
Quẻ bói "tếu" đầu năm ...Tuổi hợp Tuổi khắc cho Hôn Nhân  
 
-  Người tuổi Sửu hợp với người tuổi Ngọ, theo quẻ… "đầu trâu mặt ngựa". Người hai tuổi này mà 
cưới nhau chắc chắn sẽ thành công, tấn tới nếu cả hai vợ chồng cùng làm việc trong lĩnh vực… xã 
hội đen, đâm thuê chém mướn. 
 
-  Người tuổi Sửu và người tuổi Ngọ hợp với người cùng tuổi, theo quẻ "ngưu tầm ngưu, mã tầm 
mã". Những người này cưới nhau sinh con đẻ cái đảm bảo con cái chắc chắn sẽ… thuần chủng. 
 
-  Người tuổi Mão hợp với người tuổi Dậu, theo quẻ "mèo mả gà đồng". Người hai tuổi này đi với 
nhau chắc chắn có một tình yêu mãnh liệt và hoang dại. 
 
-  Người tuổi Thìn hợp với người tuổi Dậu, theo quẻ "rồng bay phượng múa" (tại vì Phượng không 
thuộc 12 con giáp nên lấy gà là con vật gần giống Phượng nhất để thay thế). Người hai tuổi này cưới 
nhau chắc chắn tình yêu, tiền tài, sự nghiệp sẽ đẹp đẽ, thăng hoa. 
 
-  Người tuổi Tỵ rất khắc với người tuổi Dậu, theo quẻ "cõng rắn cắn gà nhà". Nếu 2 người này cưới 
nhau về thế nào người tuổi gà cũng bị người tuổi rắn cắn chết, không loại trừ khả năng vụ án xảy ra 
trong lúc yêu đương bối rối, đương sự cắn nhầm. 
 
-  Người tuổi Tý khắc với người tuổi Sửu hoặc Ngọ, theo quẻ… "đầu voi đuôi chuột" (vì voi cũng 
không có trong 12 con giáp nên ngựa và trâu, hai con giáp to gần bằng voi nhất có thể thay thế). 
Người mấy tuổi này cưới nhau thì chỉ được tiền vận suông sẻ, tốt đẹp, còn hậu vận bi bét, không loại 
trừ khả năng gia đình phá sản, vợ chồng ly di, con cái nghiện ngập, hư hỏng. 
 
-  Người tuổi Mùi hợp với người tuổi Tuất theo quẻ "treo đầu dê, bán thịt chó". Hai vợ chồng tuổi này 
chắn chắc sẽ làm ăn phát đạt, thịnh vượng, đặc biệt là trong lĩnh vực… buôn gian bán lận, lừa đảo. 
 
-  Tuy nhiên, người tuổi Tuất lại khắc với người tuổi Dậu, theo quẻ "chó cậy nhà, gà cậy vườn". Hai 
vợ chồng tuổi này chẳng chóng thì chầy sẽ xung khắc, chia rẽ nội ngoại, dẫn tới ly di, chia con, chia 
nhà. 
 
-  Thật ra, người tuổi Dậu, ngoài hợp với tuổi Mão và tuổi Thìn như đã nói ở trên, còn hợp với người 
tuổi Hợi, theo quẻ " đầu gà má lợn". Người hai tuổi này cưới nhau nhiều khả năng thành công trong 
lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh… nhà hàng, đồ nhậu. 
 
-  Cuối cùng ..người tuổi Dã tràng, tính tình ngang như cua...dễ thích ứng với hoàn cảnh, rất dị ứng 
với bất công xã hội...chỉ thích hợp với...vài người..Người tuổi này dễ bảo, nhưng khó nắm đầu (vì hết 
tó )...không tin bạn vào web KHSG bắt một con dã tràng thì biết ngay.. 
 
Bốc Sư Ốc...leng ! 


