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PHƯƠNG HƯỚNG NGÀY GIỜ TỐT TẾT KỈ HỢI 2019 

Thiên đạo hành phương (Xuất hành đi lễ đầu năm) 

Năm Kỉ Hợi nên xuất hành đầu năm về phương Đông Bắc của địa phương nơi mình ở để đón khí 

Huyền Hiếu - Đại Cát. 

Khí Huyền Hiếu là khí chứa đựng Ngũ Phúc của trời đất, nó là Sinh khí chủ may mắn và cát khánh cho một 

năm. Theo sự vận động của trái đất và sự ứng hợp với 28 sao trong hệ Nhị thập bát tú cùng với sinh khí của 

tiết Lập xuân mà hình thành. Mỗi năm khí Huyền Hiếu giáng xuống một phương và lưu chuyển trong vòng 

30 ngày của tiết khí Lập xuân. Vì vậy đầu năm xuất hành về phương Huyền Hiếu để đón sinh khí, hấp thụ sự 

giao hoà của Càn Khôn mà chủ cát khánh vậy. 

Các tuổi xông đất đầu năm 

Chọn những người tuổi Hợi, Mão, Mùi là Tốt nhất, Đại Cát. Những người tuổi Dần, Sửu, Ngọ, Tí là 

thứ Cát. Tùy trường hợp mà chọn Tài, Lộc, Quan, Ấn, Quý Nhân, Mã, Tử Tức, v.v… Kỵ tuổi Tị, 

Dậu, Thìn, Tuất, Thân. Kỵ những người trong năm gia đình có tang gần, hay những người vừa sinh 

con nhỏ trong vòng 90 ngày. 

Ngày giờ tốt cho xuất hành đầu năm, khai trương, ký kết, giải hạn, v.v… 

TRƯỚC TẾT (THÁNG CHẠP) 

* Ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất: (Tết Ông Công Ông Táo) - Làm Lễ Nhận Niên Thư và hoá Niên 

Thư cũ. 

- Giờ Tị, Ngọ: Cúng Táo Công và Hoá vàng, Hoá Niên Thư cũ đồng thời làm Lễ nhận Niên Thư năm 

mới và treo vào giờ này. 

- Giờ Thân: Những ai trong năm 2018 vừa qua trong nhà gặp nhiều điều vướng mắc phiền muộn kiện 

cáo hay thị phi điều tiếng thì hoá vàng và làm Lễ nhận Niên Thư và treo vào giờ này. 

 

NĂM KỈ HỢI (THÁNG GIÊNG) 

Ngày 1 Tết (Thứ 3 ngày 5/2/2019): Cát 

-  Giờ Thìn: Quẻ Truân biến Tiết, Xông Đất đầu năm Đại Cát 

-  Giờ Tị quẻ Bí biến Di: Xông đất giờ này sẽ có một năm gia đình vui vẻ hoà hợp 

-  Giờ Ngọ quẻ Tổn biến Đại súc, tượng của Đầu tư và tích trữ lớn nên giờ này thích hợp nhất cho các 

Doanh nhân xông đất 

Ngày 2 Tết (Thứ 4 ngày 6/2/2019): Cát 

-  Giờ Thân quẻ Phong Lôi Ích biến Sơn Lôi Di: Ai trong năm bận rộn chưa kịp làm Lễ cho Niên Thư 

hoặc đã làm Lễ nhận nhưng chưa treo thì có thể làm Lễ nhận và treo vào giờ này. 
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-  Thời gian còn lại trong ngày dùng cho việc đi lại chúc Tết ông bà bố mẹ anh em trong gia đình 

Ngày 3 Tết (Thứ 5 ngày 7/2/2019): Cát 

-  Giờ Thìn Tị Thân đều rất tốt đẹp Đại cát. Có thể đi chúc tết thăm viếng nội ngoại, Thầy cô, Tổ nghề... 

Ngày 4 Tết (Thứ 6 ngày 8/2/2019): Đại Cát 

-  Giờ Ngọ Mùi Thân Tuất: rất tốt cho việc xông đất Công ty, cho việc khai trương mở cửa hàng. Cũng có 

thể Hoá vàng vào ngày này. 

Lưu ý trước khi hoá vàng rót 1 ly rượu nhỏ trên ban thờ, sau đó đi hoá vàng thì nên khấn (khấn nhỏ ra 

miệng hoặc thầm khấn đều được) như sau:  

"Tiệc Xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hóa Kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn tiên Linh trở về 

Âm giới. 

Kính xin Lưu Phúc, lưu Ân, phù hộ độ trì, cho con cháu bình an, Gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành 

nhất tâm, cúi xin chứng giám". 

sau khi tiền vàng cháy hết thì tưới chén rượu nhỏ đó vào phần tro vàng đã hoá. 

Ngày 5 Tết (Thứ 7 ngày 9/2/2019): Đại Cát 

-  Giờ Tị Ngọ rất tốt cho việc Khai trương mở cửa hàng, Ký kết Hợp đồng v..v... Đặc biệt là vào giờ Ngọ 

ra quẻ Đại Hữu biến Đại Súc chủ sự có lớn và thu được nhiều tài lộc 

Ngày 6 Tết (CN ngày 10/2/2019): Cát 

-  Giờ Thìn giờ Ngọ tốt cho việc Hoá vàng, xuất hành đầu năm, đi Lễ Đền Chùa cầu phúc lộc và may mắn. 

Ngày 8 Tết (Thứ 3 ngày 12/2/2019) 

- Giờ Thìn cho đến giờ Mùi: Thích hợp cho cho việc đi Lễ Đền Chùa hay đi xin đài xin quẻ thẻ, gieo Lục hào 

để tìm hiểu vận trình tổng thể trong một năm cát hung thất đắc ra sao. 

Ngày 9 Tết (Thứ 4 ngày 13/2/2019): Cát 

-  Giờ Ngọ giờ Mùi: Có thể Khai trương mở cửa hàng, Treo biển Công ty 

-  Giờ Tuất giờ Hợi: Tốt cho việc đi cầu Quý Nhân, Xuất kho, Gia Lộc, Ký kết hợp đồng làm ăn mua bán... 

Ngày 10 Tết (Thứ 5 ngày 14/2/2019): Đại cát 

-  Giờ Thìn, giờ Tị, giờ Ngọ: Đều là đại cát. Có thể Khai trương, Mở cửa hàng, Xuất nhập kho. Treo biển 

Công Ty. Cũng tốt cho việc xuất hành đầu năm, Đi Đền chùa cầu Tài, cầu Phúc. Cũng rất tốt đẹp cho 

khai ấn đầu năm đặc biệt là vào giờ Thìn giờ Tị. 

Ngày 11 tháng Giêng (Thứ 6 ngày 15/2/2019): Cát  

-  Giờ Ngọ, Mùi, Thân: Thích hợp cho việc tụ tập ăn uống chúc tụng, lại cũng thích hợp cho việc đầu tư, 

mua sắm, xuất kho, gia tài, phát lộc. 

Ngày 12 tháng Giêng (Thứ 7 ngày 16/2/2019): Cát 

- Giờ Mão, Thìn: Thích hợp cho việc Khai bút ấn. Cũng tốt đẹp cho việc Lễ giải hạn đầu năm, những ai 

trong năm cũ gặp nhiều những vướng mắc hay có những chuyện phiền nhiễu thị phi điều tiếng thì nên 

đến những đền chùa linh thiêng để làm lễ hoá giải cầu an sẽ có được những kết quả tốt đẹp 

Ngày 14 tháng Giêng (Thứ 2 ngày 18/2/2019): Cát 

-  Giờ Thìn Tị Ngọ: Có thể dùng cho việc Khai ấn đầu năm, ký kết các hợp đồng kinh tế rất tốt. Có thể ăn 

hỏi, đón dâu, cưới gả. 

 


