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Thân chào Quý Cụ Ông Nguyễn Hồng Phúc, Chúng tôi xin gởi đến Quý Cụ Ông Nguyễn Hồng Phúc lá số Tứ Trụ này và luận giải cùng Quý
Cụ Ông những vấn đề mà Quý Cụ Ông đang quan tâm, Quý Cụ Ông hãy kiểm tra lại thông tin cá nhân 1 lần nữa, để chắc không bị nhầm
lẫn, vì nhầm lẫn thông tin thì kết quả sẽ sai.
Xin lưu ý về phần lời giải: trong một số ít đoạn bình giải chúng tôi lập chung cho cả nam và nữ, do đó nếu người xem là phái nữ mà có lời
giải là 'lấy được vợ đẹp' thì phải hiểu ngược lại là 'chồng đẹp' và đối với người nam cũng vậy. Do đó Quý Cụ Ông đừng nghĩ là lời giải bị sai
mà không an tâm.

T HÔNG T IN CÁ NHÂNT HÔNG T IN CÁ NHÂN

Họ  T ênHọ  T ên Nguyễn Hồng Phúc

Ngày Sinh ĐươngNgày Sinh Đương Chủ Nhật, Ngày Tháng Năm

Ngày Sinh ÂmNgày Sinh Âm Ngày , Tháng , Năm (//)

T ử ViT ử Vi Năm , Tháng , Ngày , Giờ

Bát  t ựBát  t ự Năm , Tháng , Ngày , Giờ

Giờ  SinhGiờ  Sinh (7:00)

Giớ i T ínhGiớ i T ính Nam

T uổ iT uổ i (2023 tuổi)

Qua phần luận đoán vừa nói trên, chúng tôi hy vọng Quý Cụ Ông đã có được lời giải đáp cho vận mệnh của Quý Cụ Ông. Quý Cụ Ông có
thể xem thêm phần tử vi bình giải để nắm rỏ hơn các chi t iết khác về vận mệnh Quý Cụ Ông.
Xem Tướng chấm net chân thành chúc Quý Cụ Ông Nguyễn Hồng Phúc thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. 
Trân Trọng.
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