
 

 
           CTCP KT PHONG THUỶ MAXI 

                                    Hotline: 024 66 82 33 55  

       Website: https://phongthuymaxi.com/ 

                             Địa chỉ: 229 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội 

 
BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐẶT TÊN  

1- Ý NGHĨA VIỆC ĐẶT TÊN THEO PHONG THUỶ 

Đặt tên là 1 trong những phương pháp cân bằng ngũ hành tốt nhất trong phong thuỷ dựa vào việc cân bằng ngũ 

hành trong tứ trụ. Việc đặt tên phải dựa vào năm, tháng, ngày, giờ sinh của trẻ để xác định chính xác ngũ hành, 

hỷ, kị, dụng thần của trẻ để đặt. Việc đặt tên trước khi sinh, hoặc đặt tên vô tình không đúng không chỉ đem lại 

rất nhiều phiền toái cho cả bố mẹ và trẻ 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,… Nhiều người đã phải đổi tên cho con ngay cả khi con đã lớn, nhưng việc đổi tên chỉ có tác dụng 

nhiều khi con còn nhỏ, đặc biệt ít tác dụng với 1 người trưởng thành.  

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) 

TT NỘI DUNG BIỂU PHÍ THỜI GIAN 

GÓI ĐẶT TÊN CƠ BẢN 

1.  Lá số Bát tự sinh thần  

 

1.000.000VND 

 

 

- 2 5 ngày 

- Trả hồ sơ đặt 

tên qua 

email/zalo/tại 

văn phòng 

2.  Phân tích ngũ hành của con, xác định hỷ, kị, dụng thần. 

3.  Căn cứ vào họ, năm sinh của bố mẹ 

4.  Xác định tính cách cơ bản của con sau này. 

5.  Ý nghĩa của các sao trong trụ ngày. 

6.  Hướng dẫn cách bổ trợ thân mệnh giúp mệnh vượng hơn 

7.  Hướng dẫn kích hoạt cát thần trong mệnh 

8.  Tư vấn 3 bộ tên, tên đệm để bạn lựa chọn 

GÓI ĐẶT TÊN NÂNG CAO 

9.  Lá số Bát tự sinh thần  

 

 

 

 

 

 

2.000.000VND 

 

 

 

 

 

 

 

- 36 ngày 

- Trả hồ sơ đặt 

tên qua 

email/zalo/tại 

văn phòng 

10.  Phân tích ngũ hành của con, xác định hỷ, kị, dụng thần. 

11.  Căn cứ họ, năm sinh của bố mẹ. 

12.  Xác định tính cách cơ bản của con sau này. 

13.  Ý nghĩa của các sao trong trụ ngày. 

14.  Căn cứ năm sinh của bố mẹ để xác định chính xác sự tương, hỗ của các 

ngũ hành giúp việc đặt tên chính xác cao nhất. 

15.  Đánh giá các tật bệnh dễ mắc phải sau này thông qua ngũ hành. 

16.  Hướng dẫn cách hoá giải mất cân bằng ngũ hành. 

17.  Hướng dẫn cách bổ trợ thân mệnh giúp mệnh vượng hơn 

18.  Hướng dẫn kích hoạt cát thần trong mệnh 

19.  Tư vấn vị trí sao Văn Xương, giúp kích hoạt học hành thuận lợi, thi cử 

đỗ đạt, công việc sau này được hanh thông, đường quan lộ rộng mở. 

20.  Tư vấn 5 bộ tên, tên đệm để bạn lựa chọn 

    Hà Nội, tháng 4 năm 2021 

                                       PHONG THUỶ MAXI 

 

 


