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Nhân Tướng Ứng dụng 
Nhân sự + Nhân quả

NhanTuongUngDung.com

BKE.edu.vn/NhanTuong

Tâm lý: Sự liên kết Thân & Tâm
(Hình tướng & Tâm tướng)

Trần Việt Quân, zalo FB 
0989.330880 - 01234.770880

TranVietQuan.com => Nhận file tài liệu

Tiết kiệm ít nhất 5-10 năm đọc sách nhân tướng, 
tránh bị rối, phức tạp...

Phương pháp học / vừa làm vừa học

Quan sát
Đa chiều
Tổng hợp thông tin
(Đúng, đủ, bỏ rác...)

Phân tích
-Tách lớp (chi tiết)
-Liên kết (liên đới)
-Vận hành (tổng quan)

Đúc kết 
(Ý chính, lõi)
=> Qui luật & 

Nguyên lý*

Trình 
bày lại

Đúc 
kết

Vận 
hành

Tách 
lớp

Quan 
sát



  

Thông tin, dữ liệu Nhân quả**

Sơ đồ xương cá

Lưu ý: Hầu hết đều thiếu phần Quan sát đa chiều + Đúc kết nguyên lý
(phần cốt lõi nhất của vấn đề)

Trình bày (viết lại)

Đơn giản, đúng, đủQuan sát lặp lại

Phương pháp Triển khai (nhiều lĩnh vực)

Nguyên lý
Qui luật, đúc kết
Phần cốt lõi 5%
Hệ thống vận hành theo nguyên lý này

Phân tích Qui trình
-Tách lớp (chi tiết)
-Liên kết (liên đới)
-Vận hành (tổng quan)

Check List 
(Chẻ nhỏ thành 
từng việc cụ thể)

  

Làm (Do), ghép người
đúng năng lực (phù hợp)

=>Nâng đỡ (ân), Thúc đẩy (uy)

Hiểu rõ Cốt lõi 5% Nhân quả, Sơ đồ khối...

Hoàn cảnh thực tế
(Phù hợp hoàn cảnh)
Đây là phần rất quan trọng



Lưu ý: Hầu hết đều thiếu phần hiểu rõ nguyên lý (phần cốt lõi nhất của vấn 
đề) và phải biết cách kết hợp với hoàn cảnh thực tế => đưa ra qui trình chuẩn.

Rất nhiều người làm bước 2 (qui trình) mà không nắm rõ bước 1 
(nguyên lý, đúc kết lõi)
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Quan sát và cho nhận xét

A B

C D

4 cách 
xem 

tướng

liên kết
với nhau

Cành lá: Bộ vị

Gò má

Lông màyMiệng, cằm

Tai, mắt
Mũi

Mặt
Trán

Thân: Gân xương, cốt cách

Rễ: Thần & Khí
(ánh mắt & giọng nói)

Rễ: Hành vi thái độ sống

1

2

3

4
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1. Biết mình và tu sửa bản thân.

2. Phải chú trọng phần tâm tướng hơn hình tướng.

3. Hiểu người để chấp nhận, tôn trọng lẫn nhau.
(không kỳ thị người tướng xấu vì nhân vô thập toàn)

4. Không tự ý xem người, đánh giá người. 

5. Nên nói mang tính Xây Dựng.

6. Tránh nói điều làm cho người lo lắng sợ hãi (mà phải 
biết trao lời giải, trao chìa khóa sửa TỪ GỐC TÂM).

6 quy tắc khi học nhân tướng          1

Bài 1: Nhập Môn Nhân Tướng Học

Tâm tướng, Hình tướng 
NTH là Khoa Học hay không?

1. Đối tượng nghiên cứu

• “Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt” 
(Trần Đoàn- Ông Tổ của ngành nhân tướng)

– Mối quan hệ mật thiết giữa nội tâm (Tâm) và ngoại tướng 
(Tướng). Cái gì có ở bên trong tất biểu lộ ra người. Tướng học 
tìm hiểu tâm hồn (Tâm tướng) dựa vào những nét tướng bên 
ngoài lộ diện. Xem tướng là xem tâm.

– Tướng cách không cố định mà sẽ thay đổi tùy thuộc vào tâm. 
Thay tâm có thể Đổi tướng >> ý nghĩa nhân văn, biện chứng.

• Những quy tắc tướng học Á Đông chỉ phù hợp với các quốc gia 
Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Campuchia… (có cùng cơ 
cấu nhân dạng, sắc da tương tự như người Trung Quốc).

• Các điều cốt lõi chính vẫn có thể áp dụng cho các quốc gia Âu 
Mỹ (nhất là thần khí, tâm tướng), hình tướng nên điều chỉnh 
cho phù hợp (khi nắm khung sườn chính thì đều xem được)

2. Phương pháp nghiên cứu
Sự quan sát thực nghiệm của nhiều người, nhiều thế hệ, dựa

trên những nguyên tắc thống kê tích lũy lâu đời mà có
Thống kê-Truyền thừa-Ứng dụng-Chiêm nghiệm.

==> Xác xuất thống kê 
Nhân tướng học Đông – Tây => Mọi quốc gia đều học nhân tướng?

3. Nghiên cứu để làm gì?
• Hiểu và sửa mình, hoàn thiện bản thân, rèn tâm, sửa tướng

• Biết người khác: để giúp người.

• Định hướng nghề nghiệp.

• Dự đoán vận mệnh => tránh bất ngờ, biết chấp nhận

• A- “Tri thiên mệnh – Tận nhân lực”.

• B- “Tận nhân lực – Tri thiên mệnh”.
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4 cách 
xem 

tướng

liên kết
với nhau

1

2

3
4

Quan sát + đúc kết: Chim sẻ và Đại bàng

Đại bàng (Tĩnh) Chim sẻ (Động)

Tự chủ động (phải đi săn) Thụ động (có sẵn)

Tĩnh: bình tĩnh, an nhiên Động: hấp tấp, nhanh ẩu

Quan sát, chuẩn bị: kỹ lưỡng Không cần quan sát nhiều

Mạnh mẽ, dứt khoát Lăng xăng, lộn xộn

Khó khăn, hiểm nguy An toàn, quá thuận lợi

Mang đồ về để CHO ĐI Không biết (ít) cho đi

Tiết kiệm từng miếng
(Sếp: cách tiết kiệm từng chút)

Lãng phí, dùng đồ chùa
(NV: điện, nước, máy lạnh, giấy,...)

Quen nắng mưa, khó khăn Tổ an toàn

5 loại người theo Nhân tướng học

Thanh liêm+Quý mến

Giàu +Quý mến

Phần đông dân chúng

Giàu mà xấu

Nghèo mà hèn

1-Thanh Quý

2-Phú Quý

3-Phổ Thông

4-Trọc Phú

5-Trọc Nghèo

Nghe kỹ:  (1)Câu chuyện số mệnh                  => thay đổi số phận
Youtube (2)Trở về từ cõi sáng                       => hiểu và vui với sống-chết

(3)Tám ngọn gió đời, cô Tâm Tâm => vượt qua buồn vui 
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Thượng đình: Thiên,Trí tuệ

(Trời cho, Tiền vận=niên thiếu) 

Cao+rộng+tươi=tốt / Nhỏ+hẹp=kém

Hạ đình (Hậu vận, nô bộc, về già) 

Cằm, miệng, quai hàm

Trung đình: Mũi (Nhân, Nghị lực)

Trung vận, Sự nghiệp, vợ chồng

Cao, thẳng= tốt,  Thấp, lệch=kém

I. Tam đình

Phần 2: Nhập môn hình tướng

2. Trung đình: ảnh hưởng ở phần trung vận 

– Từ giữa hai đầu chân mày đến dưới 2 cánh mũi.

– Mũi, Lưỡng quyền (gò má), 2 Tai

– Cặp Mắt + Lông mày (và xương chân mày)

– Chú trọng nhất là Mũi là NHÂN (Người).

– Trung đình biểu dương cho “khí lực, nghị lực”

– Mũi cần phải ngay thẳng, hoặc tròn trịa, và phải đều đặn cân

xứng là tốt.

3. Hạ đình: ảnh hưởng ở phần hậu vận 

– Dưới 2 cánh mũi đến cằm: Cằm, Quai hàm, Miệng

– Hạ đình tượng trưng cho Địa (đất) 

– Vì đất cần phải đầy đặn vuông vức mới tốt nên Cằm cần phải 

vuông vức chủ về “hậu vận” sung túc.

– Tướng học Nhật bản cho Hạ đình biểu dương cho “Hoạt Lực”

“Tam đình bình ổn, 

nhất sinh y thực vô khuy”

• Ba phần của khuôn mặt mà được tương xứng điều 

hợp, không bị khuyết hãm thì cả đời không phải lo 

đến cơm áo (Vận mệnh chung là thuận lợi, ít gặp khó 

khăn trong cuộc sống, tuy nhiên còn xem kết hợp với 

các bộ vị, cung ,mệnh trên gương mặt)

• Muốn biết tính cách và năng lực phải đi sâu vào từng 

bộ vị (phần sau)

• Phần nào khuyết hãm hay nổi trội: tính cách sẽ 

nghiêng về bộ vị đó
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II . NGŨ NHẠC
Núi cao, mà có vẻ tôn trọng gọi là nhạc

1. Trán là Nam nhạc

4. Quyền 

phải là Tây 

nhạc

5. Mũi là
Trung nhạc

2. Cằm là 

Bắc nhạc

3. Quyền 

trái là 

Đông nhạc

I. “Thế” của Ngũ nhạc

Cô phong vô viện (cô phong tỵ): mũi trơ chọi 1 mình đón gió

Thông minh, bảo thủ, dễ cô đơn, người xung quanh ít giúp đỡ

Nghề: chuyên môn hoặc kỹ thuật (khó quản lý con người)

Quần sơn vô chủ

Các núi xung quanh đầy đủ, thiếu núi chủ (Mũi)

Thiếu nghị lực, thiếu quyết đoán, thiên về tình cảm

Nên tập sống hài hòa, dễ chịu… thì sẽ có nhiều người giúp
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Hữu viện bất tiếp

5 ngọn núi liên tiếp thì có 1-2 ngọn khuyết hãm

Ngọn nào khuyết thì tính cách phần đó bị hãm

Ngũ nhạc 

triều quy

5 ngọn núi 

cân xứng, đồng đều

Tính cách dễ chịu, hòa 

đồng, cuộc đời xuôn sẻ, 

thuận lợi

vì thuận lợi nên ít thử thách  sẽ khó quyết tâm cao

Tam đình bình ổn, Ngũ nhạc triều quy

5 ngọn núi cân xứng, đồng đều, mặt mũi dễ coi...

Tính cách dễ chịu, hòa đồng, cuộc đời xuôn sẻ, thuận lợi

vì thuận lợi nên ít thử thách  sẽ khó quyết tâm cao

Nếu trắng trẻo, béo tốt, mũm mĩm, nhìn phúc hậu... 

=> dễ thành gà công nghiệp (nhưng nhiều may mắn)

 Chịu áp lực kém, chịu khó khổ kém

 Việc khó khăn đến nhiều họ sẽ bỏ cuộc

Kiểm tra lại quá khứ:

1) Hồi nhỏ bạn sống gia đình có bình ổn ko? có gì phải khó khăn quá ko?

2) Khi gặp khó khăn nhất là tình huống gì? bao lâu? ai giúp để vượt qua?

3) Có hay đi du lịch bụi không? nhịn đói không? đi đâu đó mang tính mạo 

hiểm không?

Tam đình bình ổn (có Phước) + thích mạo hiểm

+ nhiều Khó Khăn đã Vượt qua    ==> Rất Tốt
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II – Ngũ nhạc cung cấp thông tin về 

năng lực quản lý, lãnh đạo.
1. “Ngũ nhạc phải triều quy”: phải quần tụ theo một thế ỷ dốc liên

hoàn, quy về một điểm quan trọng nhất: Người có năng lực lãnh

đạo, có tả hữu ủng hộ.

2. “Quần sơn vô chủ”: Bốn núi xung quanh không triều củng với

trung ương, Trung Nhạc bị khuyết hãm hay thấp quá, nhỏ quá so

với các nhạc khác. Không có năng lực, tính cách để lãnh đạo.

3. “Cô phong vô viện”: Ngọn núi giữa quá tốt nổi bật lên trơ trội, các

ngọn khác khuyết hãm: Có tài nhưng không có người ủng hộ

4. “Hữu viện bất tiếp”: Một hay nhiều ngọn núi chung quanh bị lệch

hay khuyết, khiến toàn thể liên hoàn hộ ứng của ngũ nhạc bị đổ vỡ.

Không được ủng hộ trọn vẹn của tả, hữu.

(Để có thông tin chính xác hơn về năng lực lãnh đạo, quản lý cần kết

hợp thêm với phần tâm tướng, đặc biệt vượt nhiều khó khăn trong

quá khứ)☯

Trí tuệ, hiểu biết

Trí tuệ: nhiều yếu tố thì càng tốt

1-Trán cao rộng (bộ vị)

2-Mũi cao xấp xỉ Trán (sơn căn cao)

3-Tai cao hơn lông mày

4-Mắt trong sáng & tinh anh

5-Nói & trình bày rõ nghĩa, dễ hiểu

6-Đọc sách, nghiên cứu, nhìn nhận  

vấn đề: đa chiều và sâu sắc (không 

thuộc vẹt, cạn cợt)

7-Có nhóm bạn tốt & lớp học hay

8-Họ chơi với nhiều bậc thầy

Trán cao rộng

Nói rõ nghĩa, dễ hiểu

Mũi thông thiên:

sơn căn cao xấp xỉ trán
Mắt đen trắng phân minh, tinh anh

Nghị lực, động lực

Nghị lực: nỗ lực, vượt khó 

1-Mũi cao thẳng (bộ vị)

2-Các nét chính có lực

3-Ánh mắt sáng, nhìn có uy lực

4-Giọng nói lớn, vang, mạnh

5-Động tác dứt khoát

6-Tĩnh lặng trước buồn vui

7-Thích làm/chơi mà có tính thử 

thách, khó khăn, mạo hiểm (không 

muốn an nhàn, an toàn, an phận)

8-Hồi trẻ đã qua rèn luyện hoặc có 

nhiều khó khăn phải vượt qua.

Mũi cao thẳng, có lực
Mắt sáng 

nhìn có uy lựcNói dứt khoát, vang, mạnh
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Lòng tham, động lực

Ánh mắt, câu chuyện bị Hút về Sắc & Tiền

Lòng tham, đòi hỏi, dính mắc:

(động lực & lệ thuộc do tham)

1-Lưỡng quyền: Gò má lớn, cao

2-Gò má nhô cao trơ xương

3-Ánh mắt bị hút vào Sắc và Tiền

4-Giọng nói bị hút vào Sắc và Tiền

5-Hay so bì, đố kỵ, GATO

6-Nếu ánh mắt lộ, dữ, giọng nói đay 

nghiến thì càng dễ khắc phu+sát phu

7-Nếu quai hàm bạnh thì ngang 

bướng, dễ bất chấp sự việc

Gò má lớn, cao (hoặc gầy trơ xương)

Toan tính, âm mưu, dễ tiểu nhân

1-Có nhiều nét giống phù thủy

2-Gò má lớn hoặc trơ xương

3-Mũi gầy cao, chim két, đầu mũi nhỏ nhọn

4-Ánh mắt động, ít khi nhìn thẳng, hoặc mắt lé, 

lòng trắng nhiều...

5-Nói chuyện quá khéo léo và bùi tai 

6-Thích nói chuyện gây bè kéo phái, hoặc thích 

bàn luận riêng ngoài cuộc họp (thay vì thẳng 

thắn trong cuộc họp)

7-Thấy quyền lợi thì khoái, mà khi thiệt thòi 

thì lôi kéo người cùng chống đối (bất kể họ là 

ai, miễn lôi kéo thành bè phái là được)

8-Nam mà tính Nữ, hoặc giọng Nữ (tiểu nhân)

9-Sống trong môi trường nhiều toan tính

Hướng nội: Yếu đuối, sợ hãi (chim sẻ)

Không ai chơi với mình, nếu chơi với nhóm 

thì lệ thuộc nhóm (sợ bị nhóm tẩy chay)

Thu mình vào vỏ ốc => Tưởng là người hướng 

nội (chỉ đúng ở hiện tượng bề ngoài)

1-Các nét thiếu cân xứng, méo lệch, yếu yếu...

2-Ánh mắt mông lung, sợ hãi, đờ đẫn (khờ khạo)

3-Giọng nói yếu ớt, mù mờ và cạn cợt về cuộc 

sống, nhầm lẫn các khái niệm...

4-Hay khóc, tự ái, giận vô cớ, vui buồn lẫn lộn

5-Bạn bè thường xa lánh, rất ít hòa nhập (mà lại 

đổ lỗi cho chúng bạn)

6-Hay bị chọc ghẹo, hay xù lông nhím

7-Ba mẹ bỏ bê hoặc quá nuông chiều con

8-Ba mẹ bạo hành => sợ hãi từ bé



06/07/2018

10

Hướng nội: 

Bản lĩnh, nội tâm mạnh (Đại bàng)

Không lệ thuộc ngoại cảnh

Sống 1 mình vẫn vui

Thích độc lập để suy ngẫm, nghiên cứu chiều 

sâu của vấn đề (vui vì trí tuệ có chiều sâu)

1-Các nét chính khuôn mặt khá lớn, vững...

2-Ánh mắt sáng tinh anh, nhìn có uy lực (có lửa)

3-Giọng nói mạnh, rõ hoặc trầm tĩnh

4-Sâu sắc và có cái nhìn khác về cuộc sống...

5-Khó vui khó giận, sức chịu đựng lớn

6-Sống có thể hòa nhập hoặc lập dị, không quan 

tâm đến bạn bè nghĩ gì (Ngoại cảnh ít tác động)

7-Nếu bị chọc ghẹo thì cũng tỉnh queo

8-Năng lực tự thân phát triển, không lệ thuộc 

nhiều vào ba mẹ, có quan điểm sống rõ & mạnh

Phúc hậu
(tốt bụng)

Mạnh
mẽ

Ba phải
Ngại va 
chạm

Yếu, nhát
Lười

Trí tuệ
sâu

Trí tuệ
trung

Trí tuệ
cạn











Tham lam
Vị kỷ

Rất tốt
Nghĩa hiệp

Gian ác
Thủ đoạn

Kiến thức
nhiều

Kiến thức
trung

Kiến thức
cạn

Hay nhầm lẫn giữa 
Trí tuệ & Kiến thức 

Ý chính Tam đình - Ngũ nhạc

Trí tuệ / quyết đại, làm càn

Nghị lực / Hay chán nản

Phúc hậu (người tốt)

Gian tà, toan tính (tiểu nhân)

Lòng tham, đòi hỏi

Sân: Dữ tính, ngang ngược

Yếu đuối: Nhát sợ, lo lắng, hấp tấp

Trung thành / Phản phúc
Hành động / Tưởng tượng

Hoài bão, lý tưởng

Tham vọng, bầy đàn...

Chuyên môn / Quản lý con người

Nghèo hèn / Giàu có

Ô trọc / Thanh cao
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III. TỨ ĐẬU-NGŨ QUAN
LÔNG MÀY (chân mày) + MẮT

TAI, MŨI (cùng lưỡng quyền) / MIỆNG-MÔI

Bài tập 1: Xem theo nhóm 4 người
Chọn ra 1-2 người và cùng xem và xem chéo qua lại

1) Tam đình: cân đối không? Đình nào trội/kém?

2) Tính cách: Ngang, Nhu Thuận? Tưởng tượng/ Thực tế?

3) Ngũ nhạc, Mũi+gò má, Mắt + lông mày, Trán, Tai
Bộ phận nào trội? kém? ứng với tính cách gì...
Trí tuệ, nghị lực, cảm xúc, tham, đòi hỏi, nhát, hiền, dữ...

4) Quan sát Ánh mắt, Giọng nói... đại bàng/ chim sẻ?

Lo, sợ, động, lộ liễu, đèn pha... An tĩnh, uy lực, hòa ái

2

III – TỨ ĐẬU (Bốn dòng nước)
NGŨ QUAN (Năm bộ phận trọng yếu)

- Miệng (Hà Đậu)        Tai (Giang Đậu)

- Mắt (Hoài Đậu)         Mũi (Tế Đậu)

- Lưu ý: Nhân Trung là mạch chính của Tứ Đậu 
cần sâu rộng, rõ ràng, dài. (dễ sinh con)

- Lông mày gọi là Bảo thọ quan.

- Cặp mắt gọi là Giám sát quan.

- Hai tai gọi là Thám thính quan.

- Mũi gọi là Thẩm biện quan.

- Miệng gọi là Xuất nạp quan.☯

Làm sao để nhận biết

• Cao/Thấp?

• To/Nhỏ?

• Dài/Ngắn?

• Lồi/Lõm?

• Rộng/Hẹp?

• Đúng cách hay không đúng cách?

Ba phương pháp cơ bản

1. Công thức

2. Dân gian (so sánh với ngón tay, hoặc bộ vị khác)

3. Trực nhận (cảm nhận của người xem tướng)
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M

A

B

N

C

1) AB=1/2BC

MN = BC

Là trung bình

2) AB > BC/2

Là Trán cao

AB < BC/2

Là Trán thấp

3) MN > BC

Là trán rộng

MN < BC 

Là trán hẹp

* TRÁN

Nhận xét ban đầu về Trán
TRÁN CAO THẤP

RỘNG Người thông tuệ, óc quan sát khả
năng lĩnh hội, óc tưởng tượng phong
phú, dễ thích ứng với hoàn cảnh, 
đường công danh, sự nghiệp thuận lợi

Có trí nhớ dai, khả năng
ghi nhận các sự kiện cụ thể
mạnh nhưng óc phán
đoán, tưởng tượng không
được tốt

HẸP Có óc phán đoán phát triển, tập trung
tưởng tượng dễ dàng và có khả năng sáng
tạo tuy nhiên trán quá hẹp ở khu vực
quanh mi cốt sẽ là dấu hiệu sự tưởng
tượng xa vời thực tế, tuy nhiên có khả
năng lĩnh hội tốt ở trong lĩnh vực siêu
hình hoặc không tưởng.

Khả năng tư duy, lĩnh
hội kiến thức ở mức
trung bình hoặc dưới
trung bình

Lưu ý: Cần kết hợp thêm khí sắc tại vùng trán/ hình dáng/gồ 
phẳng/kết hợp với các bộ vị để có thể nhận xét chính xác hơn.

* TRÁN: Một số đặc nét khác của Trán

a.Trán vuông: Có tính thực 
tiễn, Nếu thêm cao rộng  thực 
hiện được ý mình, phần lớn là 
khoa học gia….
b. Trán góc tròn: Văn học 
nghệ thuật. Nếu thêm cao rộng 
thì có năng khiếu văn học và 
nghệ thuật. Nếu thấp hẹp thì 
cảm thấy cái đẹp nhưng không 
thực hiện được….
c. Trán gồ (lồi): Nếu lại thấp 
thì có tính xa thực tế…..☯
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* Quyền cao: Khu vực Quyền
nằm phía trên đường chia
đôi chiều dài của mũi.

- Quyền thấp: Khu vực
Quyền nằm phía dưới
đường chia đôi chiều dài
của mũi

- Quyền rộng – hẹp: So 
sánh với diện tích tổng
quát khuôn mặt. 

LƯỠNG QUYỀN (Hai xương gò má)

- Quyền cao: là người tự tín, tự tôn, cạnh tranh về 
tư tưởng quyền lực.

- Quyền thấp: không đặt nặng vấn đề quyền lực.

- Quyền rộng: Có ý chí tranh đấu, tự tín vững chắc 
kiên cường, đối xử với bằng hữu có tín nghĩa và 
nồng hậu.

- Quyền hẹp: tinh thần bạc nhược, dễ bị kích 
động, thiếu kiên trì trong hành động, tâm tính 
âm hiểm, hẹp hòi☯

Nhận xét ban đầu về Lưỡng quyền
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1. LÔNG MÀY

• Lông mày đúng cách: Sợi bằng sợi
tóc, khoảng cách mọc tương đương
bằng khoảng cách của tóc.

• Lông mày thưa: Sợi bằng sợi tóc,
khoảng cách mọc thưa hơn khoảng
cách của tóc.

• Lông mày lạt và mỏng: Sợi nhỏ lại
ngắn như lông măng, nhìn xa như
không có

• Lông mày đậm, thô: Khoảng cách
các sợi lông mày gần nhau hơi so với
tóc; Sợi lông mày to bằng lông mũi là
Thô☯

• Lông mày ngắn, dài: so với chiều dài
của mắt

ĐẦU LÔNG MÀY

ĐUÔI LÔNG MÀY

NHẬN XÉT BAN ĐẦU VỀ LÔNG MÀY
Và xương chân mày: Cá tính

1. Thông minh đa tài khéo léo: Thanh tú, dài quá mắt, 
hướng từ đầu mắt về cuối mắt, mọc kín xương chân mày.

2. Thông minh, hiền hòa:
- Mày đẹp rủ xuống mắt hình dạng như cánh cung. (Đầu đuôi 

nhỏ nhọn so với đoạn giữa, đuôi lông mày thấp hơn đầu)
3.Cứng cỏi, ngoan cố:
- Sợi trung bình, mọc ngang; Lông mày ngắn mọc ngược.
4. Người khép kín, cô độc
- Lông mày ngắn không tới đuôi mắt. 
5. Người có năng lực trí tuệ kém, ngoan cố
- Thô ngắn
- Mịn nhưng xoắn lấy nhau
- Mọc ngược chiều mà ngắn
+Ánh mắt vô thần
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Đồng tử

Tròng đen 
hoặc nâu sẫm

Lòng 
trắng

Mắt Lớn, nhỏ/ Dài ngắn

• Khuôn mắt lớn/ nhỏ

• Lòng đen lớn/ nhỏ
• Mắt dài: Khoảng cách từ 

đầu mắt đến cuối mắt có 
chiều dài lớn hơn bề ngang 
của 2 ngón tay trỏ và giữa 
duỗi thẳng và để liền nhau. 
(khoảng 3-3,2 cm)

Mắt tam bạch (ba tròng trắng)
Mắt tứ bạch (bốn tròng trắng)

Mắt lộ (lồi), mắt sâu

-Mắt lộ: Khi mở mắt nhãn cầu lồi ra mặt phẳng tạo bởi 2 
bờ mí mắt.
-Mắt sâu: Khi mở mắt nhãn cầu thụt vô mặt phẳng tạo 
bởi 2 bờ mí mắt.
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Nhận xét ban đầu về Mắt
MẮT TÍNH CÁCH NĂNG LỰC
Lớn

(Trong đen nhiều, 
tròng trắng ít)

Thông minh, nhân hậu Đa tài, đa nghệ

Nhỏ
(Tròng đen ít, tròng 

trắng nhiều)

+ Khuôn sâu: suy nghĩ tiêu cực, 
ngoan cố, thiếu ý chí

Tam bạch, tứ
bạch

Có tham vọng, cái tôi mạnh
+ lòng trắng có nhiều viết đỏ (mắt 
bốc hỏa): Gian trá, hiểm ác, tính dục 
mạnh. Hình thương

• Có tài năng đặc biệt ở một 
số lĩnh vực

• Giỏi đoán tâm tính người 
khác

Lộ => Lồi Hung dữ, tư lợi, hình thương Có khả năng giao tiếp tốt

Sâu
Lười biếng, thận trọng, quan trọng 

hóa vấn đề
Khả năng quan sát tốt

Âm Dương
Dễ toan tính nhưng bề ngoài hòa

nhã thân thiện
+ Ngũ quan đoan chính: có 

tài kinh doanh

Lưu ý: Quan sát ánh mắt là Thần thì quan trọng hơn, 
kế đó là đen trắng phân minh, tinh anh

Vương Mãng có tướng lạ, trán cao dô, mắt đỏ con ngươi vàng, 
tiếng nói oang oang, quyền cao, mũi lớn, miệng rộng.
Công Tôn Đề bảo Vương Mãng:
- Đầu hổ, miệng hổ, tiếng như beo nếu không ăn nổi người tất bị 
người ăn.
Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán không được bao lâu thì bị giết

Ông Thánh Thán, nhà phê bình văn học danh tiếng đời Thanh.

Giao du rộng, những tay tướng mệnh học tài giỏi thường ăn ngủ 

trong nhà Thánh Thán. Coi tướng cho Thánh Thán, người nào 

cũng tỏ ra thương tiếc, mười người xem thì cả mười người đều 

phê tướng cách Thánh Thán là sẽ bất đắc kỳ tử, lúc chết thây 

không toàn vẹn.
Kết cuộc, Thánh Thán bị kết tội chém ngang lưng.

Đúc kết gì về các thầy tướng này?
Nhân quả của các thầy này ra sao?

Chu Á Phu chức Thái thú tỉnh Hồ Nam, đến nhờ Hứa 

Phụ xem tướng cho mình. Hứa Phụ nói:

Ba năm nữa phong hầu. Tám năm nữa tể tướng. Mười 

năm nữa chết đói.

Chu Á Phu cười mà rằng:

- Đã phú quý tột đỉnh như thế sao còn chết đói, xin tiên 
sinh chỉ dạy?
Hứa Phụ nói:

- Pháp lệnh (hai vết từ mũi xuống cằm) chạy vào 

miệng, theo tướng pháp gọi là rắn lao vào trong miệng 

là tướng chết đói. Ông có tướng đó.

Quả nhiên biến động. Chu Á Phu bị giam cầm, 5 ngày 

không ăn thổ huyết mà chết.

Nhân quả của các thầy này ra sao?
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Nhân quả của các thầy này ra sao?

Hứa Phụ xem tướng Đặng Thông bảo pháp lệnh nhập 

khẩu thế nào cũng chết đói.

Vua Hán Văn Đế không chịu phán rằng:

- Đặng Thông là triều thần của trẫm, phú quý của Đặng 

Thông do trẫm định đoạt, trẫm có thể cho Đặng Thông cả 

núi đồng để đúc tiền.

Về sau, Đặng Thông chết đói trong nhà một nông dân đúng 

như Hứa Phụ tiên đoán.

Hứa Phụ coi tướng Ban Siêu nói:

- Hàm én, đầu hổ bay mà ăn thịt thực là tướng vạn lý hầu.

Ít lâu sau, Ban Siêu bỏ văn theo võ, lập đại công uy chấn 

miền Tây Vực được phong làm Định Viễn Hầu.

Nhân tướng là 
nắm bắt hiện tượng

Nhân quả là giải pháp
--------------------------

Với sự việc đó, 
làm sao đổi thành nghiệp lành

=> cách gieo lại Nhân đúng

Mắt phù thủy, mắt ướt
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Mắt sáng, mắt mờ

Mắt sáng, mắt mờ

Mắt đào hoa, mắt dữ
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Nếp nhăn đuôi mắt, nên quan sát cùng ánh mắt 

(cung phu thê thiếp, nỗi niềm vợ chồng)

Mắt to mắt bé – Mặt ngang ngạnh
Ngang + hiểu biết = tốt

Ngang + cảm xúc = làm càn

Ai dễ quậy phá? nên dạy gì nhiều bổ sung?
Nhìn sâu vào ánh mắt: ai có nét buồn sâu bên trong? 
Vết thương từ quá khứ => Giải pháp: Thôi miên hoặc Thiền luyện tâm XẢ

Khí Sắc: 
tươi nhuận sáng sủa 

& xám đen xanh, 
loang lổ...
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3. TAI

Luân (Thiên Luân)

Quách (Địa Quách)

Thùy châu

Phụ nhĩ

Phong môn
(Mạng môn)

3. Tai
• Tai Cao: Trên đầu lông mày

• Tai Thấp: Dưới lông mày

• Tai Dài: Tương đương chiều dài 
từ ấn đường đến chuẩn đầu

• Tai Ngắn: Nhỏ hơn chiều dài từ 
ấn đường đến chuẩn đầu.

• Tai Rộng: Bề rộng phần giữa tai lớn hơn 2/3 chiều dài tai

• Tai hẹp: Bề rộng phần giữa tai nhỏ hơn 2/3 chiều dài tai

• Tai Lớn: Tai dài+ Chiều rộng của tai bằng 2/3 chiều dài tai

• Tai Nhỏ: Tai ngắn + Chiều rộng của tai bằng hoặc nhỏ hơn 
2/3 chiều dài

NHẬN XÉT BAN ĐẦU VỀ TAI
1. Người thông minh lanh lợi, có tài văn chương

Tai cao, bề trong tai có sắc ửng hồng, hoặc sắc tai trắng hơn
sắc mặt.
Luân, quách phân biệt rõ ràng, cân xứng. Tai áp sát vào mặt
Phía trong tai có nốt ruồi, lớn, rõ, luân cao hơn quách và rõ

2. Người cao thượng, thanh nhã:
- Tai lớn và rộng, lỗ tai rộng
- Lỗ tai rộng và sâu, thịt tai ấm áp. 

3. Người “cần cù bù thông minh”: Tai dài, hẹp, mọc thấp.
4. Ngang bướng, gian hiểm: Tai nhỏ, phía trên cùng thon 

nhọn, Quách phản luân.
5. Tình cảm ủy mị, nhu nhược, dễ bị lôi kéo: Tai quá mềm, 

nhô ra ngoài nhiều.



06/07/2018

21

4. Mũi

Mũi bình thường :

AB tiếp xúc với mặt phẳng trán

Mũi cao: 

AB không tiếp xúc với mặt phẳng trán

Mũi thấp: 

AB chìm sâu dưới với mặt phẳng trán

1) Mũi dài:    CD>1/3 AB
2) Mũi ngắn: CD<1/3 AB

So sánh với bề ngang của 3 
ngón tay (trỏ, giữa và áp út)

Mũi dài/ngắn 
A

B

D

C

1) Mũi rộng:    GH>1/3 EF
2) Mũi hẹp: GH<1/3 EF

Lỗ mũi rộng/hẹp: đầu ngón tay út

Mũi rộng/hẹp 

E F

HG

1. Mũi thông minh, lanh lợi:

- Sơn căn cao, sống mũi thẳng và không lệch.

- Sơn căn cao bằng trán (ấn đường): mũi thông thiên

- Sống Mũi cao, Mũi thẳng, Chuẩn đầu có sắc tươi trắng là kẻ 
có sở trường về một nghề trí tuệ.

Lưu ý: thông minh xem ở Ánh mắt tinh anh, 

Lời nói (trình bày mạch lạc, có chiều sâu) 

Trán cao rộng, sang sủa, thì chính xác hơn mũi

NHẬN XÉT BAN ĐẦU VỀ MŨI
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2. Mũi lương thiện, chính trực.
- Mũi dài, cao, lỗ mũi rộng. Chuẩn đầu tròn, lớn, sống mũi 

ngay ngắn, thẳng, hai cánh mũi cân xứng và không lộ 
khổng. Mũi lớn thường là cát tướng.

- Sơn căn cao nhưng thiếu bề ngang có trí tuệ, chính trực 
nhưng thiếu lòng khoan dung

3. Mũi không đẹp về tướng pháp.
- Mũi ngắn nhỏ thiếu khí phách.

- Thân Mũi không ngay thẳng (lệch hoặc cong), lồi lên, lõm 
xuống, lỗ Mũi hướng lên, người thủ lợi.

- Thân Mũi nhỏ, sống Mũi mảnh và lộ xương trông tựa như 
sống kiếm, người cố chấp, thiếu nhẫn nại.

- Mũi cong lên như móc câu, quặp xuống như mỏ chim ưng, 
chuẩn đầu nhỏ, nhọn là người trí trá, hiểm ác
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5. MIỆNG, MÔI

Kim phúc

Kim tài Hải giác

Pháp lệnh

Miệng rộng, hẹp: Ngậm 
miệng lại tự nhiên mà 
chiều dài bằng 3 ngón tay 
(trỏ,giữa,áp của người đó) 
khép lại là Miệng trung 
bình, dài hơn là rộng, ngắn 
là hẹp.

Môi dầy, mỏng: Môi bằng 
ngón tay trỏ là bình 
thường, lớn hơn là Môi 
dầy, nhỏ hơn là Môi mỏng

- Miệng cân xứng ngay ngắn khóe Miệng hướng lên là 
người có nhân nghĩa.

- Miệng không ngay ngắn, hai môi dầy mỏng khác nhau 
rõ, miệng lệch là cố chấp, hư nhiều thực ít (ba hoa)

- Lúc bình thường không nói gì mà Miệng vẫn hở để lộ 
răng là kẻ không giữ kín được lời ăn tiếng nói.

- Miệng chuột, môi thâm tâm nham hiểm

Nhận xét ban đầu về Miệng, Môi

1. Trí tuệ ?

3. Năng lực ?

4. Có người ủng hộ ?

2. Mong muốn quyền?
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Bài tập 2: Xem theo nhóm 4 người
Chọn ra 1-2 người và cùng xem và xem chéo qua lại

1) Tam đình, Ngũ nhạc : cân đối không?
Cái nào trội/kém? Thể hiện tính cách gì?

2) Trán (cao/thấp, dô/vát, rộng/hẹp)

3) Mũi (cao/thấp, thẳng/cong, chuẩn đầu to/nhỏ, cánh mũi)
Gò má (cao/thấp, rộng/hẹp, trơ xương?)

4) Mắt (Sâu/Lộ, To/bé, phân minh? Tam bạch? Ngay ngắn)
Lông mày, chân mày (Đậm/lợt, dài/ngắn, dày/thưa, thô/mềm)

5) Tai (To/bé, áp sát, Luân quách, dày mỏng, màu sắc)

6) Miệng (To/bé, hở/kín), Môi (Dày/mỏng, ngay ngắn?)

7) Cằm, quai hàm (To/bé, lẹm, Vuông/nhọn)

8) Ánh mắt ướt? đào hoa? tĩnh lặng? động? sợ hãi? uy lực?

9) Giọng nói: vang khỏe, yếu, rõ ràng, logic, lòng vòng...

12 CUNG TRONG TƯỚNG HỌC

1. Cung Mạng: Ấn đường cao rộng 
phối hợp trán cao rộng sáng + 
mắt sáng, đen trắng phân minh.

2. Cung Quan lộc: Trung chính + 
trán rộng + sơn căn rộng, cao…

3. Cung Tài bạch: Mũi + Sơn căn + 
Niên thọ, thượng thọ + Trung 
chính.

4. Cung Điền trạch: 
Mắt + Bờ trên mắt đến dưới chân 
mày

Bài 3 

12 CUNG TRONG TƯỚNG HỌC

5. Cung Huynh đệ: Lông mày, thanh  
mịn, dài hơn mắt, cong như trăng 
non: anh em hòa thuận, nổi tiếng.

6. Cung Tử tức: khu vực Lệ đường 
cần đầy đặn, tươi hồng…

7. Cung Nô bộc: Địa Khố + Địa các
đầy đặn cân xứng, hổ trợ cá nhân 
với người, có uy với người.

8. Cung Thê thiếp: 
a - Gian môn: đầy đặn, hồng 
nhuận…..đời sống vợ chồng hạnh 
phúc.
b - Đôi mắt: Đen trắng phân minh 
sáng, nhìn ngay ngắn, có thần tốt
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9. Cung Tật ách: Sống mũi (Sơn 
căn, Niên thượng, Thọ thượng): 
Cao, ngay ngắn, nẩy nở, thẳng xuôi 
=> sức khỏe tốt.

10.Cung Thiên Di: Dịch mã sự di 
chuyển, giao tiếp với tha nhân + 
Thiên thương.

11. Cung Phúc Đức:
a - Vùng trên đuôi mày 1cm
b - Thiên thương dài xuống tận 
cùng khuôn mặt đầy đặn cân xứng, 
tươi tốt.

12. Cung Tướng mạo: 
Tam đình, ngũ nhạc, Thượng 
trường hạ đoản, cân đối rắn chắc. 

1.Thiên trung: Cha.

2.Thiên đình: Mẹ.

3.Tư không: Bản thân.

4.Trung chính: Tài trí.

5.Ấn đường: Rộng rãi sáng sủa

6.Sơn căn: Nơi giao âm dương

7.Niên thượng

8.Niên thọ

9.Chuẩn đầu.

10.Nhân trung.

11.Thủy tinh (miệng).

12.Thừa tương.

13.Địa các (cằm).

13 BỘ VỊ QUAN TRỌNG

Xương 
đầu
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Xương đầu

Mũi vẹo
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Sống mũi gồ lên + Trán vát

Mắt đào hoa, đẹp trai, 
dễ toan tính
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Mỗi nhóm Đúc Kết lại bài
1) Không đúc kết => cạn cợt, chim sẻ

2) Dài dòng lòng vòng => cạn cợt

3) Tóm ý râu ria, phụ => cạn cợt

4) Tóm ý chính, quan trọng =>Trí tuệ khá

5) Thành nguyên lý, sơ đồ =>Trí tuệ giỏi

6) Kiểm chứng lại đời sống =>Tránh võ đoán
(quan sát, phân tích, đúc kết lại)

Sai = bỏ, xem xét lại tại sao?

Đúng ít = điều chỉnh, Đúng nhiều = áp dụng
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THỰC HÀNH TUYỂN DỤNG

Nhân tướng + Nhân sự trong tuyển dụng
6 buổi tối 2-4-6 (hoặc full 2 ngày)

Cầm tay chỉ việc, hướng dẫn thực hành:

1) Bí kíp đăng tin để loại bỏ các Nhân Sự không phù 
hợp ngay từ vòng online?

2) Hướng dẫn cách hỏi đáp, phỏng vấn với bộ 200 
câu hỏi nhân sự (kinh nghiệm 20 năm)
Đây là bộ câu hỏi rất sâu về Thái Độ, Tính 
cách... mà ứng viên nói dối rất khó...

3) Kết hợp Nhân Tướng Học để quan sát và chọn UV

4) Phát hiện năng lực để đào tạo & giao việc

BKE.edu.vn/NhanTuongNhanSu => 6.6 tr/người
Đăng ký hôm nay còn 4 tr/người

Thần

Khí

Sắc

Mắt: Thần

Khí : Nhựa sống 

(râu, tóc, giọng nói)Da: Sắc

Nhập môn Tướng 

Tinh Thần

Thần, khí, sắc

tuy ba mà là một,  

có tương quan

mật thiết

3B

A. Thần
Xem thần động và thần tĩnh

Thần bất túc hay thần hữu dư

Thần biểu lộ qua:
1. Mắt (chủ yếu)
2. Giọng nói, âm thanh
3.Tướng đi, đứng, nằm ngồi,
tác phong, cử chỉ

Thần phát lộ rõ rệt lúc:
vui, buồn, giận, sợ, ham muốn,
cãi cọ, thuyết phục, tranh luận

Ví dụ về thần:
✓ Ánh mắt có thần: Tạo một sức

hút (tích cực) (phấn khởi, vui
tươi, kính trọng, nể phục/hoặc
cảm thấy sợ hãi)

✓ Ánh mắt thiếu thần: lờ đờ, thiếu
sinh lực, không gây một cảm giác
nào cho người quan sát.

✓ Tác phong có thần: tư thế đi,
đứng, nằm, ngồi chững chạc, ổn
trọng tự nhiên tạo một cảm giác
uy nghi, khả kính.

✓ Âm thanh có thần: Giọng nói có
thể tạo ra cảm giác tích cực hoặc
tiêu cực cho người nghe: giọng
chanh chua gây tức giận, giọng
hùng hồn tạo sự phấn khởi, trong
trẻo êm dịu, truyền cảm.

Thần Tốt: Thần hữu dư, thần tĩnh  
Thần Xấu:Thần bất túc, thần lộ (động)
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1. THẦN HỮU DƯ (có dư Thần)
1. Mắt trong trẻo, mục quang linh hoạt, tự nhiên

Có thể Thu tàng hay phát lộ tùy ý.
Nhìn người mà ánh mắt không thiên lệch

(Lông mày dài, đẹp, sáng sủa, tươi mát, phụ họa đúng cách với mắt)

2. Cử động thanh nhã, ung dung tự tại, bình tĩnh
(như nước chảy trên sông lớn đổ dồn về biển, không vấp váp)

3. Khi vô sự thì thần thái thư thả, nhàn hạ
(ví như hạc dạo chơi đồng dã)

4. Khi hữu sự thì hùng dũng, không thất sắc,
(Như mãnh hổ sơn lâm)

Mọi sự biến chuyển dồn dập nguy nan trước mắt không làm
thay đổi tâm tính, bình tĩnh giải quyết

Xem clip Cọp, Sóc, Thỏ

2. THẦN BẤT TÚC (thiếu thần)
• Trong sắc diện như say mà không phải say
• Nhìn như Bệnh mà thực ra không bệnh
• Mắt lờ đờ tựa như người ngái ngủ, người say
• Không có điều gì đáng vui mà sắc mặt hớn hở
• Không có gì đáng kinh mà lại hốt hoảng tự nhiên
• Vui giận thất thường.

Sắc diện thoáng trông qua thì sáng sủa
nhưng quan sát kỹ và nhìn lâu có vẻ ám tối.

Đàm thoại: Đầu câu nói rất nhanh mà cuối câu lại chậm (như 
mũi tên hết đà bắn)

Trước chậm mà cuối câu quá nhanh (thành ra nuốt tiếng)
 khiến người nghe không hiểu trọn vẹn. 

Âm thanh yếu, hụt. Lời nói khó hiểu
Đi đứng như chim sẻ nhảy / trì trệ nặng nề / lắc lư như rắn bò

B. KHÍ
- Như nhựa cây vô hình luân chuyển khắp cơ thể tỏa ra hay thu
gọn lại mạnh mẽ hay suy yếu, thanh hay trọc, tiến triển hay giảm
thiểu tùy theo từng thời kỳ, từng cá nhân.

-Khí của người là một phần của khí âm dương trong vũ trụ.

Khí thể hiện qua

1. Mạnh mẽ của xương cốt (âm dương)

2. Rắn rỏi hay sự mềm bệu của da thịt.

3. Thanh tú hay thô trọc của râu tóc, lông mày

4. Mạnh yếu của âm thanh (đan điền)

5. Khẩu khí (nội dung, hoài bão)
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Ví dụ về khí tốt:

✓ Lông mày, râu, tóc: tươi mát, thanh nhã, tạo ra ấn tượng nội
tại tốt, tứ đậu tốt. Tiếng nói rổn rảng mạnh mẽ tựa như
chuông đồng, muốn rung chuyển cả mái ngói

✓ Khí cốt: “xương cốt vững vàng ổn trọng”, dù người đó mập 
hay ốm, tạo ra một cảm giác khang kiện cho nội tạng, Ngũ nhạc 
triều quy, đoan chính.   => Xem tướng của trẻ em? Luyện tập, nuôi trẻ?

Ví dụ về khí xấu:  Lông mày, râu, tóc vàng khô như cỏ úa, tứ đậu 
ảm đạm, da thịt lạnh lẽo, mềm bệu. Tiếng nói nhỏ, yếu, rì rào 
như tiếng dế kêu, hụt hơi. Cơ thể không cân đối, yếu ớt, ngũ quan 
lệch lạc, không cân đối

C. SẮC: “Khi ở trong da thịt, xương tủy chưa biết được điều đó rõ 
ràng thì gọi là khí. Khi đã định rõ được vị trí, xét được trạng thái 
qua việc quan sát làn da thì gọi là sắc. Sắc và Khí, bất khả phân.” 
chú ý nhất đến da mặt

Lưu ý xem Sắc cẩn thận 
với Mùa, với kiểu Kim, 
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ… để 
tránh sai sót

• Khí sắc xanh biểu hiện của u uất

• Khí sắc trắng biểu hiện của bi thương

• Khí sắc đen biểu hiện của bệnh tật

• Khí sắc đỏ biểu hiện của tai họa

• Sắc vàng là biểu hiện của thuận lợi

Nhận diện sắc

Bài tập 3: Xem theo nhóm 4 người
1) Tam đình: cân đối không? Đình nào trội/kém?
2) Cung Mạng: Ấn đường + trán
3) Cung Quan lộc: Giữa trán + trán + sơn căn
4) Cung Tài bạch: Nguyên Mũi + Chuẩn đầu
5) Cung Điền trạch: Mắt + Bờ trên mắt đến dưới chân mày
6) Cung Huynh Đệ (cá tính): Lông mày, chân mày
7) Cung Tử tức (con cái): Lệ đường (dưới mắt)
8) Cung Nô bộc: Cằm+Hàm
9) Cung Thê thiếp: Gian môn (đuôi mắt)+Mắt
10) Cung Tật ách: Sống mũi (Sơn căn, Niên thượng, Thọ thượng)
11) Cung Thiên Di (đi lại): 2 góc trán
12) Cung Phúc Đức: Vùng trên đuôi mày chạy dài xuống hàm
13) Tổng: Tam đình, ngũ nhạc, Thượng trường hạ đoản, cân đối rắn chắc. 
14) +Ánh Mắt (sáng/tối, đen/trắng, linh hoạt/ liên láo/ lờ đờ/ an tĩnh, 

thẳng/xéo, vui/u buồn, giận/hòa ái)
15) +Giọng nói: vang+rõ / đục+khó nghe, mạnh/ yếu, đan điền/ miệng môi
16) +Sắc cung nào tối, ám / tươi nhuận, sáng sủa?
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Bài 4 Vận mệnh
A. NGUYÊN LÝ THANH TRỌC 

1. Dựa trên nền tảng nguyên lý Âm Dương

2. Tướng Tinh Thần quan trọng  hơn tướng Cơ thể

Khái niệm Âm Dương
Âm Dương Âm Dương 

Nữ

Chủ 

Phải (Hữu)

Mềm -Yếu

bo tròn, 

Tối

Nam

Khách 

Trái (tả) 

Cứng-Mạnh 

góc cạnh, 

xương xẩu

Sáng 

Sau 

Dưới 

Tà 

Cầu 

Thời gian 

Đau khổ

Trước 

Trên 

Chánh 

Cung 

Không gian 

Hạnh phúc

Nữ gầy, cao, hơi xương xương

Dương nhiều (gầy, xương) Quyết liệt, đeo bám, triệt để

Mắt ướt, mắt tình cảm Lệ thuộc tình cảm (dính mắc, lệ thuộc)

Mắt như khóc, nói cảm xúc 
nhiều...

Có uẩn khúc tình cảm
Có thể bị dấu ấn tâm lý rất lâu mà 
không biết cách buông xả.

Gò má nổi cao Quyết liệt, ngang bướng, cố chấp

Giọng nói ồm ồm, oang oang 
như Nam

Dương tính nhiều quá

Quai hàm bạnh, Mắt hay trợn Dữ tính, ngang ngạnh

Công việc có thể ổn, nhưng vợ chồng rất dễ xung khắc
Cần học Tâm lý vợ chồng, lớp NLP, Năng đoạn kim cương
Học về Thiền vipassana 10 ngày (quan trọng nhất) 

(để quản lý tâm đòi hỏi, để nhìn nhận đúng đắn hơn)

Mắt ướt & buồn, nhìn như mới khóc

Bị kẹt (dính mắc) vào Tình 
cảm (vợ chồng, bồ, con cái...)
Tốt thiện cũng khổ
Xấu ác cũng khổ

=> do thiếu: XẢ, VÔ THƯỜNG
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Mắt ướt,

mắt biết cười,
nhìn hút người khác phái

thích làm dáng, nhìn xéo

Mắt có nét buồn

Tình duyên lận đận

Nếu đã học thiền đủ 

lâu thì không sao

Thanh là gì?
• Chỉ tất cả các nét tướng tốt của con người, từ tướng 

cơ thể đến tướng tinh thần, từ nét tướng động đến 
tướng tĩnh, và cả những nét tướng phối hợp động 
tĩnh bao gồm cái tốt về phẩm và lượng

– Hình tướng: Phẩm là hình, Lượng là thần, khí, sắc.

– Tâm tướng: Phẩm là phẩm chất, Lượng là mức độ

– Miệng lúc bình thường (tĩnh) và khi cười, nói (động)

– Tính cách lúc bình thường (tĩnh) và những lúc có biến 
cố bất ngờ, khó khăn lớn (động)

NGUYÊN LÝ THANH TRỌC

Thanh Tướng Khi Động- Tĩnh

• Thanh Tướng Động: 

– Hình tướng: Cười/Nói/Đi/Đứng/Chạy... Có 
duyên, hài hòa (Cao nhưng không lều khều, nhỏ 
nhưng không loắt choắt)

– Tâm tướng: Sẵn sàng phục vụ, hy sinh khi có 
biến cố bất thường, tình huống khó khăn

• Thanh Tướng Tĩnh: 

- Hình tướng: Ngũ quan đầy đặn/ cân đối/

- Thường hay giúp đỡ người khác
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Hình tướng thanh
1. Mắt thanh: Đồng tử trong suốt, như pha lê, lòng 

đen, lòng trắng rõ ràng thuần khiết không mờ đục, 
không có tia máu xâm phạm. Ánh mắt sáng nhưng 
êm dịu, tinh anh. (Thần thanh)

2. Giọng nói thanh: Ấm áp, trong trẻo, âm lượng vừa 
phải (không quá lớn đến đinh tai, nhức óc, không 
xoáy vào tai như kim châm, không quá nhỏ, như dế 
kêu, không rè) (Khí thanh)

3. Cử chỉ thanh: Cử chỉ mực thước, quí phái, không 
sổ sàng, cương nhu thích nghi. (Cốt cách thanh)

4. Lông mày thanh: Sợi nhỏ hơn sợi tóc, dài, sắc lông 
màu đen xanh và mượt.

Hình tướng thanh (tt)

5. Mũi thanh: Mũi ngay thẳng, cao, không lệch, Gián 
đài, Đình úy, không quá lớn

6. Sắc da thanh:  hồng hào, tươi nhuận, sắc đều 
(không đậm không lợt) ưa nhìn (Khí sáng)

7.   Thượng (đầu+ mình) trường, hạ (chân) đoản

Tướng tinh thần thanh
▪ Nhân ái/Nghĩa hiệp/Khoan dung/ Lễ độ/Tín nghĩa

▪ Điềm đạm (thần khí)

▪ Dám làm việc vì đại nghĩa (Khí phách)

KHÁI NIỆM: TRỌC?

• Chỉ tất cả các nét tướng xấu của con người, từ tướng 
cơ thể đến tướng tinh thần, từ nét tướng động đến 
tướng tĩnh, và cả những nét tướng phối hợp động 
tĩnh bao gồm cái xấu về phẩm và lượng.

• Những gì không hợp tiêu chuẩn mà đi quá đà, thái quá 
là trọc. 
VD: Gầy ốm quá, béo phì... 
VD: Nóng giận, tự ái, nhút nhát quá
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Hình tướng trọc
1. Hình dạng cục mịch thô lỗ, mặt mày méo lệch, tam đình bất 

quân xứng
2. Thượng đoản hạ trường (chân dài).
3. Mắt lồi, mục quang hung hãn, lòng đen lòng trắng không 

phân minh mờ đục
4. Sắc da trắng nhưng khô, không tươi nhuận, như phấn mốc
5. Mũi lộ khổng (nhìn rõ 2 lỗ mũi hếch lên như Trư bát giới)

Tướng tinh thần trọc
1. Ích kỷ/Gian ác/Dối trá/Cố chấp

2. Vội vàng, hấp tấp, dễ vui, dễ giận (thần khí)

3. Hèn nhát, yếu đuối (Khí phách)

THANH TRUNG HỮU TRỌC
Trong Thanh có Trọc

1. Tai có luân, quách rõ ràng nhưng thiếu huyết sắc.
2. Đàn ông quyền cao, tiếng nói có vẻ nữ nhi.
3. Mặt đầy đặn, phối hợp tương xứng với ngũ quan nhưng 

đầu mũi bị lệch.
4. Miệng tuy rộng nhưng không có lăng giác, môi không 

hồng, răng thưa.
5. Mày tuy cao nhưng sợi thô, sắc ám.
6. Mắt sáng nhưng lộ .
7. Hình dáng khôi ngô nhưng tâm tính hẹp hòi, ích kỷ 

(chỉ toan tính lợi về mình)
XEM theo 4 cách xem tướng, và trọng số cao thuộc về 
Thần Khí + Khẩu khí + Hành vi Thái độ sống (Nghiệp)

TRỌC TRUNG HỮU THANH
Trong Trọc có Thanh

1. Hình dáng cục mịch thô lỗ, mặt mày méo lệch, tam đình bất 
quân xứng 

– Mắt sáng, êm dịu, mục quang tàng ẩn
– Thiên đình cao rộng, sáng sủa.
– Phía trong vành tai màu hồng tươi và nhuận hoặc tai mọc 

cao quá lông mày, sắc bề ngoài trắng hơn da mặt, luân 
quách phân minh.

– Lông mày tươi mịn, mọc cao và không gián đoạn.
2.   Hoặc người nhỏ yếu, thấp lùn nhưng tiếng nói sang sảng 

như tiếng chuông ngân hoặc thanh tao như những hạt ngọc 
trai rớt trên mâm bạc.

3.   Người khẳng khiu, nhưng dáng dấp hiên ngang, đi như 
rồng bay cọp bước. (khác với đi ngông nghênh)
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Ứng dụng nguyên lý thanh trọc 
trong xem tướng

1. Thanh trung hữu trọc: là cái đẹp hời hợt,bất túc, 
trong cái hay tiềm ẩn cái dở, tốt bề ngoài, thoáng qua, 
tiền vận tốt nhưng chung cuộc thì xấu, thích hợp với 
những công việc bề ngoài, hình thức, có tính chất 
ngắn hạn, thời gian đầu

2. Trọc trung hữu thanh: Cái xấu bề ngoài phủ lên cái 
đẹp bên trong, khởi đầu thường bị vùi dập (hiểu lầm), 
tiền vận xấu nhưng về sau có kết quả tốt lành, thích 
hợp với những công việc bên trong, có tính chất lâu 
dài, thời gian sau.

3. Phạm vào những cái trọc trọng yếu thì những cái 
thanh (dù nhiều hơn gấp bội) trở nên vô nghĩa: “Nhất 
tiện phá cửu quí”

4. Có được những cái thanh trọng yếu thì những cái trọc 
(dù nhiều hơn gấp bội) sẽ bị “bẻ gãy” “Nhất quý đề cửu 
tiện”

Trọng yếu: Thần khí- Khí sắc- Khí phách- Tâm tướng.

(Cụ thể cho từng bộ vị hoặc tổng thể con người)

Ứng dụng nguyên lý thanh trọc 
trong xem tướng

B. Nhập môn vận mệnh

• Vận mệnh là một chuỗi vận động của một con người chịu ảnh 
hưởng bởi 2 yếu tố chủ quan và khách quan. (tương đương 
với Số Mệnh, Định Mệnh, Số Phận)

• Khách quan (Thiên mệnh, thiên thời, ngẫu nhiên)
– Di truyền (âm dương 2 cha mẹ)
– Là yếu tố thuộc về môi trường xung quanh (tĩnh/ động)

• Chủ quan (Tận nhân lực)
- Phụ thuộc vào nhận thức về tính cách, năng lực, thời vận
- Ý muốn thay đổi và lòng quyết tâm, nghị lực thay đổi

4B



06/07/2018

37

Cuộc hóa sinh cộng hưởng bởi 
Thiên định và Nhân định

1. “Người tính không bằng trời tính” 
2. “Xưa nay nhân định thắng thiên 

cũng nhiều”

TẬN NHÂN LỰC    +   TRI THIÊN MỆNH (năng khiếu)
Nghiệp hiện tại    +    Nghiệp quá khứ
tác ý (chọn lựa, quyết định) hiện tại 

+ gen, bản năng, số phận, định mệnh 

(A) Trời định: số phận, định mệnh, gen, quán 
tính từ quá khứ, nghiệp quá khứ, bản năng...

(B) Nhân định: chọn lựa của mình, hiện tại

nghiệp hiện tại, tác ý, quyết định...

A trời + B người = Tương lai

Thiên định (nghiệp quá khứ)
và Nhân định (nghiệp hiện tại)

Làm dữ vẫn may mắn
+100 - 30 = +70

Làm dữ gặp ác
+10 - 30 = -20

Làm thiện được dữ
-100 + 50 = -50

Làm thiện được lành
-10 + 50 = +40

Thời vận qua từng bộ vị

• Từ 1 – 7: Tai trái

• Từ 8 – 14: Tai phải

• Từ 15 – 30: Trán

• Từ 31 – 34: Chân mày

• Từ 35 – 40: Mắt

• Từ 41 – 50: Mũi và Quyền

• Từ 51 – 59: Nhân Trung 

và Pháp lệnh.

• Từ 60 – 69: Môi – Miệng.

• Từ 70 – 80: Cằm
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Giai đoạn 31 – 34 tuổi: Lông mày

– 31: Xem Lăng vân: Xương đầu mày trái (nữ là bên phải)

– 32: XemTử khí: Xương đầu mày phải (nữ là bên trái)

• Vận tốt: Xương hơi nhô ra + Phối hợp với 2 tai, luân 
quách rõ, cao bằng mày + Niên,Thọ thượng bằng 
phẳng có thế . 

– 33: Phồn hà: Lông đuôi mày trái.

– 34: Thái hà: Lông đuôi mày phải.

• Vận tốt: lông mày đẹp+ Phối hợp với Trán, Sơn căn có 
thế,+ Pháp lệnh nở nang + Mắt có thần.

Giai đoạn 35 – 40 tuổi: Mắt

35: Thái dương: Tròng trắng đầu mắt trái, cần 
phải trắng trong (không tia máu), thanh khí.

• Phối hợp: Mộc tinh (tai phải) + Hoa dương (xương 
trên tai trái) có khí, không lõm.

36: Thái âm: Tròng trắng đầu mắt phải, cần phải 
trắng trong (không đục, không tia máu…), thanh khí.

• Phối hợp: Kim tinh (tai trái) + Hoa dương (xương 
trên tai phải) có khí, không lõm.

Các bộ vị tốt thời vận thuận lợi thành công.

– 37: Trung Dương: Tròng đen mắt trái có thần.

• Phối hợp: Mày trái, thanh tú, sống mũi cao có thế đẹp, 
lưỡng Quyền có thế, Hậu dương (xương sọ khỉ phía sau 
ót) không hãm Tốt

• Ngược lại dù tròng đen tốt, nhưng Mày loạn, ngắn, sống 
mũi lồi lõm, Quyền mất thế, Hậu dương lõm thời vận 
ko thuận lợi

– 38: Trung Âm: Tròng đen mắt phải trong trắng. Phối hợp: 

• Sống mũi có thế, cánh mũi dày, nở nang, không lộ Tốt

• Ngược lại dù tròng đen mắt phải tốt mà sống mũi lồi lõm, 
cánh mũi mỏng, yếu thế, lộ  thời vận ko thuận lợi

Giai đoạn 35 – 40 tuổi: MẮT
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– 39: Thiếu dương: Tròng trắng đuôi mắt trái.

• Phối hợp: Miệng (2 môi hồng dày đường nét chỉnh tề), 2 
tai sáng, cao bằng mày, xương Ngư vĩ (đuôi mắt) bằng đầy, 
hướng lên. Thiếu dương trắng đen rõ ràng, ẩn chứa thần 
quang.

Vận này gặp may mắn.

– 40 :Thiếu âm: Tròng trắng đuôi mắt phải

• Phối hợp: Miệng, hai Tai, xương Ngư vĩ. Nếu khuyết hãm
=> Vận này không thuận lợi.

Giai đoạn 35 – 40 tuổi: MẮT

- 41: Sơn căn: Cao nở, không có nếp nhăn, nốt ruồi
(Chung cho nam nữ)

Phối hợp: Xương gáy (Trụ dương) cao, đầy thịt,

Địa các nẩy nở, Mắt trái có thần trong sáng

- 42: Tinh xá (thịt giữa đầu mắt trái với Sơn căn)

Phối hợp: Trán bằng phẳng tươi sáng, Ấn đường sáng

- 43: Quang điện (thịt giữa đầu mắt phải với Sơn căn)
Phối hợp: Chân mày đẹp, Ấn đường sáng

Giai đoạn 41-45: Mũi

- 44: Niên thượng (cung Tật Ách): 

- Phối hợp: Mắt phải, hai Tai mọc cao, Thùy châu rõ, 
Mi cốt cao đẹp tương ứng, Ấn đường bình mãn
không nếp nhăn xấu. 

Các bộ vị trên tốt về hình và sắc thì vận tốt.

- 45: Thọ thượng (cung tật ách):

- Phối hợp: Mộc tinh (Tai trái) sáng sủa, có Thùy châu
tốt, Mi cốt cao tương xứng có khí.

=> Các bộ vị trên tốt về hình và sắc thì vận tốt

Giai đoạn 41-45: Mũi
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- 46: Quyền trái (nữ phải): Phối hợp: Mi cốt, Hậu dương 
(xương sọ) đối xứng lưỡng Quyền, Quái bộ (Niên, Thọ 
thượng) 

- 47: Quyền phải (nữ trái): Phối hợp: Mi cốt, Quái bộ, Hậu 
dương. Các bộ vị trên tương ứng tốt về hình và sắc thì vận 
tốt. Ngược lại thì bất lợi.

- 48: Chuẩn đầu (nam nữ chung): Nẩy nở, tròn đầy.
- Phối hợp: Mắt (có thần quang), lưỡng Quyền (triều 

củng), Miệng (hướng lên, môi răng chỉnh tề).
- 49: Gián đài (cánh mũi trái)(nữ phải):

- Phối hợp: Hai Tai, Mắt, Miệng
- 50: Đình úy(cánh mũi phải)(nữ trái): Phối hợp: Tai, Mắt, 

Miệng như xem Gián đài. 
Các bộ vị trên tốt về hình và sắc thì vận tốt

46-50: Gò má + Đầu mũi (46, 47: hai gò má)

Bài tập 4: chia thành cặp, tổ 4 người

Đúc kết lại ngày 1: Ý chính gì? Sơ đồ gì?

Tóm ý chính, quan trọng =>Trí tuệ khá

Thành nguyên lý, sơ đồ =>Trí tuệ giỏi

Hãy xem các bộ vị: 

Trội hay khuyết? Sắc tươi hay tối? 

Có sẹo hay đứt đoạn không? Cong lệch không?

Tập đoán vận mệnh (theo tuổi) trong giai đoạn đó

1) đăng ký lấy slide: TranVietQuan.com

FB Chánh Kiến trong đời sống

2) ủng hộ truyền thông lớp học

Hãy cùng Cmt & Tag 2 người mà 
bạn thấy họ cần quan tâm lớp này

FB.com/bke.edu.vn
(FB: viện đào tạo Bách Khoa)

vào bài ghim trên cùng: hình ảnh lớp này
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Bài 5+6:

Ứng dụng Tâm tướng 
trong chọn lựa nhân sự 
và đối tác kinh doanh 

Ôn bài Hình Tướng 5

✓Thần khí, khí phách 

✓5 phương pháp đánh giá tâm tướng

✓8 phép chọn tướng Trần Hưng Đạo

✓Rèn luyện Tâm tướng

2 CÂU CHUYỆN VỀ TÂM TƯỚNG

• Chuyện Lão Dung

• Cao Hiếu Toàn và Cao Hiếu Tích

(Theo Tướng Mệnh Khảo Luận)

• Ánh mắt, lời nói, cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi, hành 
động: thể hiện được lòng nhiệt huyết, trôi chảy, 
vững chắc, ổn trọng, uy nghi, sáng suốt, thông 
minh, mạnh mẽ, cuốn hút...

THẦN KHÍ LÀ GÌ?

Thần Khí Đặc điểm nổi bật

Thần hữu dư
có dư (Tốt)
Xem tổng quát

Mắt trong sáng, nhìn thẳng, lông mày dài đẹp.
Nguy nan trước mắt không làm thay đổi tâm 
tính, không thất sắc.

Thần bất túc 
không đủ (Kém)
Xem tổng quát

Ánh mắt lờ đờ. Sắc mặt như người say.
Vui giận thất thường. 
Đi đứng như chim sẻ nhảy hoặc trì trệ nặng nề.
Âm thanh yếu, hụt. Lời nói khó hiểu.

1-Thần ẩn tàng
Tốt
Xem ánh mắt

Khi tập trung, an tĩnh thì ánh mắt thỉnh thoảng 
phát sáng như viên ngọc.
Đạt được đại nghiệp, hưởng phú quý lâu dài.
(có năng lượng nội tại đặc biệt ẩn tàng)
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2. THẦN LỘ: 

Tròng mắt lồi ra để rõ cả lòng trắng
Ánh mắt quá lộ liễu (nhìn chằm chặp)

Ví dụ: Mắt ướt, đào hoa
Ánh mắt sáng rực tựa bao nhiêu tinh anh đều theo ánh mắt mà phát
tiết ra ngoài >> thần mau kiệt >> thọ mạng kém,
Có may được quý hiển thì cũng chỉ được một quãng thời gian ngắn ngủi
rồi lại tàn lụi. (Năng lượng nội tại giảm dần do bị phát lộ ra ngoài)

3. THẦN TĨNH: ánh mắt sáng sủa, tự nhiên hiền hòa không hối hả
(giống như mặt nước mùa thu, nhưng thoáng thấy rồi lại không thấy

rõ, nhìn thật lâu lại thấy rõ.)
Thần tĩnh chính là tinh thần thư thái nhàn hạ.
Thần tĩnh tâm tính nhân từ không hiểm độc
 Cuộc đời thanh nhàn, ít sóng gió. 
 Đó là tướng của người thanh quý.
(Lưu ý: Thần tĩnh khác với thần bạc nhược sinh ra ù lỳ)

Vài kiểu thần thể hiện qua mắt

1- Ánh mắt sáng ẩn tàng nhưng không lờ đờ : Tương tự như vẻ 
sáng của một viên ngọc báu tự nó có thể phát quang nhưng 
không rực rỡ, lộ liễu phải quan sát thật lâu mới phát hiện được. 
(Tàng nhi bất hối)

2- Ánh mắt an tĩnh (bình ổn, vững chãi) nhưng vẫn linh hoạt
(nhất là lúc câu chuyện biến đổi) (An nhi bất ngu)

3- Ánh mắt sáng ẩn tàng, không lộ (lộ là ánh mắt lồi ra hoặc 
nhìn chằm chằm…) (Phát nhi bất lộ)

4- Ánh mắt hiền hòa (thân thiện) mà không khiếp nhược (sợ 
hãi, mềm yếu, ủy mị) (Hòa nhi bất nhược)

5- Ánh mắt cương nghị, oai nghiêm khiến người khác phải vị nể, 
không dám chọc ghẹo hoặc không dám dặt điều xằng bậy. 
(Cương nhi bất cô)

6- Ánh mắt lúc giận mà vẫn giữ được bình ổn (Nộ nhi bất 
tranh) không tranh hơn thua (mặt không biến sắc, chỉ hơi 
cau mày, ánh mắt nghiêm nghị biểu lộ một tâm hồn dày công 
hàm duỡng luôn luôn giữ được bình tĩnh)

Còn giận mà mắt đờ ra (hoặc tóe lửa), mắt xạm lại, 
muốn ăn tươi nuốt sống người khác là dấu hiệu bề ngoài 
của kẻ thiếu tính trầm tĩnh, mất tự chủ nên gọi là tranh. 
Chính vì tranh bao gồm những phản ứng có ẩn ý ăn thua 
đủ, chỉ biết thỏa mãn tự ái nhất thời không nghĩ đến 
hậu quả về sau, nên tranh bị xếp vào loại khí luợng hẹp 
hòi, do đó tranh bị coi là tà khí.
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Ví dụ về ánh mắt, phong thái phụ nữ

Có loại phụ nữ vừa mới thoáng nhìn đã khiến ta sinh
lòng tà vạy là loại dâm tướng, vì mọi cử động, hành vi,
ngôn ngữ, đầu, mặt, đuôi mắt đều khơi động xuân tình.

Lại có loại phụ nữ thóang thấy sinh dạ nể vì, do ở ánh
mắt nghiêm, tinh thần nghiêm túc, đó là tướng tôn quý.

Lại có tướng người vừa thấy mặt đã nảy sinh lòng coi
rẻ là loại tiện tướng.
Còn loại người thoáng qua có cảm giác kinh sợ là
tướng hình khắc.

KHÍ PHÁCH LÀ GÌ?
Lông mày, râu, tóc, mặt mũi sáng sủa, da thịt rắn chắc và ấm áp
là khí tốt.
Lông mày, râu, tóc vàng khô như cỏ úa. Mặt mũi ảm đạm, da
thịt lạnh lẽo, mềm bệu thì là khí xấu.
Chỉ cần nhìn cây cỏ mọc trên mặt đất là đủ để biết đất phì nhiêu
hay khô cằn.

Tiếng nói biết làn hơi mạnh: rổn rảng mạnh mẽ, vang xa. Âm
thanh phát sâu từ bên trong (đan điền, bụng) là Khí tốt
Yếu hơi, hụt hơi, mất tiếng, rì rào như tiếng dế kêu. Âm thanh
phát ra từ đầu lưỡi, thiếu chiều sâu là Khí xấu.

Nguyên nhân: do nội tại đặc thù của từng con người tạo ra
các trạng thái về âm thanh: Nội khí của con người.

3 TRẠNG THÁI CỦA KHÍ

Do luyện tập, nghị lực tốt, an tĩnh

Không luyện tập, mà sống buông thả

(1) Do âm dương trời đất, tinh tú
(2) gen di truyền (3) âm dương phong thủy
(4) Quán tính nghiệp lực nhiều đời
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1/ Khí tự nhiên (Chân nguyên, Tiên thiên)
• Đó là phần tinh lực có tính cách bẩm sinh (Theo gen di truyền, Âm 

dương trời đất lúc sinh)
• Thấy được khi còn nhỏ (Khi mới sinh ra: rõ nhất ở tiếng khóc, giọng 

cười, lông tóc, xương cốt), có thể tốt hoặc xấu
2/ Khí hàm dưỡng (hay tu dưỡng)

Là khí tự thiên đã được gọt dũa, rèn luyện cho tốt lên.
Khí tiên thiên có thể chuyển biến được một phần nào. Người ý chí
mạnh, ý thức được sự kém cỏi tiên thiên thì tu dưỡng để chế ngự
bớt sự thô trọc và phát huy thêm phần thanh khiết, tráng kiện. Loại
khí đã được cải biến nhờ sức của con người: khí hàm dưỡng.
Dấu hiệu bên ngoài của loại khí hàm dưỡng là thần thái an hòa, 

tự tin, nội tâm không bị giao động mạnh vì các biến cố bên
ngoài, thanh âm ổn trọng, từ tốn. Khí hàm dưỡng là chính khí, 
người luyện được chính khí là kẻ trượng phu, quân tử.

BA LOẠI KHÍ (PHÁCH)

3/ Khí sở tập:
Khí tiên thiên tốt đẹp không được bảo trì mà lại buông thả

khiến phần mạnh mẽ, thanh khiết bị mất đi, phần ô trọc xấu xa được
dịp tăng trưởng thì gọi là khí sở tập.

Nói khác đi, một kẻ có giọng nói trong trẻo ban đầu mà
không gìn giữ, trác táng ăn chơi khiến cho giọng thành khàn nhỏ,
xương cốt mạnh mẽ trở thành cằn cỗi, suy nhược...v.v.. đều bị xếp
vào loại khí sở tập.

* Do môi trường xấu ảnh hưởng lấn phần nguyên thủy tốt đẹp
* Do thiếu rèn luyện cải tiến phần khuyết điểm để gia tăng phần
nguyên thủy cho tốt đẹp thêm.
Khí sở tập là loại tà khí, tượng trưng tiểu nhân, tâm tình hạ tiện.

BA LOẠI KHÍ (PHÁCH)

Lời nói, câu văn (nội dung) thể hiện:
• Lúc bình thường, trà dư tửu hậu, kể chuyện tiếu lâm
• Lúc nghiêm túc trong công việc, đời sống
• Khi gặp những tình huống bất ngờ, khó khăn.
• Đối thoại với chính mình (độc thoại)
•Lòng mong muốn trong cuộc sống
•Câu chuyện, sự việc ấn tượng với bạn

Khẩu khí thể hiện
khí phách (lớn, nhỏ, dũng cảm, hèn nhát, lạc quan, bi quan) 
tính cách (ích kỷ, rộng lượng, cố chấp, khoan dung)

KHẨU KHÍ – Văn là người 
Hoài bão – giá trị sống



06/07/2018

45

Lời 1 người đàn ông
Bạn thấy 2 vợ chồng này thế nào? ly dị chưa?

Nếu có người yêu như anh này, bạn có lấy không? tại sao?
Cô vợ này thuộc kiểu phụ nữ nào (đào hoa hay phu nhân?)

Nếu lấy rồi thì bạn có giải pháp gì?

Trước khi cưới cô ta, với ngoại hình dễ nhìn, xinh đẹp lại con 
nhà trung lưu nên ngoài tôi ra còn rất nhiều người đeo 
đuổi, loại già có vợ con cũng có, loại bình thường thấy 
gái đẹp nên đeo đuổi cũng có...

Cuối cùng tôi là người được chọn, không chỉ vì tôi xuất thân 
từ gia đình khá giả, có ôtô riêng, có học vị khá tốt, có 
công việc ở vị trí cao mà còn xuất thân từ một gia đình có 
địa vị trong xã hội. Tôi biết cô ta chọn tôi vì lý do gì, nhưng 
tôi chấp nhận và luôn tự hào là người thắng cuộc trong 
cuộc đua giành lấy trái tim cô ta…

Lời một người đàn ông khác

• Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân 
chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình 
đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái 
thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. 

• Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm 
thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có 
kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường 
sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ 
việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm…

• Nay ta bảo thật các ngươi: Phải huấn luyện quân sĩ, tập 

dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, 

mọi người đều tài như Hậu Nghệ…

(A) Lời một người phụ nữ

Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá
tràng kình ở biển đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi
nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu
cong lưng làm tì thiếp người ta

(B) Lời một người phụ nữ khác

Tôi thực sự rất vui, hạnh phúc và vinh dự vì được nhân dân
TP tin yêu và tín nhiệm song đồng thời tôi cũng rất lo vì
nhiệm vụ quá nặng nề và trách nhiệm rất lớn cần phải làm
gì để đáp lại niềm tin yêu đó là điều mà tôi rất trăn trở và
suy nghĩ.

Bạn thấy gì từ khẩu khí của A và B?
Bạn đã làm gì để hỗ trợ con cái, đồng nghiệp có 
năng lực trở thành có hoài bão (A)?  
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Và lời một người đàn ông…
Ai viết bức thư này? Sâu hay cạn? 

Bạn đã áp dụng gì để dạy con? để nâng tầm bản thân?

(1) Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất
cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật.

(2) Nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại
ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính
trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận
tâm. Xin thầy hãy dạy cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại tìm
thấy một người bạn.

(3) Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy
dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức
lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đô
la nhặt được trên hè phố.

(4) Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại. Xin
dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng.

(5)Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách nhưng
cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn
thủa của cuộc sống: đàn chim tung cánh bay trên bầu trời, đàn ong
bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

(6)Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người
trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái
tim và tâm hồn mình.

(7)Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông
gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.

(8)Xin hãy đối xử với cháu nhẹ nhàng nhưng đừng vuốt ve nuông
chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên
một con người cứng rắn.

(9)Xin hãy dạy cho cháu biết, cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối
vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào
nhân loại.

Sách bạn có đọc mỗi ngày không? 
Bạn có giá trị sống gì mà không tiền bạc nào có thể đánh đổi?

Công thức Hoài bão, lý tưởng sống

Tài năng + Đạo đức = Lý tưởng sống

Tài năng + ít Đạo đức = Tham vọng (khởi nghiệp)

Tài năng + vô Đạo đức = Siêu phá hoại

ít tài năng + làm nhiều việc tốt nhỏ = Lý tưởng

ít tài năng + ít nhiệt tình = Kém dần dần (nhân viên)

Tài năng = Trí tuệ & Nghị lực

Tài năng lớn & Đạo đức lớn => Lý tưởng, hoài bão lớn
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Bài tập 5: Ánh mắt, giọng nói, khẩu khí
chia tổ 4-5 người

Hãy cùng nhau kể chuyện đời tôi: 
1. Kinh nghiệm, khả năng dày dặn nhất?
2. Cái gì làm bạn tâm huyết 200%?
3. Nếu được cho 50 tỷ thì bạn làm gì 3 năm tới?
4. Hãy kể 1 câu chuyện gì đó bạn tâm đắc? (kể ngắn gọn)

➢ 5 dấu ấn cuộc đời của bạn là gì?
➢ Tủ sách nhà bạn thường đọc sách gì? phim gì?
➢ Quan sát ánh mắt và giọng nói.
➢ Nghe khẩu khí & truy vấn cho rõ.
Ai mà càng truy vấn thì càng nói sâu sắc, cuốn hút, rõ 

ràng, thể hiện hoài bão... 
mà không gì đánh đổi được?

Bài 6:

Ứng dụng Tâm tướng 

trong chọn lựa nhân sự 

và đối tác kinh doanh 

Ôn bài ánh mắt, khẩu khí 6

✓5 phương pháp đánh giá tâm tướng

✓8 phép chọn tướng Trần Hưng Đạo

✓Rèn luyện Tâm tướng

Tạo Phúc Đức (vượt qua Tật Ách)
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Đạo lý
(Đạo đức+trí tuệ) Ưu tiên 2 Ưu tiên 1

Đạo đức
Học, làm việc tốt

Thân xa
(Nghề nghiệp)

Phải gài được Đạo đức, Đạo lý vào quá trình giúp đỡ 
(bài giảng, sách hay, lớp học hay, nhóm bạn tốt, 

thầy giỏi, họ phải cùng làm các việc thiện nguyện...)

Thân gần
(Vật chất, tiền)

Hiệu quả
rất thấp

Phải gài được Đạo đức, Đạo lý 
vào quá trình giúp đỡ

Ỷ lại
Xin xỏ

Phổ thông Tiềm năng Ảnh hưởng 
mạnh

4 Đối tượng & 4 Cách giúp hiệu quả

4
 C

á
c

h
 g

iú
p

 đ
ỡ

4 Đối tượng cần giúp(riêng người cần gấp thì giúp ngay)

Sống tốt + lan tỏa việc tốt...

Có hiểu biết + lan tỏa sự hiểu biết...
Tập cho mọi người cùng làm việc cộng đồng

5 PHƯƠNG PHÁP XEM TƯỚNG TINH THẦN
(Theo tướng mệnh khảo luận)

1. Quan sát ngôn ngữ, âm thanh
Chính nhân quân tử nói điềm đạm, tiếng mạnh. 
Nói nhanh và lớn như ngựa phi, người hào sảng. 
Người cố chấp nói như cắt sắt nghe lạnh mà vô tình. 
Nói bầy nhầy như đi trong bùn là người yếu mềm bạc nhược. 
Người đa nghi hoặc thiếu tư tưởng, hay nói quanh co. 
Nói hỗn độn, ậm ừ, sự bất thành.

2. Quan sát thái độ: 
Quân tử chính nhân, thái độ lớn, vuông vắn đứng đắn.
Bọn tiểu nhân ưa nói khéo ưa làm mặt thân.
Lão thành kinh lịch, thái độ tròn trịa.
Người trung dung, thái độ cẩn thận.
Người sảng trực thái độ hào phóng, không câu nệ tiểu tiết.

3. Quan sát lối làm việc: 
Thấy hoạn nạn hay giúp đỡ là người chuộng nghĩa. 

Thấy lợi tranh dành là bọn hẹp hòi.
Nay phải, mai trái, hồ nghi bất quyết là gian trá. 
Quân tử thường an phận thủ kỳ (ít tranh giành)

Kẻ ngu xuẩn lúc nào cũng sinh sự.

4. Quan sát con mắt: 
Thông minh mắt linh hoạt / Gan dạ mắt sáng quắc. 
Chính nhân quân tử mắt ôn hòa. 
Hung ác mắt ba góc có sát khí. 
Tâm có âm mưu mắt tà thị / Sợ hãi ánh mắt kinh hãi 
Đào hoa ánh mắt lả lơi 
Tham lam ánh mắt thèm thuồng.
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5. Quan sát tướng mạo: 
Người ôn hòa ngũ quan chính trực. 
Kẻ thủ đoạn mặt xanh xanh, quyền cốt cao. 
Bọn thế lợi đầu nhọn mắt nhỏ. 
Đứa gian giảo đầu mũi nhọn không có thịt. 
Nhãn ưa đẩy lưu lộ thuộc loại phản trắc vô tình. 
Mắt đen sịt vô tình vô nghĩa. 
Da mặt mỏng dễ thay lòng đổi dạ

5 PHƯƠNG PHÁP XEM 
TƯỚNG TINH THẦN

(Theo tướng mệnh khảo luận)

8 phép để biết tướng
(Trần Hưng  Đạo-Binh Thư yếu Lược)

• Người quân tử tiến thoái quả quyết, xem người 
thì thanh thản vui tươi, chí thì ở trừ tàn bạo, đó là 
khí độ của người tướng quốc. Thấy ác không 
giận, thấy lành không mừng, nhan sắc không 
thay đổi, đó là lượng của người thiên tử.

• Được sự thắng nhỏ, gặp sự thua nhỏ, mà 
mừng lo hình ra nét mặt, hễ thấy động thì động, 
thấy tĩnh thì tĩnh, nhát mà không tính toán gì, cất 
chân thì thần sắc không định, mà hay lấy lời nói 
để thắng người, đó là tướng ngu vậy.

8 phép để biết tướng
(Trần Hưng  Đạo-Binh Thư yếu Lược)

1> Hỏi bằng lời nói xem trả lời có rõ ràng không

2> Lấy lời cật vấn đến kỳ cùng để xem cách ứng biến của họ.

3> Cho gián điệp thử xem có trung thành không.

4> Hỏi rõ ràng tường tất để xem đức hạnh thế nào.
(Hiếu, Lễ, Uy Tín, cách đối xử trong gia đình...)
Nhận xét về tài khoản chung & riêng?

5> Lấy của mà thử để xem có thanh liêm không.

6> Lấy sắc đẹp mà thử để xem có đứng đắn không.

7> Lấy việc khó khăn mà thử để xem có dũng cảm không.

8> Đem rượu cho họ uống say để xem có giữ được thái độ không
Nếu sống như vậy thì kiếm tiền để làm gì?
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Các nết xấu của tướng suý, 
làm tướng có Tám điều tệ:

1> Lòng tham mà không chán

2> Ghen ghét người hiền tài

3> Tin lời dèm pha, thích lời nịnh hót

4> Xét người mà không xét mình

5> Do dự không quả quyết

6> Say đắm rượu và sắc đẹp

7> Gian trá mà trong lòng nhát sợ

8> Nói lời viển vông mà không giữ lễ nghi

Sách cổ nhân: chọn bạn, chọn quân tử

• Quân tử hòa với người mà không hùa theo, 
Tiểu nhân về hùa với mọi người mà không hòa với ai.

• Quân tử hợp quần được với mọi người mà không kết bè 
đảng, Tiểu nhân kết bè đảng mà không hợp quần được với 
mọi người.

• Có 3 loại bạn có ích:
Bạn ngay thẳng, bạn tín nghĩa, bạn nghe nhiều học rộng. 
Ba loại bạn có hại:
Bạn giả dối, bạn khéo chiều chuộng, bạn hay xảo mị.

• Hãy kết giao với những người bạn biết sống hạnh phúc và vui 
vẻ trong cuộc đời của họ như họ đang sống trong lúc này.

Dã ngoại
rèn tâm & thân



06/07/2018

51

Samsung cho 

210.000 Nhân viên học Thiền 

tìm “Thiền Vipassana 10 ngày”

luyện ý chí, thanh lọc Tâm Hồn tối ưu nhất 

Thần bất túc Rèn luyện

Ánh mắt lờ đờ. 
Ánh mắt nhìn xéo.
Sắc mặt như người say.

Vui giận thất thường.
Âm thanh yếu, hụt. 

Lời nói khó hiểu.

Đi đứng như chim sẻ nhảy 
hoặc trì trệ nặng nề.

Tập nhìn thẳng, tập trung ánh mắt 
cho mạnh.
Giảm ăn nhậu, tăng thể thao cho da 
thịt săn chắc.
Tập kiềm chế, điều khiển cảm xúc.
Tập hét, thở bụng, nhịn thở lâu, khí 
công, thiền, ăn theo thực dưỡng...
Đọc nhiều sách, viết ra và lọc lại câu 
cho gọn.
Đi đứng từ tốn, nhẹ nhàng, vững 
chãi. Tập đứng tấn (võ) và các bài 
quyền cũng rất tốt.

Rèn luyện tâm tướng: thay đổi vận mạng
1- Phải thực sự muốn thay đổi để tiến bộ (cam kết)

2- Luôn Ý thức được điểm yếu (nên nhờ chuyên gia)

Thần lộ
Mắt lồi ra, mắt ướt. 
Nhìn quá lộ liễu (chằm chặp)
Ánh mắt sáng rực phát tiết 
hết ra ngoài .
(Năng lượng nội tại giảm dần 
>> thọ mạng kém)

Tập rộng lượng, nhân từ (giúp đỡ 
mọi người), Giảm dần lòng ham 
muốn, cá nhân, ích kỷ...
Lúc này ánh mắt sẽ có sự nhân hậu 
và hiền hòa.
Thể thao, nội công/ khí công, Yoga... 
Để tăng năng lượng nội tại.
Thọ mạng: phụ thuộc phúc đức và 
sức khỏe bản thân.

Khí sở tập Rèn luyện

Không gìn giữ, buông thả 
khiến Khí Tự Nhiên bị mất đi. 
Phần yếu kém, xấu xa tăng 
trưởng .
Đây là tà khí, tiểu nhân, tâm 
tình hạ tiện.

Tránh môi trường, tránh bạn bè xấu.
Bỏ các thói quen xấu: nhậu, hút 
thuốc, chơi bời...
Gia tăng các môn liên quan đến rèn 
luyện: thể thao, học tập, đọc sách.
Tìm bạn bè tốt mà chơi, tìm chuyên 
gia, người thầy để học hỏi khi cần.
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Học người thành công Rèn luyện

-Thần sắc bình ổn trước 
ngoại cảnh, khó khăn.
-Uy tín, chính trực.
-Không tranh hơn thua.

-Rộng lượng

-Ít bị danh lợi làm ảnh 
hưởng

-Ít nóng giận, ít tự ái.

-Khiêm hạ

-Luôn nhận làm các việc khó.

-Nhận lãnh tất cả các trách nhiệm liên đới.
-Nhường công của mình cho cả nhóm 
hoặc cho người khác.
-Nắm muối không hề mặn, Với lòng tựa 
dòng sông. Lỗi lầm kia bé nhỏ, Với cõi lòng 
mênh mông
-Phải có những mục tiêu cao cả hơn danh 
lợi: sự chia sẻ, sự cho đi, cống hiến. Và 1 
điều rất quan trọng: họ nghiên cứu và am 
hiểu phần nào về tâm linh.
-Có câu thuộc lòng để đọc khi cần
Khi cơn giận bừng lên, trái tim rang thể xác

Tự cao không phải là sức mạnh

5 cách 
sửa

tướng

1

2

3

4

Bộ vị: sửa phải an toàn, hài hòa
Tươi nhuận: ăn uống, sinh hoạt đúng cách
Thuốc nam, thuốc bổ (tùy thời điểm...)

Gân xương: võ cả cương nhu: aikido, yoga 
thái cực quyền, thiếu lâm (khí công, nội công)
Thuốc nam bổ gân xương.
Đi đứng nằm ngồi: ngay ngắn, nhẹ nhàng, vững chãi

Ánh mắt: nhìn thẳng, nghiêm túc, đứng đắn.
Giọng nói: opera, hét (võ), thở bụng, nói to rõ ràng
Khẩu khí: trình bày mạch lạc, sâu sắc, có hoài bão

Hành vi thái độ sống: sống có ích, giúp đời, giúp người 
(tạo Phước). Khi đó Phúc Đức sẽ lớn hơn Tật Ách
Bình tĩnh, tập trung, ít vui ít giận (kiểm soát cảm xúc)
Dứt khoát, mạnh mẽ, rất ít giải trí, sống có chừng mực

5
Khóa thiền Vipassana 10 ngày: 
(sau 3 khóa sẽ chuyển biến rõ rệt)
sửa TÂM, luyện TÂM mạnh mẽ và sáng suốt hơn

Bậc Thầy

Nhóm bạnSách hay

Tam Bảo
3 báu vật

Tìm bằng được 3 báu vật của cuộc đời

và sống hàng ngày, cùng nhịp đập với 3 báu vật này

Hiền Trí
(Thiện tri thức)

Nên có vài vị

-Nhóm bạn tốt (ngăn điều xấu)
-Vợ chồng chính là Bạn Đời
-Cty là nhóm Đồng Nghiệp

-Các Vĩ Nhân, Bác Học
-Anh Hùng, Thám hiểm...
-Rèn nhân cách, Đạo lý

[1] Bậc Thầy hiền trí. 

[2] Sách hay (luyện Tài Đức)

là bạn & thầy luôn bên mình
Loa đài 1210 bài (3 năm nghe) 

[3] Nhóm Bạn hiền trí

Bài tập nhóm: thảo luận về 3 báu vật của bạn, bạn sống hàng ngày, thứ 7, CN...
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Trí tuệ

Nghị lựcĐạo đức

3 gốc rễ
bên TRONG

Thầy vài vị
(hiền trí)

Nhóm bạn tốtSách hay

3 báu vật
bên NGOÀI

Thức ăn của Tâm                Tâm

Thức ăn của Tâm: bạn thực hiện bao nhiêu % mỗi ngày

Lời nhắc Tâm mỗi ngày, mỗi khi rảnh dù 30s

Thức ăn sạch
đủ chất

Khí, nước sạch
Nắng gió, cây cối...

Rèn luyện
Sức khỏe + Khí

Đúng cách
Biết đủ

Thân khỏe

Bài tập nhóm: thiên nhiên hay máy lạnh? du lịch nắng gió? tủ lạnh? nhậu?

Bước 1: Trả lời bộ câu hỏi nhân sự (200 câu)

Bước 2: NGHE THẬT KỸ các bài sau và TÓM Ý

(5-20 bài mp3 đạo đức, bản ngã, dạy con, nhân quả...)

Bước 3: Lá thư tâm sự khoảng 500 – 900 từ

Rất 

khó chịu

ĐỂ

lọc người

phù hợp

Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức

Dạy và rèn về Nhân Cách Đạo Đức liên tục cho GV, HS

Dự án vẽ tranh & viết lại lời cho phù hợp:
Nhân Quả Đạo Đức, Kinh Pháp Cú, Kinh Hạnh Phúc

Nền tảng của Đạo Đức & Trí Tuệ chính là Tư Duy Nhân Quả
Hiện nay chúng tôi đã có cuốn Tập 1 (đã in 4 lần 65.000 cuốn)
Chúng tôi đang viết+vẽ tập 2+3 (cần hỗ trợ để đủ nhân sự)

Dự kiến tổng 50 tập tranh Nhân Quả Đạo Đức 
Các bé sẽ được học Nhân Quả Đạo Đức suốt từ lớp 1-12
=> thay thế Conan & Doremon trong tủ sách của trẻ.

Bộ 50 cuốn được sắp xếp từ dễ đến khó và theo từng chủ đề như: 
Sức khỏe, gia đình, bạn bè, mối quan hệ, thiên nhiên, dạy con, kinh doanh...

Cách làm tương tự cho 423 câu Kinh Pháp Cú & Kinh Hạnh Phúc
Riêng kinh Pháp Cú phải đọc lại các tích truyện để đưa vào sao cho dễ hiểu...

Vui lòng liên hệ FB Zalo ĐT: Mr.Quân 0989.330.880, Mr.Phi 0933.725.035

Chúng tôi thấy từng đứa trẻ được đọc truyện tranh Nhân Quả Đạo Đức từ nhỏ, 
được Bố mẹ cùng hỏi con về các câu Nhân Quả, được thấy trẻ tự biết điều gì 
đúng đắn & hướng thiện để làm... với 50-100 tập trẻ sẽ học đến lớp 12, để Nhân 
Cách Đạo Đức ngấm sâu vào trong từng nếp nghĩ & hành vi của trẻ...
Tranh nhân quả được in to ra và treo ở tất cả quán chay, chùa, trường, khu phố...

Hơn 70 thư viện
Hơn 10 khóa tu
Nhiều gia đình

65.000 cuốn
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Tìm người có TRĂN TRỞ lớn...

Rất nhiều người sau khi lăn lộn trong dòng 
chảy cuộc đời, để rồi tự hỏi lại chính mình:

1-Phải chăng cuộc sống chỉ là vòng xoáy của 
cơm áo gạo tiền? 
2-Đâu mới thực sự là ý nghĩa sâu sắc nhất của 
một đời người?
3-Nơi đâu, cách nào để chúng ta dám tin và 
dám sống với sự tử tế từ đáy lòng?

Cần tìm những HUYNH ĐỆ...

1-Có thao thức và trăn trở lớn về cuộc đời, 
dám làm việc khó (và nhiều ý nghĩa)

2-Muốn cùng xây dựng một đại gia đình của 
Hiểu biết và Thương yêu (có phương pháp rất 
cụ thể để từng bước gieo hạt Hiểu và Thương)

Liên hệ: Bke.edu.vn/BigFamily 
Mr.Quân 0989.330880 (zalo FB)
Mr.Cường 0988.999359 (zalo FB)

Tập hợp
Thủ lĩnh 
Quản lý

Mô hình
Big Family

GNHDự án
Westpoint

VietNam

Sản phẩm
Thực phẩm

SẠCH

GIÁO DỤC
Trường học

Sức khỏe
Không dùng

thuốc
Các tổ chức
cộng đồng

Tài chính
Công nghệ

Các 
doanh
nghiệp

SỐNG
TỬ TẾ

ĐẠO ĐỨC
& THIỀN

KỸ NĂNG
BẢN THÂN
& DN CẦN

SỐNG
HIỂU BIẾT

KỸ NĂNG
QUÂN ĐỘI

SỐNG
MẠNH MẼ

TỬ TẾ
KỸ NĂNG

ĐỒNG ĐỘI

LÒ LUYỆN
12h/ngày

Dự án Trường huấn luyện WestPoint VN
Nơi khổ luyện thành tài & tạo dựng nhân cách sống...

Vào (input)

năng lực 1X

Ra (output)

năng lực 3X

Liên hệ: Bke.edu.vn/WestPoint
Mr.Quân 0989.330880 (zalo FB), Mr.Cường 0988.999359 (zalo FB)

NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC
CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ

ENRICHING WISDOM

RÈN LUYỆN NGHỊ LỰC
MOTIVATING EFFORT

Cây nhân cách 
TRƯỜNG XANH

Xanh của Đạo đức
Xanh của Hiểu biết
Xanh của Kỹ năng
Xanh của Văn hóa

Xanh của Kiến thức
Xanh của Khoa học
Xanh của Nghệ thuật
Xanh của Cộng đồng
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HỌC PHÍ TẠI TUỆ ĐỨC THANH HÀ, HÀ NỘI

>> Học phí: 4.8tr/tháng
Ưu đãi 100 HS đầu tiên như sau
Đóng cả năm: Giảm 50%; Tặng Đồng Phục+CSVC
Ưu đãi học phí năm 2: 40%, năm 3: 30%
Đóng quý: -35%. Tháng: -30% (năm tiếp theo 20–25%)

>>Có xe đưa đón tuyến:
-Xala, Đại thanh, Văn quán, CoopMart, Hồ gươm,
-Văn phú, Hyundai Hillstate, Văn khê, Dương nội, An 
hưng, Pack City 
=> chi phí tầm 1-1.8tr/tháng (ước tính)

Học sinh Nội trú: 2.5tr/tháng

Có dạy Đạo đức, Thiền, Võ, Kỹ năng (sớm + tối)

(HS ở lại 3 ngày/tuần thì phí 1.5tr/tháng)

Lưu ý: Bus đưa đón là từ 1tr-1.8tr/tháng. 
Do đó ở lại nội trú là tối ưu hơn (thứ 2 - thứ 6)

Nội trú (từ lớp 1 đến 9) để cùng 
rèn luyện Quân đội & Đạo đức

Tìm cộng sự cho trường Tuệ Đức Thanh Hà
Bke.edu.vn/FormCongSu

Liên hệ: 01234.699.699 Tổng đài 
0906.295568 cô Tâm hiệu trưởng 

Cơ sở vật chất Tuệ Đức Thanh Hà

❖Trường rộng 23.000m2
❖Hơn 100 phòng học.

❖Thư viện, phòng nhạc, mỹ thuật.
❖Phòng Võ thuật, Hồ bơi.
❖Khu rèn kỹ năng Quân đội.

❖Nhà thể thao đa năng 1000m2
❖2 sân bóng đá
❖Trường cạnh hồ nước 

và công viên cây xanh.
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Lời cuối  Sách "Thần tướng toàn biên"

• Tâm phải rộng để dung nạp người tài

• Tâm phải lớn để tha thứ khoan dung

• Tâm phải vững để kiên định lập trường

• Tâm phải sáng để phân biệt tà chánh

• Tâm phải xả để an nhiên tự tại.

Câu chuyện: Tay kiếm đạo số 1 Nhật Bản

Tìm cộng sự kế thừa lớp
Cộng tác viên hỗ trợ BKE + Dự án cộng đồng

Nhân viên Part+Full time về FB, Zalo, Web+Design, Clip, viết bài... 
(ưu tiên ai đã biết CRM như GetFly, Infution soft...)

1. Chánh kiến trong đời sống (20-40 buổi)
2. Nhân tướng ứng dụng (Full 2-3 ngày)
3. Nhân sự, phỏng vấn, đào tạo, XD đội ngũ...
4. Nhân quả theo các tích truyện, lĩnh vực sống
5. Tâm lý học: DISC, MBTI + đưa chánh pháp vào
Cộng sự kế thừa lớp: (a) Full time: 12-14h/ngày, Không có ngày 
nghỉ, được kèm Full time 24/7. (b) Part time: 1 tuần 1-2 buổi tối. 

Thông minh sâu sắc, ham học, sẵn sàng làm thiện nguyện...

Bke.edu.vn/CongSuChanhPhap            Quân 0989.330.880 zalo FB

Bke.edu.vn/CongTacVien              => đăng ký hỗ trợ các khóa học & 
dự án cộng đồng & Nhân viên về FB, Zalo, Web+Design, Clip, viết bài

Quân 0989.330.880, 01234.770880 (zalo FB)
TranVietQuan.com => tai lieu Free
Dự án Westpoint & cộng đồng sống Tử Tế: Bke.edu.vn/BigFamily
Chánh kiến trong đời sống: Bke.edu.vn/ChanhKien

Nhân tướng ứng dụng: BKE.edu.vn/NhanTuong
Nhân tướng Nhân sự 200 câu hỏi: BKE.edu.vn/NhanTuongNhanSu
Nhận diện tính cách qua DISC: BKE.edu.vn/DISC

Hãy cùng sống TỬ TẾ bạn nhé
Chúng ta vốn là anh em... và cùng 1 gia đình lớn


