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Chúc mừng tất cả các Bạn đang có trong tay “Bản Thiết Kế Cuộc Đời” . tôi tin rằng những ai đang 
sở hữu chắc chắn sẽ có được những hành trang, vũ khí để vững bước đi trong cuộc đời một cách thành 
công và thịnh vượng. 

Chắc hẳn trong cuộc đời chúng ta, ai cũng sẽ trải qua những thăng trầm, mất mát. Khi tôi nghiên 
cứu về bộ môn thần số học cũng như nghiên cứu về phương Đông trong 12 năm qua, tôi có cơ hội 
được tiếp xúc với rất nhiều người thành công và có cả những mảnh đời chưa thành công. Tôi đã 
chiêm nghiệm được rằng tất cả những người thành công họ đều đang đi đúng “Bản Thiết Kế Cuộc 
Đời” của chính mình. Còn những người chưa thành công, họ có thể chưa biết đến bản thiết kế cuộc 
đời hoặc có nhưng chưa đi đúng, hoặc cũng có thể họ chẳng tin rằng cuộc đời này có tấm bản đồ như 
vậy. 

Nên với những ai đang sở hữu “Bản Thiết Kế Cuộc Đời” tôi tin rằng các bạn là những người cực kỳ 
may mắn. Chúc mừng bạn đã có trong tay chìa khóa vạn năng để mở ra những cánh cửa kỳ diệu, cánh 
cửa của sự thành công, hạnh phúc mà mình mong muốn. 

Tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng bạn trong chặng đường thấu hiểu và phát triển bản thân; chúc 
bạn có một cuộc đời thịnh vượng và và hạnh phúc trọn vẹn. 
                                                                                                     
                                                                                                                Thân ái!
                                                                                                          Thủy Nguyễn

                                                                          Chủ tịch Viện nghiên cứu
                                                                            và ứng dụng số học Pythagoras

 THƯ NGỎ
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I. Thần số học Pythagoras

Pythagoras là nhà toán học lỗi lạc của thế giới, cha 
đẻ của các định luật, nghiên cứu kinh điển như định 
lý mang tên ông Pitago. Ông đã thành công trong 
việc chứng minh tổng 3 góc của 1 tam giác luôn bằng 
180 độ và định lý toán học cùng tên này đã mang tên 
tuổi của ông đi khắp thế giới. Ông cũng có vô vàn 
những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực triết học 
và tín ngưỡng tâm linh trong cuộc đời nghiên cứu 
của mình. Với Pythagoras mọi sự vật đều có mối liên 
hệ đến toán học, và các sự việc hiện tượng đều có 
thể tiên đoán trước qua các chu kỳ và các con số. Vì 
vậy Ông và các đệ tử của mình đã phát triển  Số học 
Pythagoras theo cơ sở khoa học, không phải mê tín, 
trừu tượng.

Trong nghiên cứu của Tiến sĩ Tâm lý - Triết học nổi 
tiếng Juno Jordan cùng mẹ những năm đầu thế kỉ 19 
chỉ ra rằng, sau khi thử nghiệm Số học Pythagoras 
với toàn bộ sinh viên của mình để định hướng tiềm 

Pythagoras of Samos
(c.570 - c.495 BC)

năng cá nhân có tới 83% số sinh viên sau khóa huấn luyện sở hữu tài sản trên 3 triệu đô và 
những người còn lại hầu hết đều hài lòng với chất lượng sống của mình.
Các nhà toán học kế cận như Lynn Buess, Mark Gruner, Faith Javane và Dusty Bunker, Roque-
more đều sử dụng số học Pythagoras để đánh giá tính cách hoặc sự kiện trong các công trình 
khoa học và cho kết quả cao.

Những con số cũng được minh chứng bởi sự nghiệp, cuộc đời của các yếu nhân như: Tổng 
thống Obama (với chỉ số Đường đời 11) - bậc thầy về đàm phán, kết nối và hòa bình; Tổng 
thống Donald Trump (với chỉ số Đường đời 4) luôn thể hiện là một người cực kì chắc chắn, 
quyết đoán, nghiêm túc và thực tế.
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Thông qua ý nghĩa những con số ứng với 
mỗi cá nhân, số học Pythagoras sẽ giúp:

• Khám phá và đào sâu hơn về ý nghĩa cuộc 
sống: Giúp bạn thấu hiểu bản thân, kết nối 
bên trong nội tâm để đến gần hơn với những 
lựa chọn đúng đắn và rõ ràng trong cuộc 
sống. Hiểu rõ những điểm mạnh, điểm yếu 
để xác định những định hướng trong tương 
lai, đây điều quan trọng nhất để có cuộc đời 
tươi sáng, hạnh phúc. 

• Tạo sự liên kết với các mối quan hệ xung 
quanh : Thông qua giải mã những con số 
bạn sẽ tạo dựng được nền tảng hạnh phúc. 
Thấu hiểu người khác hay bản thân mình 
một cách sâu sắc hơn để tạo nên các mối 
quan hệ bền vững và hợp tác phù hợp. 
• Nuôi dưỡng tâm hồn biết cảm thông : Trong 
gia đình, bạn cũng sẽ học được cách chia sẻ, 
lắng nghe và cởi mở hơn để vợ chồng con 
cái hòa thuận hạnh phúc ấm êm, trở thành 
bến đỗ bình an trong cuộc đời bạn. Cha mẹ 
định hướng được cho con đường đời về 
cách sống và nghề nghiệp trong tương lai.

• Nắm bắt vận mệnh doanh nghiệp để phát triển mạnh mẽ :  Bạn sẽ trực tiếp nắm bắt tâm lý đối 
tác khách hàng, là một trong những công cụ hữu ích trong tuyển dụng và điều hành nhân sự. 
Không chỉ tập trung vào chuyển hóa con người mà qua đó còn giúp ích trong quản trị và xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp.

Vitus là đơn đầu tiên và duy nhất, tổng hợp, nghiên cứu và ứng dụng thành công số học Py-
thagoras tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, sự đồng hành của Vitus cùng các giá trị nhân văn, 
sẽ đem đến thành công, hạnh phúc cho mỗi người dân đất Việt.
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II. Ý Nghĩa Của Những Con Số

Bạn có tin rằng tất cả chúng ta được sinh ra đều mang 
cho trong mình những sứ mệnh riêng và cùng một 
mục đích tạo nên một cuộc sống tươi đẹp. Mọi người 
đều sở hữu những món quà vô giá mà vũ trụ ban tặng, 
cho dù hiện tại chúng ta đang sống trong một căn 
biệt thự sang trọng hay trong một ngôi nhà nhỏ, điều 
không thay đổi chính là không khí chúng ta đang hít 
thở, những lời cầu nguyện mỗi ngày dâng lên những 
đấng bề trên. Bầu trời và mặt đất bạn tặng cho chúng 
ta những điều ước giống nhau, điều khác biệt là trạng 
thái tâm hồn và thái độ chúng ta đối xử với bản thân 
như thế nào. 

Đã bao giờ bạn thắc mắc về những con số xuất hiện 
trong cuộc sống có ý nghĩa như thế nào? Khi bạn vô 
tình gặp những con số được lặp đi, lặp lại trong ngày 
hay những con số trong ngày tháng năm sinh tác động 
đến đường đời và sứ mệnh của bạn ra sao? Bạn có thể 
tự trả lời thông qua bộ môn khoa học Thần Số Học. 
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Thông qua những con số có thể giúp một người nhận ra tiềm năng bản thân mình, từ sức mạnh 
bên ngoài đến nội lực bên trong thông qua ngày tháng năm sinh và những giá trị từ tên riêng. 
Bạn có thể tự tìm hiểu các cuộc hành trình của cuộc đời qua những con số cực kỳ hấp dẫn, dự 
đoán được chính xác và chi tiết nhất những cơ hội thăng tiến và sống tích cực hơn. Những con 
số tạo nên sự kỳ diệu bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa những ước nguyện mong muốn và 
kết quả đạt được. Ngoài ra, Thần Số Học cũng được ví như một phương pháp chữa lành cho 
mọi tâm hồn, khiến chúng ta chấp nhận cuộc sống và thay đổi con người để nhìn nhận mọi sự 
việc xung quanh một cách rõ ràng hơn. Tạo ra nguồn động lực to lớn để sẵn sàng đối mặt với 
bất kỳ thử thách nào trong cuộc sống.
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III. Năng Lượng Những Con Số 

Những con số xuất hiện trong cuộc sống đều có những năng lượng mà bạn có thể chưa biết 
đến. Năng lượng những con số rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, bạn có thể 
cảm nhận từ chính bản thân mình, cảm nhận được từ trái tim, và sứ mệnh bản thân để vững 
bước trên con đường phía trước. Đồng thời nó có thể khám phá ra số phận và mục đích sống 
của bạn và những bài học cuộc sống mà bạn sẽ phải đối mặt trên đường đời, đó là những thông 
tin quý giá nếu bạn muốn tạo ra cuộc hành trình tốt nhất cho bản thân mình. 

Giải mã năng lượng những con số trong Thần Số Học:

Con số 1 : Mang năng lượng của người thủ lĩnh, những nhà lãnh 
đạo. Số 1 gắn liền với hình ảnh của người tiên phong luôn có cá 
tính độc nhất, vô nhị 

Con số 2 : Mang năng lượng của sự kết nối, hỗ trợ những người 
khác. Biết cân bằng uyển chuyển và dễ gần 

Con số 3 : Là hình ảnh của những người truyền cảm hứng, sáng 
tạo và vui tươi. Mang năng lượng của ngôn từ, lạc quan và dễ 
thích ứng

Con số 4 : Mang năng lượng tượng trưng cho nền tảng vững 
chắc, luôn chắc chắn trong mọi vấn đề và đáng tin cậy
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Con số 5 : Mang năng lượng của sự tự do, phiêu lưu và sáng 
tạo. Là hình ảnh linh hoạt và tháo vác, con số 5 thích ứng cao 
trong mọi hoàn cảnh và hoạt động. 

Con số 6 : Mang năng lượng của sự che chở, yêu thương và dẫn 
dắt. Hình ảnh của tình yêu thương, bao dung và trách nhiệm xã 
hội cao

Con số 7 : Mang năng lượng của tư duy sâu sắc, tinh thần học 
hỏi, có óc phân tích và phán đoán nhạy bén

Con số 8 : Mang năng lượng của sự kiên định, có tầm nhìn, và 
sự giàu có. Biết cách cân bằng và có sự quyết đoán.

Con số 9 : Mang năng lượng của lòng bao dung, độ lượng và sự 
phụng sự, có tinh thần trách nhiệm cao và nhân đạo.
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IV. 7 Chỉ Số Quan Trọng Nhất Trong Bản Thiết Kế Cuộc Đời

  1. Con số đường đời 

“ Thế giới này không phải do các vùng đất tạo nên mà là do thử thách tạo thành” 

Con số Đường Đời là con số quan trọng nhất trong Thần Số Học Pythagoras. Nó nói lên những 
tài năng, thử thách, cơ hội và bài học mà một người sẽ trải qua trên đường đời. Chúng có thể 
là thiên bẩm, cũng có thể là kết quả thu nhặt được từ những bài học trong cuộc sống. Con số 
này thể hiện những ưu và nhược điểm mà một người cần phát huy hoặc khắc phục để đạt tới 
mục tiêu của cuộc đời. Khi chúng ta đi đúng với mục đích và đường đời của mình, chúng ta 
sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và có thêm động lực để thực hiện những lý tưởng hóa trong 
cuộc sống. 

Con số đường đời giúp bạn đặt ra được những 
mục tiêu quan trọng và cách làm việc hiệu quả 
nhất. Tự vạch ra cho bản thân kế hoạch trong 5 
năm, 10 năm hay vào một thời điểm chính xác 
nào đó.  Giúp bạn tự trả lời những câu hỏi quan 
trọng như 
Chính xác điểm mạnh của Bạn là gì? 
Công việc hiện tại của Bạn có đang phù hợp ? 
Vì sao Bạn phải thực hiện mục tiêu đó ? 

Khi biết được những phương hướng phát triển 
của bản thân, việc bạn hoàn thành công việc sẽ 
trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Khơi dậy 
lại tinh thần chiến binh mạnh mẽ trong bạn, tạo 
ra những cơ hội mới, những cuộc phiêu lưu 
luôn biến đổi và đầy thách thức. Không có gì 
hạnh phúc hơn khi bạn cố gắng tiến tới vì mục 
tiêu của chính mình. 

Con số Đường đời nói lên những thuận lợi và cạm bẫy mà cuộc đời đã bày ra trước mắt bạn. 
Nhiều người thấy con số đường đời dường như không phù hợp với mình. Đó là vì mỗi con số 
Đường đời bao gồm hai mặt ưu điểm và nhược điểm, đồng thời bao trùm lên toàn bộ cuộc đời 
của một người. Mỗi đặc điểm vạch ra có thể là đặc điểm mà bạn đang có, cũng có thể là đặc 
điểm mà bạn chỉ có thể đạt được khi đã hoàn thành những bài học cần thiết.
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Mỗi bài học được nêu lên có thể là những 
bài học mà bạn đang trải nghiệm, cũng có 
thể là những bài học chưa xuất hiện hoặc đã 
được giải quyết. Mặt khác, con số đường 
đời thể hiện hai cực tốt và xấu phía hai đầu 
của một con đường. Khi chúng ta không 
biết xác định được hướng đi giống như việc 
nỗ lực nhưng không thu lại được những kết 
quả xứng đáng. Khi dành nhiều thời gian 
cho những công việc mà bản thân thấy 
chán ghét, chắc chắn sẽ đem lại trạng thái 
tiêu cực trong cuộc sống. Lân dần, đều đó 
sẽ tích tụ thành những uất hận và sự giận 
thù đó sẽ dẫn đến những hậu quả về mặt thể 
chất cũng như linh hồn. Khi đó, chúng ta 
thường bỏ lỡ những khoảng thời gian quý 
giá nhất trong cuộc đời. 

Chỉ số đường đời giống như một la bàn định hướng trong cả cuộc đời, nếu như đã có trong 
tay Bản Thiết Kế Cuộc Đời bạn đã tìm ra được con đường cho chính mình, hãy tận tụy đặt tất 
cả sự quan tâm và dũng khí của mình vào đó. Bởi từ giờ phút này trở đi bạn sẽ đi một lộ trình 
hướng về hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. 
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2. Chỉ Số Linh Hồn 

“ Trời đất sinh ra con người và con người là linh hồn của vạn vật. Bản chất của Thượng 
đế nên tập trung vào con người chứ không phải đồ vật, bao gồm các nền văn minh do con 
người tạo ra. Chỉ có con người mới có thể biết tu dưỡng bản thân và biết cách hoàn thiện 

chính mình. Đây cũng là mục đích của cuộc sống” .

Chỉ số linh hồn đại diện cho nội tâm của mỗi con người bao gồm các đặc điểm về tính cách, ưu 
điểm, khuyết điểm bên trong chúng ta. Đây là chỉ số nói cho bạn biết những gì bạn cảm nhận 
sâu thẳm bên trong, có thể không trùng khớp với con người bên ngoài của mình nhưng điều 
này hướng bạn đến chốn bình yên trong tâm hồn. 

Chỉ số này trả lời cho câu hỏi “bạn thỏa mãn 
nhất khi nào?’’. Khi biết được chỉ số này, đó 
sẽ chính là “thức ăn” để nuôi dưỡng về mặt 
tinh thần của bạn. Sướng khổ tại tâm. Mỗi một 
con người trải qua các kiếp sống khác nhau sẽ 
được ấn định một số ở chỉ số linh hồn. Cái mà 
chúng ta cần đó là bồi đắp và làm đúng những 
gì linh hồn mong muốn để thỏa mãn cho chính 
ta. Giúp chúng ta cảm thấy khỏe mạnh hơn, 
tinh thần phấn chấn, năng lượng từ bên trong 
mạnh mẽ hơn để chúng ta cảm thấy vui vẻ, 
hạnh phúc. Nó sẽ giúp bạn đi đến thành công 
và sự giàu có nếu linh hồn của bạn được nuôi 
dưỡng hàng ngày. 

Dù theo chủ nghĩa duy tâm hay duy vật thì chúng ta không nên bỏ qua sức mạnh và sự sáng 
tạo vô cùng tận của linh hồn. Ngay cả khi bạn không tham gia bất kỳ tôn giáo nào trong cuộc 
sống này, và không theo bất kỳ tín ngưỡng nào,thì  trải nghiệm của cuộc sống này đã là một 
loại học tập cho tâm hồn.
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Chỉ số Linh hồn cho chúng ta biết cách thức tốt 
nhất để rèn luyện tâm hồn, một tâm hồn mạnh 
mẽ cần phải tràn đầy năng lượng tích cực. 
Luôn theo đuổi những điều công bằng, khoan 
dung và vui vẻ. Giống như những lời dạy của 
Khổng Tử theo đuổi lễ nghĩa, trí tuệ và đức tin. 
Đức Phật Thích Ca với những điều dạy chúng 
sinh không trộm cướp, không sát sinh, không 
tham, sân si. Chúa Giêsu với những thánh kh-
iết, lòng khoan dung và công lý … Qua đó cho 
thấy, chỉ số linh hồn là một trong những chỉ số 
quan trọng trong suốt cuộc đời. Điều kiện quan 
trọng nhất cho hạnh phúc trường tồn là trạng 
thái an tĩnh của tâm hồn. Giống như một viên 
kim cương vẫn luôn duy trì sức mạnh và sáng 
rõ cho dù có bao nhiêu đợt sóng đổ xô đâm 
vào. Chúng ta có được bao nhiêu bình an bên 
trong cũng sẽ luôn sáng rõ và bình yên trải qua 
mọi cơn bão tố của các thách thức cuộc đời. 

Hãy biết chăm sóc cho linh hồn của chính mình, yêu thương gia đình, sống tốt mỗi ngày, xây 
dựng mối quan hệ tốt đẹp, biết tha thứ, bao dung mọi người, quan tâm đến môi trường, quan 
tâm đến động vật để có thể được thực hiện hành trình học tập nâng cao tâm hồn. 
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3. Chỉ Số Sứ Mệnh 

Đã bao giờ bạn tự hỏi chính mình rằng tại sao 
tôi lại được sinh ra đời? Sự xuất hiện của tôi 
có ý nghĩa như thế nào? Tôi  đến với cuộc đời 
này để làm gì? Bất kể ở độ tuổi nào, dù là nam 
hay nữ, già hay trẻ thì câu hỏi liên quan đến sứ 
mệnh vẫn luôn được đặt ra mỗi ngày. Nhiều 
sinh viên đại học hoang mang khi phải đối mặt 
với hiện thực cuộc sống sau khi bước chân ra 
khỏi cổng trường.  Không biết rõ về tài năng 
của chính mình, không biết mình cần phải làm 
gì tiếp theo. Có thể giờ đây bạn đang sợ hãi bởi 
nhiều lý do cản trở trong quá trình bạn lớn lên 
như nhà trường, xã hội, sự khác biệt giữa văn 
hóa khiến cho chúng ta không biết nên làm gì 
và sống cuộc sống như nào. Vì vậy, vô hình 
chung hình thành nên những nỗi sợ, sợ mắc sai 
lầm, sợ bị người khác đánh giá. Trong khi bản 
thân mỗi người đều sợ thất bại, nhưng trong 
trái tim luôn khát khao và mong muốn được 
cống hiến cho thế gian từ trái tim. 

Mọi người đều được sinh ra để thay đổi thế giới, tất cả chúng ta đều có thể thay đổi thế giới. 
Vì vậy hãy phát triển bản thân mình tốt đẹp hơn nữa, khi bạn tốt đẹp thế giới cũng trở nên thật 
hoàn mỹ.  Sứ mệnh cuộc đời liên quan mật thiết đến sự lựa chọn nghề nghiệp của chúng ta. 
Cần phải nhận ra rằng sự nghiệp chỉ là một công cụ để đạt được sự phát triển về mặt tinh thần 
và thành công trong sự nghiệp chưa phải là một sứ mệnh cuộc đời. Vì vậy, bạn cần phải xác 
định được nhiệm vụ bạn đến với cuộc đời này là gì. 

Chỉ số sứ mệnh giúp cho mỗi cá nhân khám phá ra được những tài năng khác nhau, bản thân 
bạn luôn sở hữu những tài năng đặc biệt. Do đó tìm hiểu kỹ về chính bản thân mình là một điều 
vô cùng quan trọng, cung cấp cái nhìn tổng quan hơn về những gì mình có, những điểm chưa 
giỏi để cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ đó bạn có thể biết mình cần phải làm gì trong tương 
lai, không sợ hãi, không hoài nghi , cuộc sống sẽ trở nên chắc chắn hơn khi  bạn biết đặt niềm 
tin vào sứ mệnh của bạn trong cuộc đời này. 



15

Chỉ số sứ mệnh cho chúng ta tìm thấy 
những gì mà chúng ta yêu thích nhất và 
muốn làm gì nhất. Nhiều người nói rằng 
bản thân họ không biết mình thích gì. 
Đó là vì chúng ta đã luôn sống ở một 
nơi chưa bao giờ cho phép mình can 
đảm để thích điều gì đó. Thành công lớn 
nhất trong cuộc sống là sống một cuộc 
đời theo ý muốn của bản thân. Nhưng 
trước hết bạn phải cho phép mình có ý 
chí, bạn sẽ nhận ra tiềm năng của chính 
mình, hãy tin rằng bạn thực sự đủ tốt và 
đừng sợ hãy những giấc mơ. Giống như 
khi chúng ta yêu thích và thần tượng 
những người nổi tiếng như các doanh 
nhân, cầu thủ bóng đá, người nổi tiếng 
… bởi vì họ đã phát huy hết tiềm năng 
của mình và trong sâu thẳm trong mỗi 
trái tim chúng ta cũng mong muốn đem 
lại những hình ảnh đẹp như vậy. Chọn 
cho mình một sự kỳ vọng và bắt tay để 
thực hiện điều đó. Lên kế hoạch để cuộc 
sống theo một “nhịp điệu” tự nhiên bạn 
sẽ có động lực để hoàn thiện những sứ 
mệnh cao cả của mình. 
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4. Chỉ Số Nhân Cách 

“Một nhân cách hoàn mỹ, một phẩm chất cao thượng đều được rèn luyện từ trong cuộc 
sống thực tế” 

Giống như một hành lang hẹp dẫn tới căn phòng rộng là bản chất của một người. Nó bao gồm 
những điều mà người đó thể hiện ra bên ngoài và những điều mà người đó sẵn sàng mở lòng 
để đón nhận. 

Chỉ số Nhân cách thể hiện cho con người bên ngoài của bạn trong mắt người khác là như thế 
nào, có thể cho chúng ta biết được tính cách và thái độ sống. Từ hành vi, tư thế, cách quan sát, 
phong cách lắng nghe, sự tập trung. Chỉ số nhân cách còn là thế mạnh nổi trội của mỗi các 
nhân, đặc điểm đó hình thành dưới sự tác động của những điều kiện xã hội như điều kiện giáo 
dục, mối quan hệ xung quanh. Nhân cách con người được hình thành dần dần trong cuộc đời 
lâu dài, sự trưởng thành chịu ảnh hưởng sâu sắc của gia đình và môi trường gia đình. 

Chúng ta chịu ảnh hưởng từ môi trường nào 
lâu dài sẽ quyết định trực tiếp đến những 
đặc điểm chính trong cách giao tiếp và hành 
vi của một người, đặc điểm tính cách. Một 
số người có chỉ số mạnh mẽ, bướng bỉnh 
nhưng cũng có những người rụt rè cần sự 
yêu thương. Tất cả đều là những biểu hiện 
ra bên ngoài của cá nhân. Xu hướng ý thức 
nhân cách là động lực cơ bản để con người 
thực hiện các hoạt động, đồng thời đó cũng 
là nhân tố tích cực nhất trong quá trình hình 
thành nhân cách con người. Điều tích cực 
chủ yếu thể hiện ở khuynh hướng và tính 
chọn lọc của các nhận thức,  hoạt động, bao 
gồm nhu cầu, sở thích, niềm tin vào thế giới 
quan. 
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Hiểu rõ chỉ số nhân cách bạn có thể phán đoán chính xác đặc điểm tính cách của đối phương 
như thế nào. Nguyên nhân khiến mọi người xảy ra những mâu thuẫn trong tranh cãi và hiểu 
lầm được cho là có quá nhiều yếu tố bên ngoài tác động đến, con người thường có những chiếc 
mặt nạ vô hình, và bản thân con người cũng là những nhu cầu quan tâm đến những điều quan 
trọng và có lợi cho bản thân. Vì vậy, ngoài việc trò chuyện, quan sát, phán đoán đặc điểm tính 
cách cũng cần những cảm nhận, trải nghiệm, đúc kết sau mỗi cuộc trao đổi
. 
Để hiểu mọi người, hầu như cần rất nhiều 
thời gian, đặc biệt là trong quan hệ kinh do-
anh, đối tác, gia đình bởi vì trong khi bạn cần 
hiểu rõ đối phương thì người kia cũng cần 
hiểu bạn. Mọi người thường cho rằng chỉ có 
hiểu về tính cách của nhau mới có thể làm 
việc và bảo vệ lợi ích của chính họ hiệu quả, 
trong các cuộc đối thoại có thể giảm thiểu 
được những tranh cãi không đáng có. Mở 
rộng ra góc nhìn bao quát hơn về con người, 
tôn trọng sự thể hiện cá tính riêng. Nắm bắt 
chỉ số nhân cách là nắm bắt được tâm lý đối 
phương, tránh sử dụng các chủ đề gây tranh 
cãi kích động đến cảm xúc và tâm lý của của 
những người xung quanh. 
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5. Chỉ Số Thái Độ 

Thế giới bên ngoài bao la rộng lớn như vậy, bạn có biết ấn tượng đầu tiên bạn dành cho thế giới 
bên ngoài là như thế nào không? Chỉ số thái độ được coi là món quà được thượng đế ban tặng 
để bạn sở hữu sự phong phú, thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. 

Bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu có thái độ 
sống tích cực. Nếu thói quen suy nghĩ 
của chính ta là ánh nắng thì cuộc sống 
mà chúng ta đối với bọn người cũng 
xung quanh cũng sẽ là những tia nắng 
tích cực. Chỉ số thái độ sẽ tạo ra một cuộc 
sống tích cực và hạnh phúc, điều đó sẽ 
là chìa khóa để thay đổi cuộc sống thành 
công. Những người luôn có suy nghĩ lạc 
quan não bộ của họ tràn ngập niềm vui, 
những rắc rối và cảm xúc tiêu cực không 
thể làm phiền họ. Chúng ta nên tìm ra ý 
nghĩa  trong cuộc sống của mình, mặc dù 
cho mọi sự vật hiện diện đều có điểm tiêu 
cực và tích cực. 

Mỗi chúng ta đều có những mặt hạn chế, điểm yếu và điểm mạnh. Hãy đối diện với điều đó 
để bản thân thay và trở nên tốt hơn. Trên đời không có người hoàn hảo nhất, cũng không có 
người không hoàn hảo. Cũng có những người chỉ tìm ra ưu điểm người khác và ngược lại có 
những kẻ bới móc và đổ lỗi với việc tìm ra nhược điểm của người khác. Càng để ý những thói 
quen xấu chúng sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn ý chí, hãy quen với những thói quen xấu như sự 
tức giận, ghen tị, sợ hãi. Khi bạn quyết định làm điều gì mà bạn chắc chắn rằng là đúng hãy 
theo đuổi nó đến cùng.Nó sẽ cho bạn một định hướng đúng đắn để chiến đấu. Hãy luôn tìm 
kiếm những ưu điểm của nhau và đánh giá cao giá trị của người khác, lan tỏa sự ấm áp và tin 
tưởng đồng thời tạo sự tự tin cho họ, tạo dựng bền vững được mối quan hệ giữa các cá nhân. 
Dù cuộc sống có ra sao thì chúng ta hãy luôn hướng về phía mặt trời. Chỉ khi bạn yêu chính 
bản thân mình, chào đón mọi người bằng những cảm xúc lạc quan vui vẻ, bạn mới có thể có 
được hạnh phúc. 
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Bất kỳ thành công to lớn nào cũng đều là kết quả của sự bền bỉ. Khi bạn từ bỏ mục tiêu thì 
chính là việc bạn không tin tưởng vào bản thân mình. Tin tưởng vào bản thân chính là sự bền 
bỉ cho mọi sự thành công. Hãy thử tưởng tượng một người dù thông minh đến nhường nào mà 
anh ta không tin vào bản thân thì cũng sẽ bỏ cuộc khi gặp khó khăn trong quá trình hành động. 
Bất cứ điều gì khó khăn sẽ bỏ cuộc, mất đi sự tự tin cũng như mất đi động lực, đây là lý do tại 
sao những người tự tin luôn có thể thành công. 

Có những người phàn nàn rằng tại sao 
thượng đế lại tạo ra con người, và sống lặp 
đi lặp lại những điều giống nhau không 
ngừng mỗi ngày, tốn nhiều thời gian và sức 
lực. Như mọi người biết, đây chính là cách 
luyện tập tốt nhất trên thế giới để bạn kiểm 
tra chính mình và cả những người khác. 
Chúng ta không thể bỏ cuộc nếu chưa đạt 
được những kết quả trong cuộc sống. Cuộc 
sống sẽ viên mãn hơn khi bạn có những 
năng lượng tích cực, vì vậy hãy lạc quan 
và vui vẻ từ trong những việc nhỏ nhất phải 
làm hàng ngày như đánh răng rửa mặt, ăn 
bữa ăn trong hạnh phúc, ngủ một giấc mộng 
đẹp để đón chờ ngày mai tươi sáng. Mỗi 
buổi sớm mai thức dậy, hãy lan tỏa đi niềm 
vui của mình của tới bất kỳ ai mà chúng ta 
sẽ gặp trong hôm nay. Hãy trở thành mặt 
trời tinh thần cho bất cứ ai gặp gỡ bạn trên 
đường đời 
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6. Chỉ số Trung Niên 

Vào độ tuổi Trung Niên từ 35 tuổi trở lên,  trách nhiệm trong cuộc sống ngày càng lớn. Gánh 
vác trên vai sự ổn định của gia đình, mối quan hệ với công việc bên ngoài xã hội. Chính vì 
vậy phần lớn mọi người bước vào giai đoạn này đều gặp những trở ngại nhất định. Sau khi đã 
dành thời gian cho công việc, con cái, mọi người đến giai đoạn này đều cảm thấy cuộc sống tẻ 
nhạt. Đa phần những người bước vào giai đoạn trung niên cũng rất đau khổ và hoang mang vì 
đã đến tuổi nhất định mà không mình nên theo đuổi nghề gì? Có thể làm những việc gì để đối 
phó với khủng hoảng tuổi trung niên, ý nghĩa cuộc sống này là gì? 

 Thông qua chỉ số Trung Niên trong thần số học, bạn 
sẽ có một kế hoạch cụ thể cho từng bước đi trong độ 
tuổi này. Gây dựng sự nghiệp thành công, nâng cao 
năng lực và khả năng trong công việc để tạo ra sự bền 
vững trong cuộc sống.

Cụm từ “ Hiện tượng 35 tuổi “ chỉ ra mốc thay đổi 
trong tâm lý con người. Trước 35 tuổi bạn sẽ cảm thấy 
mình vẫn còn trẻ, nhưng sau 35 tuổi bạn sẽ cảm thấy 
mình đang bước vào giai đoạn của tuổi trung niên. 
Đây không phải là lúc bạn tiếp tục với những công 
việc chán ghét mỗi ngày. Hãy sẵn sàng đối mặt với 
những thử thách, việc đầu tiên chúng ta cần làm là 
vươn lên trước khó khăn. Thay thế cho những trạng 
thái không ổn định  bằng tinh thần của một người dốc 
toàn năng lực phấn đấu trở thành người thành công. 
Cốt lõi của thử thách tuổi trung niên chính là cải thiện 
khả năng cạnh tranh của bạn tại nơi làm việc, vị trí 
bạn đang đảm nhận, đây cũng là thời gian để nâng cao 
khả năng làm việc của bạn lên một tầm cao mới mà 
không dễ dàng thay thế về năng lực, mối quan hệ xã 
hội tất cả đều là yếu tố quan trọng để bạn duy trì định 
vị xã hội. Nếu như bạn đã trở thành một chuyên gia 
hàng đầu trong lĩnh vực nào đó như kinh doanh, hoặc 
nhà quản lý bạn sẽ không phải sợ khi bước vào giai 
đoạn này. Khi đã hiểu rõ về chỉ số trung niên bạn phải 
chuẩn bị kỹ càng hơn càng sớm càng tốt để tăng thêm 
thu nhập và giảm bớt căng thẳng tâm lý. 
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Khó khăn lớn nhất của tôi trung niên là cảm thấy như không thể đạt được những gì mong 
muốn, với nhu cầu gia tăng của tuổi tác và trách nhiệm với gia đình. Có người từng nói: đàn 
ông bước vào tuổi trung niên sẽ thường xuyên cảm thấy cô đơn, bởi lẽ mỗi lần mở mắt ra là sẽ 
trông thấy toàn những người phải phụ thuộc vào mình, chứ không có người để mình dựa vào. 
Điều này cũng giống như một số các bậc cha mẹ luôn hy vọng rằng con cái của họ có thể thực 
hiện được những mong muốn của mình, dường như đó là những sự kỳ vọng và yêu cầu đối với 
con cái. Thực tế, áp đặt lên con cái là nỗi bất lực của các bậc phụ huynh khi đối diện với cuộc 
đời. Ngay từ bây giờ hãy khám phá con đường của riêng mình trước khi định đi một bước đi 
sai lầm. Cố gắng xây dựng những phương pháp kiếm tiền sáng tạo và chủ động. Sẽ chẳng bao 
giờ là quá muộn để điều chỉnh cuộc sống của chính bạn, bên trong mỗi chúng ta tồn tại tài năng 
và sức mạnh mà bản thân chưa hề sử dụng. 

Thế giới của người trưởng thành, chưa bao giờ tồn tại hai chữ dễ dàng. Chỉ khi chúng ta nắm 
trong tay định hướng, kế hoạch để theo kịp thời gian và sự thay đổi của thế giới. Có kế hoạch 
cụ thể, chúng ta sẽ giảm bớt khủng hoảng không cần thiết, sự phát triển cho độ tuổi trung niên 
giống như một con sóng lớn khi tàu ra khơi, đó là một điều rất tự nhiên trong cuộc sống. Những 
gì chúng ta có thể làm là không hoảng sợ, hãy trở thành một người thuyền trưởng già dặn kinh 
nghiệm, bình tĩnh và điều chỉnh hướng đi vững vàng tiến về phía trước. Bạn mới có ở một 
tương lai đầy hy vọng trước mắt, sống một cách tươi sáng và rực rỡ hơn. 
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7. Chỉ số ngày sinh 

Cho biết cách bạn quan sát cuộc sống và cái nhìn đầu tiên về bạn. Nó tiết lộ những đặc điểm 
tính cách bổ sung cùng với những tài năng và khả năng cụ thể sẽ hỗ trợ bạn trên con đường 
cuộc sống. Nó là năng lực bẩm sinh của bạn nhưng phải được khai phá.

Ý nghĩa chỉ số ngày sinh xác định mục 
đích của bạn trong cuộc sống, đem đến 
cái nhìn tổng quan hơn khi bạn đi tìm 
kiến lý tưởng và suy nghĩ về ý nghĩa sự 
xuất hiện của bạn trong cuộc sống. Đại 
diện bao gồm cho trí tuệ, sức mạnh bên 
trong bạn và phương hướng phát triển 
phù hợp nhất. Bạn sẽ tìm ra được con 
người thật của chính mình, từ khi bạn cất 
tiếng khóc đầu tiên bạn đã sở hữu những 
sức mạnh gì, năng lượng nào đi theo bạn 
trong suốt đường đời. Khi bạn tìm được 
những đam mê, vũ trụ sẽ giúp bạn thu 
hút được may mắn. Bạn có thể sống và 
làm việc theo mong muốn của chính mà 
không cần theo đuổi kỳ vọng mà người 
khác đặt lên cho bạn, đem đến sự tự do 
để bạn nhận biết con người thật chính 
mình giúp bạn điều chỉnh cuộc sống của 
mình một cách dễ dàng và là nguồn cảm 
hứng kết nối với bên trong thực tại tâm 
hồn

Chỉ số ngày sinh cũng tiết lộ cho chúng ta biết về năng khiếu bẩm sinh, tính cách, cách đối 
diện với sự việc trong cuộc sống như tình yêu, môi trường làm việc và cả những kỳ vọng trong 
tương lai. Để có một cuộc sống cân bằng hãy luôn tự giáo dục bản thân và nhận ra các định 
hướng về sự nghiệp. Nếu không nhận ra và tự khám phá bản thân mình sớm chúng ta sẽ chỉ mãi 
tốn sức lực, thiếu đi chất lượng. Hãy dành thời gian để tìm kiếm những niềm vui trong cuộc 
sống, và bắt tay vào thực hiện hóa giá trị  của bản thân trong cộng đồng. Hãy sống tối vời đời 
và với mình bởi khi bạn sinh ra 
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Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, tâm sự với những người thân yêu, cùng nhau ăn những món 
ngon, chia sẻ với nhau những bài hát yêu thích. Hãy sống tốt với đời và bản thân mình bởi khi 
bạn sinh ra đã là một ngày tốt đẹp. 

Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, tâm sự với 
những người thân yêu, cùng nhau ăn những 
món ngon, chia sẻ với nhau những bài hát yêu 
thích. Hãy sống tốt với đời và bản thân mình 
bởi khi bạn sinh ra đã là một ngày tốt đẹp. 
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V. Các Con Số Đường Đời Của Những Người Nổi Tiếng 

“Lỡ làm người rồi, không thể sống một cuộc đời phí hoài được.”
                  - Phạm Nhật Vượng ( Chủ tịch VinGroup)- 

Phạm Nhật Vượng
 ( Chủ tịch VinGroup)

Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc

Người sáng lập công ty Ford
Henry Ford

Cố tổng thống Hoa Kỳ 
George Washington

Con số Đường đời có tác động rất lớn đến sự thành công trong cuộc sống của một con người. 
Những người thành công là những người xác định được đúng phương hướng phát triển phát 
triển bản thân, họ đang đi đúng với đường đời và sứ mệnh của chính mình. 
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 “ Thay đổi luôn xuất hiện từ những người bình thường làm 
những chuyện phi thường “ 

-Tổng Thống Mỹ Barack Obama-

 “ Có 3 yếu tố thành công: Đúng thời điểm, đúng người 
và chuẩn bị cho chặng đường 10 năm” 

- Tỷ Phú Jackma- 

Cựu tổng thống Mỹ 
Barack Obama

Tỷ phú Jack Ma

Wolfgang Amadeus Mozart

Nhà đào tạo 
Phạm Thành Long

Cầu thủ David backham

Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn 
Thị Phương Thảo

Nhà đào tạo 
Tony Robbins

Chủ tịch Trung Nguyên 
Đặng Lê Nguyên Vũ
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“Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. 
Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.”

 Tỷ phú Bill Gates

“Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái 
gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh” 
- Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg-

Cựu tổng thống 
Mỹ Donald Trump

MC Trấn Thành

Tỷ phú Bill Gate

Nhà sáng lập Facebook 
Mark Zuckerberg

Ca sỹ Tuấn Hưng

Diễn giả 
Lê Thẩm Dương

Leonardo Da Vinci

Chủ tịch Hòa Phát Trần 
Đình Long
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“ Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc 
mới lên đến đỉnh”

 - Chủ Tịch Hồ Chí Minh 

Sai lầm luôn được tha thứ, nếu bạn có can đảm để thừa nhận chúng. 
Thậm chí có những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng  

- Lý Tử Long- 

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Huyền thoại võ thuật 
Lý Tử Long

Phó thủ tướng 
Vũ Đức Đam

Lãnh tụ Nga 
Vladimir Vladimirovich Putin

Nhà bác học 
Albert Einstein

Bộ óc vĩ đại 
Stephen Hawking

Doanh nhân 
Jeff Bezos

Tỷ phú Elon Musk
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“Chúng ta sinh ra để thành công, đừng do dự đừng ngần ngại “
- Sơn Tùng MTP -

“Vị tướng dù có công lao lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ 
có nhân dân Việt Nam là người đánh thắng Mỹ. Các ngài gọi tôi là vị tướng thần 

thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình”. 
- Đại Tướng Võ Nguyên Giáp- 

Pablo Picasso

Nhà ngoại cảm 
Phan Thị Bích Hằng

Ca sĩ Sơn Tùng MTP

Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp

Người mẫu Ngọc Trinh

Anh hùng dân tộc Ấn Độ 
Mahatma Gandhi

Lãnh tụ 
Vladimir Ilyich Lenin

Thủ tướng 
Phạm Minh Chính



29

Bạn đang có trong tay một “Bản Thiết Kế Cuộc Đời” đáng tin nhất và rõ ràng nhất để bạn mở 
ra một cuộc đời  thịnh vượng. Khi nhìn vào các chỉ số, chắc hẳn bạn đang thắc mắc rằng đâu 
là chỉ số quan trọng nhất và nên tìm hiểu từ chỉ số nào. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách 
đọc một “Bản thiết kế cuộc đời” 

VI. Hướng Dẫn Cách Đọc Một “Bản Thiết Kế Cuộc Đời” 

Đầu tiên hãy bắt đầu tìm hiểu vào chỉ số 
đường đời, đây là chỉ số ảnh hướng tới trên 
50% cuộc sống của bạn. Số đường đời cung 
cấp cho bạn về cơ hội, thách thức trong cuộc 
sống và những gì bạn cần học và vận dụng 
để đạt được mục tiêu của mình. 

Chỉ số thứ 2 là chỉ số Linh Hồn, khi bạn biết 
chăm sóc cho linh hồn của chính mình bạn 
sẽ biết cân bằng được cuộc sống. Linh hồn 
của một người là cái ẩn chứa bên trong mà 
người ngoài không thể nhìn thấy được. 
 
Chỉ số thứ 3 là chỉ số Sứ Mệnh, giúp cho bạn 
biết được bạn đến với cuộc đời này để làm 
gì, ý nghĩa sự xuất hiện của bạn. Khám phá 
ra được những tài năng khác mà bạn luôn 
sở hữu từ đó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng 
quan hơn về cuộc đời. 

Chỉ số thứ 4 là chỉ số Thái Độ, Cho bạn biết góc nhìn của bạn với cuộc sống, sự việc. Đứng 
trước khó khăn trong cuộc sống cách bạn phản ứng, đối phó là gì. Năng lực đang mang trong 
cơ thể bạn là tích cực hay tiêu cực ra bên ngoài. Người khác đang nhìn bạn ra sao mà bạn 
không hề biết.

Chỉ số thứ 5 là chỉ số Nhân Cách, Chỉ số này sẽ cho bạn biết về con người bên ngoài của bạn 
hoặc những gì bạn thể hiện với những người xung quanh. Đây là những cảm xúc của hành 
động thể hiện ra bên ngoài đối với cuộc sống. 

Chỉ số thứ 6 là chỉ số ngày sinh Cho biết cách bạn quan sát cuộc sống và cái nhìn đầu  tiên về 
bạn. Tiết lộ những đặc điểm tính cách, bổ sung cùng với những tài năng và khả năng cụ thể sẽ 
hỗ trợ bạn trên con đường cuộc sống. Nó là năng lực bẩm sinh của bạn nhưng phải được khai 
phá.

Chỉ số thứ 7 là chỉ số Trung Niên, Chỉ số trung niên (bắt đầu từ 35 tuổi trở đi) chỉ ra cho bạn 
biết kỹ năng gì bạn cần dùng trong giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời và chú ý trong hành 
trình khi bắt đầu vào giai đoạn trung niên. Đó là con số cần ghi nhớ khi đưa ra các mục tiêu và 
quyết định dài hạn.
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CÔNG THỨC



CÔNG THỨC TÍNH 
CHỈ SỐ ĐƯỜNG ĐỜI

Ngày sinh: 19/07/1991
Ta tính tổng
19 + 7 + 1 + 9 + 9 + 1 = 46

Vì số này không phải số đơn 
nên tiếp tục cộng 
4 + 6 = 10

Cộng tiếp 1 + 0 = 1
Kết quả cuối cùng ra là “1”. 
Vậy số “1” là chỉ số Đường đời.

46
ĐƯỜNG ĐỜI

Lấy tất cả các số có trong
ngày/tháng/năm sinh cộng lại với nhau
Ra được tổng là “XY”.
Ta tiếp tục cộng (X+Y) = Z.

Vậy “Z” chính là chỉ số Đường đời.

Trường hợp XY = 11, 22 ta sẽ giữ nguyên
Trường hợp XY = 33, 44 nếu chỉ số rút
gọn của Ngày sinh, tháng sinh, năm
sinh có xuất hiện con số 11, 22.

10

1



Ngày sinh: 19/07/1991
Ta tính tổng
1 + 9 + 0 + 7 = 17

Vì số này không phải số đơn 
nên tiếp tục cộng 
1 + 7 = 8

Kết quả cuối cùng ra là “8”. 
Vậy số “8” là chỉ số Thái độ.

17
THÁI ĐỘ

Lấy tất cả các số có trong
ngày/tháng sinh cộng lại với
nhau
Ra được tổng là “GH”.

Ta tiếp tục cộng (G+H) = I.

Vậy “I” chính là chỉ số Thái độ
8

8

CÔNG THỨC TÍNH 
CHỈ SỐ THÁI ĐỘ



Ngày sinh: 19/07/1991
Ta tính tổng
1 + 9 = 10

Vì số này không phải số đơn 
nên tiếp tục cộng 
1 + 0 = 1

Kết quả cuối cùng ra là “1”. 
Vậy số “1” là chỉ số Ngày sinh

10
NGÀY SINH

Tổng các số trong Ngày sinh
chính là chỉ số Ngày sinh của
bạn

1

1

CÔNG THỨC TÍNH 
CHỈ SỐ NGÀY SINH



Ví Dụ: Bạn tên là “TRƯƠNG 
THỊ SIM” dựa vào bảng quy đổi 
ở dưới ta sẽ có cách tính:
* TRUONG -> 2+9+3+6+5+7=32 -
> 3+2 = 5
* THI -> 2+8+9 = 19 -> 1+9 =10 -> 
1+0 =1
* SIM -> 1+9+4 = 14 -> 1+4 = 5
->> Ta cộng tổng lại: 5+1+5 = 11 

Kết quả cuối cùng ra là “11”. 
Vậy số “11” là chỉ số Sứ mệnh

SỨ MỆNH

Các chữ cái trong “Họ + tên
Đệm + Tên” sẽ được quy đổi ra
chữ số tương ứng theo bảng
phía dưới:
** Tổng các số quy đổi từ “Họ”
-> A
** Tổng các số quy đổi từ “tên
Đệm” -> B
** Tổng các số quy đổi từ “Tên”
-> C
Ta tính tổng: A + B + C = D
->> Vậy “D” chính là chỉ số Sứ
mệnh

11

CÔNG THỨC TÍNH 
CHỈ SỐ SỨ MỆNH

*Bảng đối chiếu chữ cái tại trang cuối cùng



Ví dụ: Bạn tên là “TRƯƠNG THỊ 
SIM” dựa vào bảng quy đổi ở 
dưới ta sẽ có cách tính:
* TRUONG -> U+O -> 3+6 = 9 
* THI -> I -> 9
* SIM -> I -> 9 
-> Ta cộng tổng lại: 9+9+9 = 27  
Vì số này không phải số đơn 
nên tiếp tục cộng 
2 + 7 = 9

Kết quả cuối cùng ra là “9”. 
Vậy số “9” là chỉ số Linh hồn

LINH HỒN

Ta sẽ tính tương tự chỉ số Sứ
mệnh.
Nhưng chúng ta CHỈ chuyển
đổi những chữ cái nguyên âm
thành số (a, e & w, i, o, u). Với A =
1, U = 3, E & W = 5, O = 6, I = 9
** Trường hợp đặc biệt: Y là
nguyên âm nhưng khi đứng
cạnh bất kỳ 1 nguyên âm nào
khác -> Y sẽ là phụ âm. Y = 7
Ví dụ:
Thy thì Y là nguyên âm
Thuỷ thì Y là phụ âm
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CÔNG THỨC TÍNH 
CHỈ SỐ LINH HỒN

*Bảng đối chiếu chữ cái tại trang cuối cùng



Ví dụ: Bạn tên là “TRƯƠNG THỊ 
SIM” dựa vào bảng quy đổi ở 
dưới ta sẽ có cách tính:
* TRUONG->T+R+N+G
->2+9+5+7= 23 -> 2+3 = 5
* THI -> T+H -> 2+8 = 10 -> 1+0 
=1 
* SIM -> S+M -> 1+4 = 5
-> Ta cộng tổng lại: 5+1+5 = 11
->> 1+1 = 2. 

Kết quả cuối cùng ra là “2”. 
Vậy số “2” là chỉ số Nhân cách

NHÂN CÁCH
Ta sẽ tính tương tự chỉ số Sứ
mệnh.
Nhưng BỎ chuyển đổi những
chữ cái nguyên âm thành số (a,
e & w, i, o, u). Với A = 1, U = 3, E &
W = 5, O = 6, I = 9. Chỉ tính và
chuyển đổi những phụ âm.
** Trường hợp đặc biệt: Y là
nguyên âm nhưng khi đứng
cạnh bất kỳ 1 nguyên âm nào
khác -> Y sẽ là phụ âm. Y = 7
Ví dụ:
Thy thì Y là nguyên âm
Thuỷ thì Y là phụ âm
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*Bảng đối chiếu chữ cái tại trang cuối cùng



Ví dụ: Chỉ số Đường Đời của 
bạn là 8 
Chỉ Số Sứ Mệnh của bạn là 6
Ta tính tổng : 8 + 6 = 14

Vì số này không phải số đơn 
nên tiếp tục cộng 
1 + 4 = 5

Kết quả cuối cùng ra là “5”. 
Vậy số “5” là chỉ số Trung niên

TRUNG NIÊN

Chỉ số Trung niên sẽ được tính
bằng :
Chỉ số Đường Đời + Chỉ Số Sứ
Mệnh = Chỉ Số Trung Niên
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*Bảng đối chiếu chữ cái tại trang cuối cùng



BẢNG ĐỐI CHIẾU CHỮ CÁI 
THẦN SỐ HỌC


