ĐỊNH DANH KỲ THƯ
(定名奇书)
Bố mẹ muốn đặt tên cho con: Viên Bách Tùng
A. Thông tin của bé:
Sinh vào: 10 giờ 50 phút Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020
Nhằm ngày(AL) 3 tháng 9 năm Canh Tý
Tứ trụ mệnh: giờ Tân Tỵ, ngày Ất Mùi, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giới tính: Nam
Sinh vào mùa: Thu Tiết khí: Hàn lộ
Theo thuyết được và lỗi mùa sinh: Hưu(Việc tốt lành, phúc lộc)
Hành bản mệnh(Niên mệnh): Bích thượng thổ
Sửu là chính vị của thổ trong ngũ hành. Nhưng tý là nơi thủy trong ngũ hành thịnh vượng. Thổ gặp phải thủy tràn lan mà biến thành bùn,
cho nên chỉ có thể đắp đập mà gọi là đất trên tường. Đất trên tường dùng để làm nhà, đầu tiên phải dựa vào xà cột cho nên gặp mộc
sẽ tốt, gặp hỏa thì xấu, gặp thủy cũng là mệnh hay nhưng trừ gặp nước biển lớn. Còn với kim thì chỉ thích kim bạc kim.
Màu bản mệnh: Nâu, vàng đất
Màu tương sinh: Trắng, bạc
Màu tương khắc: Xanh biển, đen
Phân tích tứ trụ theo Ngủ Hành:
Mộc: 0 (0)%
Hỏa: 2 (25)%
Thổ: 2 (25)%
Kim: 2 (25)%
Thủy: 1 (12.5)%
Hành Vượng:
Hành khuyết: Mộc
Âm: 50%
Dương: 50%
Nên đặt tên đệm(họ lót) thuộc hành: Dương Mộc để bổ sung cho hành bị khuyết ở bản mệnh.

B. Ý nghĩa các từ trong tên của bé:
Viên (袁) có 10 nét, thuộc bộ y: áo(145), thuộc hành: Âm Thuỷ
1. (Tính) Dáng quần áo dài.
2. (Danh) Họ Viên.
Bách (蘗) có 21 nét, thuộc bộ thảo: cỏ(140), thuộc hành: Dương Mộc
1. § Cũng viết là 檗.
Tùng (凇) có 10 nét, thuộc bộ băng: nước đá(15), thuộc hành: Âm Thuỷ
1. (Danh) Hơi nước gặp lạnh đọng lại như hạt châu. ◎Như: vụ tùng 霧凇 sương đọng.
Ý nghĩa:
Cây Bách, Cây Tùng: (Động) Xưng làm bá chủ, thống lĩnh, Cây thông đến mùa lạnh vẫn xanh, nên mới ví nó với người có khí tiết hoặc
người sống lâu, thọ.
Cây Bách, Cây Tùng: (Động) Xưng làm bá chủ, thống lĩnh, Cây thông đến mùa lạnh vẫn xanh, nên mới ví nó với người có khí tiết hoặc
người sống lâu, thọ.
Bách (蘗) có 21 nét, thuộc bộ thảo: cỏ(140), thuộc hành: Dương Mộc: Tốt cho tuổi chuột.
Tùng (凇) 10 nét, bộ băng 冫nước đá Âm Thủy Tốt cho bản mệnh tính chủ.
1. (Danh) Hơi nước gặp lạnh đọng lại như hạt châu. quý báu, trong sạch
Ngủ cách: Thì tên này cực tốt: 100/100 Điểm

C. Tính ngũ cách cho tên: Viên Bách Tùng
1. Thiên cách:
Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của
người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.
Thiên cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Viên(10) + 1 = 11
Thuộc hành Dương Mộc

Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của
người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.
Thiên cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Viên(10) + 1 = 11
Thuộc hành Dương Mộc
Quẻ này là quẻ: ĐẠI CÁT: Âm dương mới hồi phục như cỏ cây gặp mùa xuân, cành lá xanh tươi như hạn gặp mưa. Nhờ tài thiên phú mà
từng bước thành công, thăng tiến chắc chắn, được phú quí vinh hoa, đắc lộc đắc thọ, là số đại kiết. (điểm: 20/20)
2. Nhân cách:
Nhân cách: Còn gọi là "Chủ Vận" là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức,
quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân
cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.
Nhân cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Viên(10) + Bách(21) = 31
Thuộc hành Dương Mộc
Quẻ này là quẻ: ĐẠI CÁT: Số này là đại kiết, như rồng trên mây, trí nhân dũng đều đủ, có ý chí kiên định, giàu sức quan sát, xem xét việc lớn,
giao thiệp với người thì khoan dung, được nổi tiếng. Đây là vận thủ lĩnh trong sự sáng lập đại nghiệp. Nếu có ý muốn bằng lòng thì sẽ không
thành công lớn. (điểm: 30/30)
3. Địa cách:
Địa cách còn gọi là "Tiền Vận"(trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên
đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.
Địa cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của Bách(21) + Tùng(10) = 31
Thuộc hành Dương Mộc
Quẻ này là quẻ: ĐẠI CÁT: Số này là đại kiết, như rồng trên mây, trí nhân dũng đều đủ, có ý chí kiên định, giàu sức quan sát, xem xét việc lớn,
giao thiệp với người thì khoan dung, được nổi tiếng. Đây là vận thủ lĩnh trong sự sáng lập đại nghiệp. Nếu có ý muốn bằng lòng thì sẽ không
thành công lớn. (điểm: 20/20)
4. Ngoại cách:
Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của
quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là "Phó vận" nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.
Ngoại cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của Tùng(10) + 1 = 11
Thuộc hành Dương Mộc
Quẻ này là quẻ: ĐẠI CÁT: Âm dương mới hồi phục như cỏ cây gặp mùa xuân, cành lá xanh tươi như hạn gặp mưa. Nhờ tài thiên phú mà
từng bước thành công, thăng tiến chắc chắn, được phú quí vinh hoa, đắc lộc đắc thọ, là số đại kiết. (điểm: 10/10)
5. Tổng cách:
Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó
cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau
Tổng cách của bạn được tính bằng tổng số nét là Viên(10) + Bách(21) + Tùng(10) = 41
Thuộc hành Dương Mộc
Quẻ này là quẻ: ĐẠI CÁT: Là cách thuần dương tốt đẹp. Số này có đủ sự can đảm, tài lực mưu trí, đức độ, số đại về danh lợi, nhưng nhất
thiết đừng ham hưởng thụ phù phiếm sa hoa, dối trá, trống rỗng. (điểm: 20/20)

D. Mối quan hệ giữa các cách:
Quan hệ giữa "Nhân cách  Thiên cách" sự bố trí giữa thiên cách và nhân cách gọi là vận thành công của bạn là: Mộc  Mộc Quẻ này là quẻ
Kiết: Đồng lòng giúp nhau, cùng thành công. Mục đích, hy vọng đều đạt được sự thuận lợi
Quan hệ giữa "Nhân cách  Địa cách" sự bố trí giữa địa cách và nhân cách gọi là vận cơ sở Mộc  Mộc Quẻ này là quẻ Kiết: Cơ sở yên ổn,
được trợ lực, thân tâm khoẻ mạnh
Quan hệ giữa "Nhân cách  Ngoại cách" gọi là vận xã giao: Mộc  Mộc Quẻ này là quẻ Kiết: Tính ngay thẳng, nói ít làm nhiều, nỗ lực mà phát
triển, lòng nhẫn lại mạnh, nhưng có tính nghi ngờ thích yên tĩnh
Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số): Thiên  Nhân  Địa: Vận mệnh của phối trí tam tài: Mộc  Mộc  Mộc Quẻ này là quẻ Kiết: Cơ sở yên ổn, hy
vọng đạt được thuận lợi, nhà cửa rạng rỡ, thân tâm khoẻ mạnh và trường thọ. Nếu được liên châu cuộc càng tốt

Viên Bách Tùng 100/100 điểm cực tốt
https://tenchocon.vn

