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BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỌN NGÀY GIỜ SINH
1- Ý NGHĨA VIỆC CHỌN NGÀY, GIỜ SINH
Xem ngày, giờ sinh và chọn ngày giờ sinh tốt nhất để chọn cho con 1 lá số đẹp nhất, giúp cho
con có được 1 cuộc đời nhiều thuận lợi nhất. Việc sinh vào ngày giờ xấu, phạm giờ kim xà,
thiết toả, giờ dạ đề, giờ quan sát, giờ xấu không những đem lại rất nhiều phiền toái cho cả bố
mẹ và trẻ khi nuôi dạy lúc bé mà còn để lại rất nhiều hậu quả cho trẻ sau này như ốm đau, bệnh
tật, học hành sa sút, không được bạn bè, quý nhân giúp đỡ, làm ăn vất vả, không có đường
quan lộ, hay thăng tiến, công danh không có, sự nghiệp không phát triển được, ngay cả đường
tình duyên cũng lận đận, con cái cũng khó khăn,…
NGÀY GIỜ SINH QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CUỘC ĐỜI CON - HÃY CHO CON LÁ SỐ
ĐẸP NHẤT CÓ THỂ!
2- NGƯỜI THỰC HIỆN
Thạc sỹ - Chuyên gia Phong Thuỷ Tạ Hậu (Chủ Tịch Phong Thuỷ Maxi, Sáng lập và quản lý
Phong Thuỷ Tạ Gia)
3- QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ
Mỗi ngày giờ khác nhau sẽ mang đến một cuộc sống khác nhau. Bởi vậy, xem ngày giờ sinh
có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của con bạn sau này.
“con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ấm no” và “cha mẹ, ông bà thì luôn mong con mình
có 1 tương lai tươi sáng”. Chính vì vậy, việc lựa chọn ngày tháng năm sinh hợp phong thủy
cho bé và lựa chọn sinh mổ là điều rất cần thiết.
Sự hiện diện của mỗi đứa trẻ là niềm hạnh phúc nhất của ba mẹ và số phận của mỗi em bé
luôn khác nhau.
Những đứa trẻ sinh vào giờ Đẹp sẽ có một cuộc đời suôn sẻ, may mắn và thuận lợi trong
đường công danh lẫn phát triển sự nghiệp. Ngược lại đứa trẻ sinh vào giờ Hung sẽ hay ốm đau,
bệnh tật, khó nuôi và có cuộc sống không mấy tốt đẹp sau này.
Điều kiện để mẹ quyết định xem ngày dự sinh cho con phải đảm bảo thai kì được đủ ngày,
đủ tháng.
Bạn cần cung cấp những gì?

Họ tên đầy đủ của ba mẹ
Năm tháng ngày giờ sinh (tối thiểu là năm sinh) của ba mẹ
Giới tính trẻ dự sinh (nếu có)
Địa chỉ cư trú sau này của đứa trẻ
Thời điểm dự sinh (thai phải từ 39 tuần tuổi)
Chi phí xem ngày dự sinh:
Chỉ với 2.000.000VND,
Ba mẹ sẽ sẽ nhận được:
2 ngày dự sinh phù hợp
Các cung giờ sinh đẹp nhất
Các cung giờ cần tránh phạm Kim Xà, Thiết toả, Dạ đề, Quan sát, giờ xấu
Lá số bát tự sinh thần theo ngày giờ sinh lựa chọn
Phân tích cơ bản về lá số bát tự của con
Tư vấn việc chăm sóc nuôi dạy,
Định hướng phát triển cho con
Tặng kèm 2 vòng dâu trừ tà, trấn sát cho mẹ và bé.
Thời gian hoàn thành:
Từ 1-5 ngày.
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