên hành trình của mình, để đón nhận và thực hiện bài thi của vũ trụ, bạn cần hòa đồng
và học cách hợp tác với mọi người. Đừng ngại thể hiện tình yêu và sự quan tâm của bạn
đến những người bạn thương mến. Mở lòng hơn một chút, bạn sẽ cảm nhận được nhu cầu
sâu thẳm bên trong và những ý tưởng thú vị của người khác.
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CHỈ SỐ NỘI TÂM

Chỉ số Nội tâm đại diện những rung
động, khát khao hạnh phúc ẩn giấu
bên trong bạn. Qua đó, cho biết lý do
ẩn sau mọi hành động, mọi quyết định,
mọi phản ứng của bạn với mọi người,
với mọi vấn đề xung quanh và lý giải nó.

4

Nhu cầu về một cuộc sống ổn định và an toàn là hạnh phúc ẩn sâu bên trong bạn.
An toàn đơn giản có thể là các hóa đơn được thanh toán, một công việc ổn định, một kế hoạch
vững chắc cho tương lai, một nền tảng tài chính, một mối quan hệ lâu bền, hay một bờ vai
vững chắc có thể dựa vào là những điều nội tâm bạn mong muốn. Bạn thích xem xét kỹ lưỡng
và phân tích chi tiết mọi khía cạnh.
- Bạn mong muốn duy trì mọi thứ trong sự chắc chắn, an toàn và tính thực tế cao. Bạn chăm chỉ
và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu nào mình đặt ra trong cuộc sống. Bạn tập trung vào
những kế hoạch chi tiết, cẩn trọng với từng bước thực thi. Bạn có biết não bộ của loài người
mới chỉ được khai mở 10%, còn 90% chưa khai mở. Và nếu bạn không bứt phá thì nhiều điều
thú vị tiềm ẩn trong bạn sẽ bị chôn vùi bởi sự an toàn mà bạn mặc định sẵn cho mình.
- Cuộc sống gia đình cũng như công việc bạn sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn bớt đi sự nguyên tắc,
an toàn, cứng nhắc. Thêm vào cho mình sự linh động mềm mỏng và uyển chuyển. Tiền bạc
cho bạn sự an tâm về đời sống vật chất. Tuy nhiên đời sống tinh thần, sự thấu hiểu
yêu thương, sự quan tâm chăm sóc bằng cử chỉ lời nói cũng đóng vai trò quan trọng không
kém giúp cuộc sống bạn cân bằng và màu sắc hơn.
- Kỷ luật bản thân và cảm xúc là hai thứ không dễ gì thay đổi. Tuy nhiên để hoàn thiện mình
trở thành phiên bản tốt hơn bạn cần khắc phục những thiếu sót của bản thân và nỗ lực
hơn ngày hôm qua. Bạn chỉ thật sự mạnh mẽ nhất khi là chính bạn, bạn vẫn là bạn nhưng
hạnh phúc hơn.
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CHỈ SỐ TƯƠNG TÁC

Chỉ số Tương tác thể hiện cá tính,
phong cách riêng của bạn trong ứng xử,
giao tiếp với người xung quanh. Hiểu về
phong cách của mình sẽ giúp bạn
khắc phục mặt chưa tốt nhằm cải thiện
ấn tượng của người khác đối với bạn.

9

Mọi người có ấn tượng về bạn là người rất tình cảm, bao dung, quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ,
chăm sóc người khác. Không ngại hy sinh vì những điều lớn lao.
Bạn có vẻ ngoài hòa nhã, phong cách giản dị nhẹ nhàng. Bạn được mọi người yêu mến và
tin tưởng. Thậm chí, mọi người có thể tin tưởng bạn sẽ dẫn dắt họ vượt qua khó khăn để
đi đến thành công. Bạn là người có trực giác tốt, có trí tuệ và tinh thần mạnh mẽ, dù thường
biểu hiện theo cách tình cảm và nhân văn. Bạn cũng có thể biểu lộ một phong cách khá
nghệ sĩ. Bạn cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Bạn nghiêm túc và
kỷ luật. Bạn cũng sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ người khác trong công việc.
Lời khuyên: Hãy bước qua những vấn đề tiêu cực của quá khứ (nếu có). Đó có lẽ là điều
duy nhất cản trở bạn. Đôi khi bạn dễ mềm yếu, quan tâm thái quá nên có thể trở nên bi lụy,
yếu đuối và phụ thuộc vào một ai đó vì sợ sự đổ vỡ.
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KẾT NỐI LINH HỒN

Chỉ số Kết nối Linh hồn giúp bạn tìm
sự hòa hợp giữa nội tâm và thế giới
quanh mình, kết hợp cái Tôi và các mối
quan hệ tạo thành một chỉnh thể hài hòa
hoàn hảo hơn.

5

Con người bạn sẽ là một chỉnh thể hoàn hảo nếu như bạn trở nên kiên định và tin tưởng hơn
vào trực giác cũng như khả năng của mình. Bên cạnh đó, sự linh hoạt và khả năng thích ứng
là điều vô cùng cần thiết cho bạn. Đừng chỉ giữ mình ở trong vòng an toàn, đôi lúc bạn cần
một chút mạo hiểm, một chút liều lĩnh và chấp nhận rủi ro để đạt đến những thành tựu
lớn hơn.
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CHỈ SỐ NGÀY SINH

Chỉ số Ngày Sinh chỉ ra những tài năng
đặc biệt, năng lực then chốt của bạn
và nguồn lực tự nhiên hỗ trợ bạn trên
hành trình thực hiện Sứ Mệnh. Nếu
biết tận dụng bạn sẽ quy tụ được tối đa
sự hậu thuẫn để làm tất cả mọi thứ.

5

Bạn có tiềm năng lớn với tư cách là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và khả năng hiện thực hóa
nó. Các giải pháp của bạn có xu hướng là duy nhất. Bạn giữ lời khuyên của riêng mình và
có nhiều sức mạnh bên trong. Bạn có nhận thức khác thường. Trực giác của bạn rất tốt và
bạn nên dựa vào những ấn tượng đầu tiên của mình. Bạn cần tự tin vào khả năng của mình,
gạt bỏ nỗi sợ hãi, hãy nghe tiếng nói nhỏ bên trong của mình. Tập trung phát triển trực giác
nhạy bén của mình.
Thách thức của bạn là sẵn sàng bắt đầu doanh nghiệp, tổ chức của bạn với quy mô nhỏ
và thực hiện các bước thiết thực để mở rộng doanh nghiệp, tổ chức của mình lên phạm vi
đầy đủ. Bạn có một món quà khi nhìn thấy cả chi tiết của một kế hoạch và cách nó sẽ
diễn ra. Bạn có trật tự và kiên nhẫn. Bạn có thể tiếp cận vấn đề một cách có phương pháp và
có hệ thống. Bạn có xu hướng muốn xây dựng lý tưởng của mình bằng những phương pháp
thực tế. Bạn có tiềm năng thành công rất lớn.
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CHỈ SỐ NỘI CẢM

Chỉ số Nội cảm thể hiện những đam mê
từ trong linh hồn bạn, ngọn nguồn của
mọi nỗ lực của bạn, từ đó, đưa ra lời
khuyên về những việc bạn nên làm để
đạt hạnh phúc thật sự.

5

Khát vọng tự do, khám phá những điều kỳ thú, đam mê cuộc sống trong bạn cực kỳ mạnh mẽ.
Bạn yêu thích du lịch, sự thay đổi và chinh phục những thử thách mới. Bạn có khả năng
thích nghi cao. Bạn hài hước, nhanh nhẹn và linh hoạt. Bạn có năng khiếu về ngôn ngữ
và kết nối. Bạn là người đầy đam mê và tận hưởng cuộc sống. Bạn thường có mặt trong
các lễ hội, cuộc chơi, thích tụ tập bạn bè, thích du lịch, thích khám phá và trải nghiệm.
Bạn giàu năng lượng, thích phiêu lưu. Nhưng bạn nên thận trọng với những thú vui tiêu cực
của cuộc sống, điều này có thể khiến bạn gặp rắc rối thời tuổi trẻ.
Chìa khóa mở cánh cửa đam mê của bạn là: Tự do sống với đam mê và tận hưởng cuộc sống.
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CHỈ SỐ THÁI ĐỘ

Chỉ số Thái độ là cách bạn tiếp nhận
và phản ứng tự nhiên trước các tình
huống xảy ra trong cuộc sống. Thái
độ quyết định 70% năng lực của bạn.
Hiểu được Thái độ sẽ giúp bạn điều
chỉnh hành vi, ứng xử cho phù hợp
trong các mối quan hệ.

5

Cái nhìn của bạn về cuộc sống là cái nhìn đầy màu sắc, phiêu lưu và khám phá. Bạn có
xu hướng đón nhận mọi việc với tinh thần lạc quan. Bạn tạo ấn tượng bởi sự năng động,
sôi nổi thông minh và lôi cuốn. Bạn khá ham vui, tự do và thích khám phá mọi nơi, trải nghiệm
mọi thứ. Những gì mới mẻ, kỳ thú hay bí hiểm đều có tính kích thích mạnh mẽ với bạn.
Bạn yêu thích sự mới lạ.
Trong mọi việc bạn làm, dường như bạn có xu hướng tạo ra những cách làm mới, thêm những
yếu tố mới, làm cho công việc được thú vị hơn. Bạn nên thận trọng với cá tính phóng khoáng
của mình vì bạn rất dễ sa vào các đam mê thú vui của cuộc sống như: bia rượu, cá cược
đỏ đen, tình dục. Bạn dễ thay đổi và chóng chán. Thú vui tuổi trẻ và tính vô kỹ luật của
bản thân gây cản trở bạn.
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CHỈ SỐ TRƯỞNG THÀNH

Chỉ số Trưởng thành gợi ý cách để bạn
xây dựng, hoàn thiện bản thân để tạo
nên những chuyển biến quan trọng
trong cuộc đời.

6

Bạn có khả năng sẽ có sự đánh giá lại hạnh phúc nhận được khi thực hiện trách nhiệm và
trao đi tình yêu thương. Liệu trách nhiệm bạn thực hiện đã được xử lý để tạo ra sự hài lòng
cho cá nhân mình? Liệu tình cảm và tình yêu có được cho và nhận đúng cách để đáp ứng
nhu cầu của bản thân hay không? Vào thời điểm này trong cuộc sống, bạn chắc hẳn đủ
hiểu biết và trưởng thành để có thể sửa đổi ít nhất một số thái độ và hành động liên quan
đến trách nhiệm và tình cảm như học cách buông bỏ bớt trách nhiệm, yêu thương chăm sóc
bản thân hơn, vị tha, bao dung hơn... để đạt được sự hài lòng hơn trong cuộc sống.
Số trưởng thành 6, nhắc thêm bạn hãy phát huy khả năng cảm thụ nghệ thuật, dành nhiều
sự kết nối, quan tâm và tình yêu thương nhiều hơn cho những người xung quanh sẽ giúp
cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.
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CHỈ SỐ THẾ HỆ

Chỉ số Thế hệ gợi ý cách mà bạn nên
cống hiến cho cuộc sống phù hợp với
nội lực và cá tính của mình.

6

Bạn thuộc thế hệ lịch thiệp và ấm áp. Thật dễ chịu khi bên cạnh bạn. Nhiệm vụ của bạn là
lan tỏa năng lượng tích cực, tình yêu thương, sự cao thượng, và sự hòa hợp. Cuộc sống bạn
chú tâm vun đắp các mối quan hệ gia đình và xã hội. Các mối quan hệ gắn kết và hài hòa là
rất quan trọng đối với bạn.
Bạn nỗ lực đấu tranh cho những bất công, hàn gắn chữa lành các mối quan hệ. Gia đình và
bạn bè cũng rất quan trọng mà bạn luôn tận tâm đến. Sự quan tâm và tận tâm của bạn mang
lại cho gia đình sự an toàn ấm áp tuyệt đối. Cảm xúc rất quan trọng đối với bạn vì chúng sẽ
dẫn dắt bạn đến suốt cuộc đời, vì vậy bạn nên cần cảm thấy được yêu thương, thỏa mãn,
tích cực và tốt đẹp.
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CHỈ SỐ CÂN BẰNG

Chỉ số Cân bằng chỉ ra điểm thăng bằng
bạn cần đạt đến để cân đối với đặc trưng
của bạn, nhằm duy trì mạch cảm xúc và
năng lượng tích cực giữa cuộc sống đầy
những lo toan.

5

Khi một điều gì đó khiến bạn căng thẳng, bạn cố gắng che giấu? Nó không phải là lựa chọn
tốt nhất cho bạn. Chính cảm xúc chông chênh tích tụ lâu ngày ấy đã tạo nên sự mất cân bằng
lớn bên trong bạn.
Năng lượng của Con số 5 mách bảo bạn rằng những lúc thấy chông chênh, hãy tạm dừng
lại các bộn bề lo toan đối mặt với mọi khó khăn thử thách một cách bình tĩnh tích cực,
và vững tâm tìm kiếm những giải pháp tốt hơn. Học cách tận hưởng những điều tuyệt vời của
cuộc sống.
Hãy quay về với đam mê khám phá và ghi nhận thành quả của bản thân. Bạn từng rất vui vẻ,
năng lượng và sáng tạo. Bạn yêu đời và không ngại các thử thách.
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SỐ LẶP

Những con số lặp lại nhấn mạnh bản sắc
đặc trưng của bạn. Số Lặp sẽ ảnh hưởng
rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

4

Số Lặp Số 4 có nghĩa là, bạn phải tìm cách để tiếp tục học hỏi, và chấm dứt việc “tôi có
dự định hay lắm nè” nằm trên giấy. Hãy chớp lấy cơ hội! Cứ làm đi! Rồi bạn sẽ thấy được
những bất ngờ thú vị.
Khi có Con số 4 được lặp lại, nhu cầu về một cuộc sống an toàn, ổn định là điều bạn luôn
hướng tới. Bên cạnh đấy việc sắp xếp và duy trì các trật tự logic trong công việc khiến bạn
cảm thấy an tâm và hài lòng. Bạn đang đi đúng hướng với những kế hoạch của mình, hãy cứ
tiếp tục đi xa hơn nữa.
>>> Cuốn sách gối đầu giường của bạn “Đánh thức con người phi thường trong bạn”.
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CHỈ SỐ BỔ SUNG

Chỉ số Bổ sung chỉ ra những năng lực,
đặc điểm mà bạn đã thiếu bẩm sinh.
Đây là phần thiếu để trong bức tranh
tổng quan về bạn, nhưng phần bạn cần
bổ sung để hoàn thiện bản thân.

1,4

Khi bạn thiếu Số 1
Bạn thường gặp khó khăn trong việc ra quyết định với các tình huống liên quan đến sự tự tin,
độc lập. Bạn thường thiếu những chủ kiến, quan ưu điểm mẽ, rõ ràng. Bạn cần nhận thức về
giá trị cá nhân, rèn luyện sự quyết đoán khi đưa ra những quyết định và chịu trách nhiệm với
chúng. Cuộc sống có thể mang những con người mạnh mẽ bước vào đời là để thúc đẩy bạn
cạnh tranh và phát triển.
>>> Bài học của bạn là
Tính độc lập và tự chủ. Tự đứng lên trên đôi chân của mình để bảo vệ chính mình. Học cách
khẳng định bản thân hay chấp nhận phụ thuộc, đàn áp là tùy thuộc ở nơi bạn.

Khi bạn thiếu Số 4
Bạn thường gặp khó khăn với các tình huống liên quan đến lên kế hoạch, sắp xếp và kỷ luật.
Bạn có lẽ hay bối rối khi ở trước một công việc đòi hỏi sự chi tiết và tính hệ thống. Bạn sẽ
thấm thía sự lao đao, vất vả do thiếu tính tổ chức, kế hoạch hay sự tỉ mỉ. Thường thì tính
ổn định trong kết quả công việc sẽ không cao; hoặc bạn sẽ dễ bị rối do chính công việc của
mình.
>>> Bài học của bạn là
Bạn cần tăng cường rèn luyện sự tập trung cho tất cả những gì bạn đang làm hay quan sát.
Chăm chỉ và học cách tổ chức. Luyện tập những điều đó trở thành một thói quen, thành một
phản xạ có điều kiện với bạn sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong cuộc sống. Bạn cần xây dựng
nền tảng và học kỷ luật, bám sát kế hoạch đề ra để tránh phân tán năng lượng của mình.
Sự trì hoãn là vấn đề bạn phải khắc phục.
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CHỈ SỐ NỢ NGHIỆP

Nợ nghiệp thể hiện những khuyết điểm
cần phải đền bù mà bạn đã mang theo từ
tiền kiếp. Đây là con số biểu lộ rõ nhất
những khiếm khuyết trong con người
bạn. Thật may mắn nếu bạn không có số
Nợ nghiệp.

4

Số Nợ Nghiệp 4 (13/4)\:
Bài học về sự kỷ luật. Chỉ số này cho biết bài học của bạn đó chính là sự nỗ lực nhiều hơn
thì mới rèn luyện được đức tính kỷ luật, chính trực và kiên tâm trong cuộc sống. Bạn phải
học cách chịu trách nhiệm và trực tiếp đối mặt với các thử thách chứ không dựa vào những
giải pháp tạm thời, đường tắt hay sự lươn lẹo. Chỉ số Nợ nghiệp 13/4 cũng là một cơ hội để
bạn thay đổi bản thân. Cho đến khi bạn trung thực, kiên nhẫn và kiên cường chiến thắng
nghịch cảnh, bạn sẽ vượt qua được bài học này.
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CHỈ SỐ ĐIỂM BẢO MẬT

Chỉ số Điểm bảo mật cho bạn biết bạn
có những gì cần thiết bên trong bạn để
xử lý mọi việc thành công cả về cá nhân
và phát triển chuyên nghiệp cho dù có
bất cứ điều gì xảy ra, theo cách của bạn.

9

Nếu được du lịch ở nhiều nơi bạn sẽ rất vui. Trái tim nhân ái và tinh thần hào phóng cho đi sẽ
luôn giúp đỡ bạn rất nhiều trong cuộc sống.
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CHỈ SỐ PHẢN HỒI TIỀM THỨC

Chỉ số phản hồi tiềm thức cho biết cách
bạn hành động hoặc phản ứng theo
bản năng trong thời gian khẩn cấp hoặc
khủng hoảng.

7

Bạn là người có suy nghĩ hợp lý và khôn ngoan, nhưng có thể tỏ ra xa cách và thờ ơ với
môi trường xung quanh. Khi đối mặt với khó khăn, bạn thường tự mình rút lui vào hoạt động
bên trong tâm trí, sáng tạo và phân tích để tìm ra câu trả lời và niềm an ủi, từ đó cho phép
bạn sống sót qua cơn bão. Bạn có thể hơi cô độc và không dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình
với người khác.
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TƯ DUY TRẢI NGHIỆM

Tư duy trải nghiệm: là khả năng sử dụng
tối đa các nguồn lực sẵn có để thể hiện
giá trị của một cá nhân, mức độ thực tế
của một cá nhân và sức chịu đựng của
cá nhân đó

2

Phong cách trải nghiệm của bạn luôn gắn liền với nhu cầu được kết nối và hòa hợp với mọi
người. Thế nên trong các mối quan hệ, bạn thường có xu hướng dĩ hòa vi quý, sẵn sàng
lùi lại để nâng đỡ và hỗ trợ người khác. Rung động của con số 2 còn khiến bạn trở nên
tinh tế, nhạy bén, và dễ dàng thấu cảm với mọi sự kiện diễn ra trong cuộc sống và công việc.
Bạn thường tự nhủ với mình rằng, tất cả mọi công việc dù lớn hay bé đều có ý nghĩa, thế nên
chẳng chút nề hà, bạn luôn chú tâm và tỉ mỉ đế xử lý mọi việc thấu đáo. - Sẽ tuyệt vời hơn
nếu bạn phát huy năng lực trực giác tiềm ẩn để thuyết phục mình kiên định với những mục
tiêu đã chọn. Đồng thời dùng sự linh hoạt và khéo léo của mình để duy trì sự hòa hợp của
mọi người hướng tới mục tiêu chung.
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CHỈ SỐ TƯ DUY CẢM XÚC
Tư duy cảm xúc thể hiện khả năng
của một người để phản ứng với bất kỳ
tình huống nhất định nào cũng như
chất lượng và số lượng phản ứng của
bạn. Điều quan trọng là bạn phải hiểu
cách xử lý bản thân và không phản ứng
thái quá trước bất kỳ tình huống nào.
Đây là về việc kiểm soát cảm giác
của bạn

4

hong cách cảm xúc mà bạn đang có mang đậm nét thực tế và ổn định. Thế nên, bạn có vẻ
khá nguyên tắc, đôi khi là cứng nhắc khi đặt mình trước những tình huống bất ngờ. Điều này
xuất phát từ việc bạn muốn duy trì một cuộc sống vững vàng và an toàn theo cách mà bạn
luôn mong mỏi. Một cách tự nhiên, bạn sẽ cảm thấy kết nối với những giá trị mang tính logic
và thực tiễn. Bên cạnh đó, sự công nhận về kiến thức và chuyên môn mà người khác dành
cho bạn là điều khiến cảm xúc của bạn rung động. - Với phong cách tư duy này, bạn có thể
vạch ra những mục tiêu rõ ràng và khả thi để thực hiện. Bạn đơn thuần chỉ mong muốn kiếm
được vừa và đủ cho cuộc sống của mình và hài lòng trong ngưỡng an toàn ấy
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CHỈ SỐ TƯ DUY TRỰC GIÁC

Tư duy trực giác : là trực giác và
tâm linh của bạn, thể hiện sự nhạy cảm,
lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu của bạn đối
với người khác. Nó cũng thể hiện mức
độ nhạy cảm của bạn với tình huống của
một người.

5

Sự sáng tạo không giới hạn đưa bạn đến với những suy nghĩ độc đáo và mới lạ. Bạn thích
tưởng tượng ra những kết quả có thể xảy ra với một tình huống cụ thể. Vì lẽ đó mà bạn
dễ dàng vẽ nên bức tranh của tương lai và có được dự cảm chính xác về khả năng hiện thực
hóa chúng. Đặc biệt khi được thoải mái tự do về không gian, thời gian hay về tâm trí, bạn sẽ
rất ngạc nhiên về trực giác nhạy bén của mình, nó có thể vượt ra khỏi những phạm vi ý nghĩ
thông thường.
Rung động của số 5 mang đến cho bạn một đôi mắt tinh tường để bạn có thể thấu hiểu được
bản chất của nhiều vấn đề. Vì thế bạn dễ dàng kết nối mọi mối quan hệ và xử lý nhanh chóng
các vấn đề. Bạn xứng đáng với vai trò mang đến những giá trị mới và truyền cảm hứng cho
mọi người.
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CHỈ SỐ TƯ DUY LOGIC

Tư duy Logic là khả năng giải quyết
vấn đề, bản chất của một người để đưa
ra kết luận, mức độ kiên nhẫn mà người
đó có được về mặt tinh thần. Khả năng
nhìn vào bức tranh lớn hơn

7

Năng lực giải quyết vấn đề một cách sâu sắc là thế mạnh của bạn. Sự tin tưởng về kiến thức
và uyên thâm về vốn sống hình thành nên trong bạn một niềm tin vững vàng rằng mọi vấn
đề đều có cách giải quyết. Khi vấn đề xuất hiện, bạn sẽ nghiên cứu và chiêm nghiệm nó đến
tận cùng gốc rễ. Năng lượng của con số 7 thể hiện được sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm mang
đến cho bạn khả năng giải quyết vấn đề thấu đáo.
Hãy luôn hướng những suy nghĩ tích cực vào vấn đề mà bạn cần giải quyết. Đầu óc lạc quan
và tinh thần thoải mái chính là bí quyết dẫn bạn đến với những giải pháp hay và hiệu quả.
Hãy mang đến cho dòng suy nghĩ của bạn những ý tưởng và kiến thức mới vì đó chính là điều
ý nghĩa trong cuộc sống của bạn
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THÁNG CÁ NHÂN
Cho bạn biết thông tin những gì có thể
xảy ra trong tháng hiện tại và tháng
kế tiếp. Bạn sẽ nhận được lời khuyến
nghị để có sự chuẩn bị tốt hơn. Làm theo
đúng số tháng cá nhân để được hưởng
trường năng lượng hỗ trợ của tự nhiên
và hoàn thành được mục tiêu trong
tháng mà bạn mong muốn.

9,1,11

Tháng cá nhân Số 9 - Hoàn thiện, Kết thúc & Biết ơn
Đây là tháng của sự kết thúc và chuyển hóa, vì thế hãy buông bỏ những điểu cũ để dọn
đường cho những cái mới. Đừng ái ngại khi phải chấm dứt một điều gì đó, vì những cơ hội tốt
hơn đang chờ bạn ở phía trước. Đây cũng là tháng để phụng sự người khác. Hãy tha thứ cho
những bất hạnh của cuộc đời mình và hướng về tương lai.
- Công Việc & Kinh Doanh: Hoàn thành các nhiệm vụ, dự án bạn đang làm. Đây là lúc để
gặt hái được những gì bạn đã gieo. Là tháng của kết thúc, nếu muốn bắt đầu điều gì mới và
quan trọng hãy chờ sang tháng kế tiếp.

Tháng cá nhân Số 1 - Khởi đầu, Cơ hội & Mục tiêu
Là tháng của sự khởi đầu, sẽ có rất nhiều cơ hội tốt đến với bạn. Hướng tới thực hiện
những mục tiêu và những ý tưởng bạn đã ấp ủ trước đó. Học cách tự chủ, tự mình xoay sở.
Bạn có thể tham khảo ý kiến nhưng nên nhớ chính bạn đối phó vấn đề đó. Năng lượng của
tháng Số 1 cũng rất tốt cho việc giải quyết các vấn đề. Hãy kết thúc những mối quan hệ và
những thứ không tốt đẹp đi.
- Công Việc & Kinh Doanh: Đây là giai đoạn thuận lợi trong công việc. Hãy suy nghĩ về
những ý tưởng mới, đề xuất mới và chia sẻ chúng. Bạn nên làm việc chăm chỉ vì đây là cơ hội
bạn được ghi nhận. Cân nhắc việc hợp tác vì đây là tháng bạn sẽ tỏa sáng với hoạt động với
tư cách cá nhân.

Tháng cá nhân Số 2 - Kiên nhẫn, Hợp tác & Kết nối
Đây là tháng phù hợp để lùi lại một bước, nhẫn nại và đợi chờ. Đây là một tháng hoàn hảo để
học về sự kiên nhẫn và đẩy mạnh hợp tác với những người khác. Hãy kết nối với những người
bạn cũ. Hàn gắn những tổn thương trong quá khứ cũng như sẵn sàng đón nhận tình yêu.
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- Công Việc & Kinh Doanh: Tháng này không tốt cho những khởi đầu mới vì có khả năng
bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Đây là một tháng của những khoản chi tiêu. Cẩn thận tránh
lãng phí tiền bạc. Cảnh giác với gian lận và tránh các khoản đầu tư rủi ro. Hãy chú ý đến
hợp tác và ngoại giao.
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NĂM CÁ NHÂN
Cho bạn biết thông tin những gì có thể
xảy ra trong năm hiện tại và năm kế
tiếp. Bạn sẽ nhận được lời khuyến nghị
để có sự chuẩn bị tốt hơn cho hành trình
sắp tới. Làm theo đúng số năm cá nhân
để được hưởng năng lượng hỗ trợ của
tự nhiên và hoàn thành được mục tiêu
trong năm bạn mong muốn.

2,3

NĂM CÁ NHÂN SỐ 2
NĂM CỦA PHÁT TRIỂN TÂM LINH & KẾT NỐI
Sau một năm tràn đầy năng lượng Số 1 sẽ là một năm mà bạn nên sống chậm lại. Bạn cần
lắng nghe và học hỏi để có một sự phát triển chắc chắn. Đây là năm bạn chạy thử và đúc kết
kinh nghiệm đó.
- Kết nối & Kiên nhẫn: Công việc của bạn bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi và xem điều gì sẽ
phát triển từ những hạt giống bạn đã gieo vào năm ngoái. Hãy dành thời gian của bạn và
tiếp cận mọi thứ một cách cẩn thận trước khi bạn bắt tay vào bất cứ điều gì. Đây sẽ là một
năm đầy thử thách mà chỉ có thể vượt qua nếu bạn học được tính kiên nhẫn, khéo léo và
ngoại giao.
- Phát triển tâm linh & Chia sẻ: Đây là năm Bạn sẽ cảm thấy phần tâm hồn mình khao khát
tìm hiểu, khám phá, kết nối và phát triển với các tầng thức tâm linh sẽ giúp bạn cân bằng
cảm xúc trong năm Số 2.
- Công việc: Đây là năm bạn cần xem xét cẩn thận tất cả các thiếu sót có thể xảy ra, vì rất
có thể bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ. Hãy là một người giao tiếp tốt bằng cách lắng nghe
người khác một cách cẩn thận. Đây là một năm tốt cho việc tạo lập quan hệ đối tác.
- Tình yêu: Nếu bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm, năm nay sẽ mang lại cảm giác
sâu sắc và gắn bó cho hai bạn. Bạn và người ấy sẽ có những bước tiến lớn trong mối quan hệ.
Với những người độc thân, năm nay là một năm bạn có cơ hội để tìm được tri kỷ cho mình.
- Sức khỏe: Trong thời gian này, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và khai thác những
lợi ích của các bộ môn giúp bạn tĩnh tâm như Yoga hay thiền, nhằm cân bằng và giữ thái độ
tích cực cho bản thân. ̲
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NĂM CÁ NHÂN SỐ 3
NĂM CỦA PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ & CẢM XÚC
Đây là năm Số 3 khuếch đại mọi cảm xúc và hãy luôn suy nghĩ tích cực vì thái độ của bạn sẽ
quyết định năm nay của bạn sẽ diễn ra như thế nào. Giữ cho bản thân bình ổn và hành động
theo kế hoạch chính là chìa khóa thành công cho bạn trong năm thứ 3 này. Hãy cởi mở để
gặp gỡ những người mới. Sử dụng nguồn cảm hứng mà bạn sẽ có trong năm nay để phát triển
những ý tưởng mới.
Năm Số 3 cho chúng ta thấy kết quả đầu tiên về những gì chúng ta đã bắt đầu trong năm Số 1.
Nếu chúng ta so sánh nó với một khu vườn, trong năm đầu tiên chúng ta gieo hạt, sau đó
chúng ta chuẩn bị đất, chỉ để thấy những chồi non xanh đầu tiên xuất hiện vào năm thứ 3.
Đây là năm mà cuối cùng bạn cũng có thấy được thành quả của những hạt mình đã gieo.
- Công việc: Sử dụng năm nay để kiếm tiền. Có rất nhiều thứ sẽ xảy ra, việc của bạn cần
làm là lên kế hoạch, giữ kỷ luật và tập trung, bạn nên bám sát các mục tiêu mà bạn đã đặt
ra. Nếu mục tiêu của bạn lớn, hãy chia chúng thành các phần nhỏ hơn và giải quyết từng
việc một.
- Tình cảm: Hãy cẩn thận để không đưa ra bất kỳ quyết định bốc đồng nào, bởi vì bạn sẽ
được hướng dẫn bởi trái tim của bạn chứ không phải lý trí. Bạn có thể trải qua nhiều cuộc
tụ họp thú vị, tán tỉnh, lãng mạn và du lịch. Đây là một năm khi cơ thể bạn thức dậy và bạn sẽ
muốn đắm mình trong đam mê tình cảm.
- Sức khỏe: Bạn có thể bị quá tải về cảm xúc, thất vọng, căng thẳng, lo lắng hoặc mệt mỏi.
Đừng quên nghỉ ngơi, tập thể dục và đặc biệt là học cách cân bằng cảm xúc.
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CHU KỲ VÒNG ĐỜI

1,4,6
Ba giai đoạn phát triển này thường được gọi là Chu kỳ của Tuổi trẻ, Trưởng thành và Trí
tuệ. Mỗi giai đoạn có rung động riêng và đặc trưng cho một thời kỳ sống nhất định, mở ra
khả năng phát triển hơn nữa, cũng như tiếp thu và tích lũy kiến thức mới. Mỗi số chính
trong từng giai đoạn phát triển đều mang một ý nghĩa cụ thể theo từng chủ đề riêng, được
thiết kế cho sự phát triển cá nhân của bạn. Bạn có thể coi ba giai đoạn phát triển của mình
là ba lĩnh vực phát triển sẽ giúp bạn hoàn thành số phận của mình, nhận ra bài học và có
những giải pháp trên hành trình trên đường đời của bạn.

Chỉ số Chu Kỳ Vòng Đời chặng thứ nhất của bạn là 1
Đây là giai đoạn bạn phải tự lực, đứng trên đôi chân của mình, sẵn sàng tiên phong đổi mới
và sáng tạo.Ghi nhận và tự tin vào bản thân, vào những thành tựu bạn đã làm được dù chỉ là
nhỏ nhất.tạo nên sự độc đáo, điểm khác biệt trong lĩnh vực mình lựa chọn. Nếu tìm thấy thị
trường ngách tiềm năng hãy tự tin và mạnh dạn hành động bạn nhé.Bạn hãy học tập và rèn
luyện phong cách lãnh đạo mà bạn muốn.Đây là giai đoạn khám và sức mạnh nội tại của bạn,
làm chủ bản thân, sự chủ động sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và thử thách. Hãy biết
làm mới bản thân mình.

Chỉ số Chu Kỳ Vòng Đời chặng thứ hai của bạn là 4
Trong chu kỳ này, bạn cần học được những đức tính trung thực, kỷ luật, chăm chỉ làm việc và
chính trực. Với sự kiên trì và kỷ luật, bạn sẽ đạt được mọi mục tiêu mà mình muốn. Nếu muốn
phát triển, thì tính thực tế là điều bạn luôn cần duy trì mọi lúc.Việc hài hòa và cân bằng về
cảm xúc, thể chất và tài chính là điều không thể thiếu nếu bạn muốn hạnh phúc và thành
công. Hãy hạ quyết tâm làm việc thật chăm chỉ để biến mình thành một chuyên gia suất sắc
trong giai đoạn này. Có thể có những lúc bạn gặp phải những gian nan thử thách, nhưng với
những nỗ lực, chăm chỉ, kiên trì, ổn định và thực tế, bạn sẽ vượt qua mọi thứ và tiến tới thành
công.nhớ những thử thách đến với bạn ở giai đoạn này chỉ khiến bạn trở lên mạnh mẽ hơn,
nếu bạn kiên trì, bạn sẽ được khen thưởng và những thành quả cho những nỗ lực của mình.
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Chỉ số Chu Kỳ Vòng Đời chặng thứ ba của bạn là 6
Bạn cần học những bài học về tình yêu thương, thấu hiểu và giúp đỡ cho gia đình, đội nhóm
và cơ quan nơibạn làm việc.Thực hiện nghĩa vụ phục vụ, làm tròn trách nhiệm của bản thân
trong gia đình của bạn, như bổn phận người làm con, người vợ, người chồng, người anh,
người chị và người cha, người mẹ trong gia đình. Hãy phát huy tinh thần đối nội đối ngoại
một cách cân bằng.Trong chu kỳ này, bạn sẽ muốn mình trở thành một người tốt bụng,
nhưng bạn hãy nhớ rằng không có gì là hoàn hảo, vậy nên đừng biến mình trở thành người
quá cầu toàn và đòi hỏi ở bản thân cũng như những người xung quanh.Giai đoạn này đánh
dấu mức chuyển biến, có thể bạn sẽ có thêm những thành viên trong gia đình.Chu kỳ này
hứa hẹn những mối quan hệ yêu thương và giúp đỡ, cho đi từ bạn. Bạn sẽ có một gia đình
hạnhphúc, con cháu sum vầy quây quần quanh bạn, tuy nhiên hãy nhớ tất cả bắt đầu từ bạn,
hãy làm tốt từ những việc dù là nhỏ nhất
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ĐỈNH CAO CHẶNG

5,1,6,7
Chặng thứ nhất, 0-25 tuổi, Số chặng 5
+ CÂN BẰNG CẢM XÚC- THAY ĐỔI NHẬN THỨC
- Thay đổi nhận thức: Con số 5 liên quan đến trạng thái cảm xúc. Sự kiện xảy ra sẽ khiến bạn
mở rộng tầm nhìn. Nếu đi đúng quỹ đạo, bạn sẽ bắt đầu có sự phát triển tâm linh và thấu hiểu
cuộc sống sâu sắc hơn, từ đó lại có sự tự do cá nhân mạnh mẽ hơn. Trong giai đoạn này đời
sống tinh thần của chúng ta gặp phải nhiều áp lực vượt mức chịu đựng để tạo điều kiện cho
chúng ta mài giũa khả năng kiểm soát cao hơn. Điều này giúp chúng ta giảm các phản ứng
mang tính bản năng đối với những con người và tình huống xung quanh. Kết quả là sự tự do
cá nhân của chúng ta được nâng cao, dọn đường cho một tầng nhận thức tâm linh cao hơn.
- Thay đổi lối sống: Mục tiêu bạn cần hướng tới trong chặng đường đời số 5 đó là theo đuổi
một phong cách sống mới. Hành trình những năm tiếp tới cũng mang đến cho bạn nhiều cơ
hội được đi đây đi đó. Bạn có thể thoát khỏi guồng quay của nếp sống cũ bằng những chuyến
du lịch, tiếp xúc với những quan điểm mới hoặc là thay đổi lối sống của mình. Đón nhận nó
với một thái độ hào hứng và cởi mở, bạn sẽ phát triển được cá tính riêng của mình.
- Năm vượt qua giới hạn bản thân: Bạn được thúc đẩy khả năng mạo hiểm và dám nghĩ dám
làm của bạn. Bước ra thế giới và bắt đầu lập nghiệp, bạn cần học cách chèo lái con thuyền
của mình một cách khéo léo để vượt qua những làn sóng thay đổi. Mạo hiểm một chút ở thời
điểm này sẽ mang lại cho bạn sự trẻ trung trong tâm hồn nhiều năm kế tiếp. Tuy nhiên đừng
đi nhanh quá.
- Công việc - Sự nghiệp: Bạn sẽ có cơ hội thứ thách, thay đổi làm mới bản thân để đạt được
thành tựu về mặt tài chính hoặc nghệ thuật.
- Gia đình - Tình yêu: Là năm thăng hoa cảm xúc và cả tự do. Đối với những vấn đề của
trái tim, hãy làm theo điều trái tim mách bảo. Thăng hoa hay thoát khỏi một ràng buột đều
ổn thỏa.
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Chặng thứ hai, 26-34 tuổi, Số chặng 1
+ GIÁ TRỊ CÁ NHÂN
- Sức mạnh nội tại: Mục tiêu bạn cần hướng tới trong chặng đường đời đầu tiên là nỗ lực phát
triển cá tính riêng, phát huy sự sáng tạo và thể hiện bản lĩnh của mình. Sự ghi nhận và tín
nhiệm của mọi người sẽ là phản hồi, là phần thưởng xứng đáng cho bạn. Đây là giai đoạn bạn
cần tạo nên những dấu ấn trong sự nghiệp và cuộc sống.
- Độc lập, tự chủ: Vũ trụ sẽ mang đến cho bạn những bài thi để kiểm tra năng lực. Đó có
thể đó là những tình huống đặt bạn vào thế phải làm việc độc lập, tạo dựng cơ nghiệp riêng,
làm chủ hoặc được giao trọng trách mở đường, dẫn dắt đội nhóm. Đừng ngần ngại trước
những thử thách này vì thách thức tạo là để giúp bạn trưởng thành hơn mà thôi. Nỗ lực càng
nhiều, thể hiện càng tốt thì hành trình chạm đến đỉnh số 1 của bạn sẽ càng vinh quang.
- Khẳng định bản thân: Năm số 1 mang lại cơ hội cho bạn được độc lập và tự mình vươn lên,
phát triển cá tính riêng của mình. Bạn có thể cảm thấy thất vọng khi có những người khác
giỏi hơn, nhưng nhiệm vụ của bạn không phải là phản ứng lại bằng cách tỏ ra bướng bỉnh và
tự cho mình là trung tâm mà là tiến lên phía trước. Bạn sẽ có cơ hội được ghi nhận.
- Công việc- Sự nghiệp: thuận lợi, bạn có cơ hội được ghi nhận, làm chủ tạo dựng sự nghiệp
riêng.
- Gia đình - Tình yêu: Trong hầu hết các trường hợp, nó cho thấy sự tách rời để độc lập.
Có thể là mối liên hệ thiếu hòa hợp, một công việc không như ý, một mối quan hệ tình cảm,
cuộc hôn nhân kém hạnh phúc, quan hệ làm ăn buôn bán không hiệu quả.

Chặng thứ ba, 35-43 tuổi, Số chặng 6
+ GIÁ TRỊ CỦA SÁNG TẠO VÀ YÊU THƯƠNG
- Sáng tạo, ý tưởng: Con số này mang đến sự phát triển mạnh mẽ về năng lực sáng tạo,
bạn sẽ nghĩ ra được nhiều ý tưởng mới, dự án mới, sản phẩm mới ...và thực hiện nó thành
công. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu công việc rõ ràng để giúp gia đình mình có được
nền tảng vững vàng về tài chính.
- Chăm sóc yêu thương: Đây là giai đoạn thích hợp để bạn dành sự quan tâm và chăm sóc
nhiều hơn cho những người thân yêu xung quanh bạn. Có thể là bạn bè, đồng nghiệp, đội
nhóm... Sự phục vụ tận tâm của bạn lúc này với gia đình là món quà của tình yêu thương hơn
là trách nhiệm phải làm.
- Công việc - Sự nghiệp: Đây là năm thuận lợi cho sự hoàn thành hay cho ra đời những sản
phẩm mới, dự án mới.
- Gia đình - Tình yêu: Năng lượng sóng rung con số 6 cũng đồng thời mang đến cho bạn
tín hiệu vui trong tình cảm: có người yêu, kết hôn, lập gia đình, sinh con…Nếu bạn còn độc
thân thì đây là lúc bạn khao khát một mái ấm bình yên. Các khuynh hướng lo lắng về mái ấm
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gia đình hoặc vội vã kết hôn sẽ khiến người ta dễ phạm sai lầm vào lúc này, gây ra nhiều bài
học tổn thương khi con người để cho cảm xúc thống trị các mối quan hệ của mình.24

Chặng thứ tư, 44-52 tuổi, Số chặng 7
+ GIÁ TRỊ TRƯỞNG THÀNH & TÂM LINH
- Phát triển đời sống tinh thần: Đỉnh cao cuộc đời là con số 7 có thể mang đến rất nhiều
sự thay đổi đáng kinh ngạc trong đời sống của con người. Mục tiêu mà bạn cần nhận ra trong
chặng này là hướng đến sự kết nối bản thân để soi chiếu lại mình và suy ngẫm về ý nghĩa của
cuộc sống. Là thời gian để bạn hướng vào bên trong, chiêm nghiệm những gì đã qua trước
đó và trở nên mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần. Là thời điểm tuyệt vời để quay lại trường học
và làm quen với những người có chung sở thích về phát triển tinh thần, nâng tầm trí tuệ,
đánh thức tâm linh.
- Bài học thách thức, trải nghiệm thực tế: Giai đoạn này mang đậm tính trải nghiệm thực tế
đòi hỏi bạn trải qua khá nhiều bài học đầy thử thách, nếu thành công bạn đương nhiên sẽ đủ
vững vàng và có đủ chất liệu để hướng dẫn người khác.
- Chiêm nghiệm, đúc kết, chia sẻ: Đây là giai đoạn mà bạn được thôi thúc chia sẻ tất cả
những gì chúng ta học được từ trước đến giờ. Khi làm vậy bạn sẽ có được sự tiến bộ vô cùng
to lớn trong việc tự khám phá những giá trị tiềm ẩn của bản thân, vì không có cách học tốt
hơn cách học thông qua việc truyền đạt, hướng dẫn người khác. Càng chiêm nghiệm và đúc
kết nhiều, bạn càng làm cho mình giàu có hơn với vốn hiểu biết tinh tường và những triết lý
sống sâu sắc, đó cũng chính là hành trang quý giá để bạn có thể chia sẻ và giảng dạy cho
người khác.
- Công việc - Sự nghiệp: Đây không phải là thời điểm tuyệt vời cho các mối quan hệ
đối tác, đầu tư lớn vào những lĩnh vực không là sở trường, thế mạnh hay thay đổi công việc.
Bạn phải thật sự cẩn trọng, bình tĩnh trong mọi quyết định. Năng lượng rung của đỉnh số 7 là
năng lượng TĨNH.
- Gia đình - Tình yêu: Có thể căng thẳng, bất hòa và rạn nứt. Hãy nhẫn nại trước mọi quyết
định lớn nhỏ vì sẽ để lại hậu quả về sau. Những năm tiếp theo của cuộc đời bạn sẽ đánh giá
khả năng hướng nội, thiền định và học tập của bạn. Đây là cơ hội thuận lợi để bạn phát triển
một triết lý duy trì trong suốt quãng đời còn lại..
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THÁCH THỨC CHẶNG

3,2,1,5
Chỉ số Thách Thức chặng thứ nhất 3
Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thử thách bạn phải thể hiện bản thân một cách tích
cực và hiệu quả. Thay vì dùng việc giao tiếp để thổi phồng mọi chuyện, ngồi lê đôi mách,
chỉ trích hay than phiền, bạn sẽ được khuyến khích sử dụng lời nói của mình để sự thấu hiểu,
mang niềm vui, cảm hứng và hy vọng. Bạn cũng sẽ học cách tập trung và không phân tán
bản thân theo quá nhiều hướng cùng một lúc để có thể đạt được những mục tiêu của mình.

Chỉ số Thách Thức chặng thứ hai 2
Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thử thách bạn phải làm chủ sự nhạy cảm của bản thân và
cân bằng được những cảm xúc của mình. Bạn sẽ học cách không phản ứng thái quá hay cảm
thấy bị xúc phạm trong quá trình xây dựng sự tự tin. Càng tin tưởng vào bản tiến bao nhiêu,
bạn sẽ càng ít ghen tị với người khác bấy nhiêu. Có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc vượt
qua mặc cảm thua kém của mình, nhưng hãy tin bạn được sinh ra với khả năng làm được
điều đó.

Chỉ số Thách Thức chặng thứ ba 1
Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thử thách bạn phải cương quyết hơn và tự đứng lên bảo vệ
bản thân. Bạn sẽ học cách trở nên độc lập hơn và ít quan tâm đến suy nghĩ của người khác
về mình đi. Càng tin tưởng vào bản thân bao nhiêu, bạn sẽ càng tự tin lên bấy nhiêu. Có thể
bạn sẽ thấy khó khăn khi tự đi con đường của riêng mình, nhưng hãy tin bạn được sinh ra với
khả năng làm được điều đó.
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Chỉ số Thách Thức chặng thứ tư 5
Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thử thách bạn phải chế ngự được ham muốn buông thả
bản thân, bạn sẽ học được rằng việc từ bỏ hoặc tiết chế là rất quan trọng. Thay vì ôm đồm
quá nhiều, hay thử sức trong nhiều thứ mà không điều gì thành công, bạn sẽ được khuyến
khích tập trung cho một việc duy nhất và đi đến cùng với nó. Có thể bạn sẽ gặp khó khăn
trong việc cam kết một cách hoàn toàn với người khác hay với những trách nhiệm và mục
tiêu của bản thân
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LỜI TỪ TẠ
Cuộc sống thật sự là một điều kỳ diệu!
Cuộc đời của bạn là một hành trình học hỏi, trải nghiệm, khám phá, trưởng thành và xây dựng
những thành tựu tô điểm cho cuộc sống diệu kỳ ấy. Bạn đã được du hành trong chính cuộc
đời mình để tìm ra chìa khóa cho nội tâm của bạn, để hiểu và sử dụng con số định mệnh của
bạn một cách tốt nhất và cuối cùng tìm thấy sự thức tỉnh tâm linh để nhận thức đầy đủ về
việc bạn cần nâng tầm chính mình mỗi ngày để trở thành một phần không thể thiếu của Vũ
trụ, vì ta chính là một tiểu vũ trụ trong Vũ trụ rộng lớn, bao la.
Trí tuệ cổ xưa của thuật số học sẽ không chỉ giúp bạn trong cuộc sống của chính mình, nó
cũng sẽ giúp bạn hiểu và cải thiện cuộc sống của người khác. Trí tuệ là sức mạnh và bây giờ
bạn đã thừa hưởng sức mạnh chữa lành thông qua sự hiểu biết. Khi bạn hài hòa với dòng
chảy năng lượng của các con số của mình, bạn có thể điều hướng cuộc sống của mình một
cách dễ dàng và hiểu biết hơn. Với cái nhìn sâu sắc và thông thái mới này, bạn đã đi trước
một bước trong trò chơi cuộc đời và có mọi thứ bạn cần để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bây giờ bạn đã có được chiếc đũa phép thuật trong tay, hãy bắt đầu phát huy hết tiềm năng
của mình để biến mọi ước mơ thành hiện thực nhé!
Số học Ứng dụng Pytago chân thành cảm ơn bạn vì đã dành thời gian và cho phép chúng tôi
chia sẻ trí tuệ và niềm đam mê của mình trong lĩnh vực giải mã và thấu hiểu tiềm năng con
người. Xin được tri ân sâu sắc và cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với cuộc sống của bạn!
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