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Sinh con năm Bính Thân tốt, xấu như thế nào? 

 
Xếp thứ 9 trong bảng thứ tự 12 con giáp, khỉ là động vật cực kỳ thông minh, nhanh 
nhẹn. Vì vậy, không có gì khó hiểu nếu đứa trẻ sinh năm 2016 

 
Nếu đang có kế hoạch sinh con năm 2016, đây chính là thời điểm vàng để vợ chồng bạn 
chuẩn bị cũng như tìm hiểu những thông tin cần thiết. Biết rằng con là phúc trời cho, nhưng 
tham khảo về việc sinh con năm Bính Thân có hợp tuổi với ba mẹ không cũng là điều kiện 
cần hết sức thú vị. 

Theo lịch âm, năm con Khỉ (năm Bính Thân) bắt đầu từ ngày 8-2-2016 đến hết ngày 
27/1/2017. Sinh con năm 2016, năm Bính Thân, bé con nhà bạn thuộc mạng Hỏa (Sơn hạ 
hỏa, Lửa dưới chân núi). 

Xếp thứ 9 trong bảng thứ tự 12 con giáp, khỉ là động vật cực kỳ thông minh, nhanh nhẹn. 
Vì vậy, không có gì khó hiểu nếu đứa trẻ sinh năm 2016, năm Bính Thân, sẽ sở hữu những 
đặc tính tuyệt vời này. 

Trong thời Xuân Thu (770 TCM – 476 TCN), người ta không gọi khỉ, mà có tên chính thức 
trang nghiêm dành cho loài vật có chức vị hầu tước này: Hou. Từ đó về sau, khỉ chính là 
tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn. Hình ảnh của khỉ thường được điêu khắc hoặc dán 
trên các bức tường và cửa ra vào với mục đích kêu gọi phước lành và niềm vui. 

 

 
Khỉ con chính là may mắn và phước lành của ba mẹ trong năm 2016! 

 

1/ Giải mã tính cách Khỉ con 

Điểm mạnh của bé Khỉ không gì khác đó chính là sự sống động, linh hoạt, nhanh nhẹn và 
cực kỳ thông minh, lém lỉnh. Đôi khi, ba mẹ sẽ rất bất ngờ với những ưu điểm mang đặc 
tính khá thất thường này của bé. Điều này đồng nghĩa trong trường hợp tưởng chừng 
không giải quyết nổi, bé sẽ có cách vượt qua. 

Bé tuổi Khỉ thích thể thao, năng động và lúc nào cũng muốn chạy nhảy. Về mặt quan hệ, xã 
hội, ba mẹ cứ yên tâm vì bé rất tự tin, hòa đồng. Chính từ những đặc tính này, Khỉ con luôn 
có khát khao mạnh mẽ để tìm tòi và khám phá những mới mẻ trong cuộc sống. Khi giao 
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tiếp, bé không thích bị kiểm soát nhưng lại rất muốn thể hiện mình. Trong học tập hay công 
việc, Khỉ con luôn chứng tỏ mình là người sáng tạo. 

Bên cạnh các ưu điểm kể trên, Khỉ con vẫn tồn tại một số khuyết điểm. Bé sinh năm 2016, 
năm Bính Thân, không được kiên nhẫn cho lắm. Muốn gì cũng muốn ngay và luôn, nhưng 
khi đạt được rồi lại cả thèm chóng chán. Thiếu sót của Khỉ con còn có tính ganh tỵ, nghi 
ngờ, khá ích kỷ và kiêu ngạo. Nếu khắc phục được các điểm yếu này, bé sẽ đạt được 
thành tích đáng gờm. 

Tính cách của bé dưới góc nhìn chiêm tinh chỉ được hình thành sau khi bé ra đời. Dựa vào 
những nhóm ngày sinh sau, mẹ có thể dự đoán trước được bé con nhà mình có ưu/khuyết 
điểm gì nổi bật. 

2/ Sức khỏe của bé sinh năm Bính Thân 

Lối sống năng động, sở thích đậm mùi thể thao, hẳn nhiên khỉ con sẽ là những đứa trẻ 
khỏe mạnh. Nếu nói về bệnh tật, thông thường sẽ liên quan đến hệ thống thần kinh hoặc 
tuần hoàn. 

 
  

Nếu nuôi dạy một bé Khỉ trong nhà, mẹ nhớ là khi nào cũng phải nhắc nhở bé ăn uống, ngủ 
nghỉ đầy đủ, để tiết kiệm năng lượng cho lịch trình bận rộn của bé. Thêm một điều cần lưu 
ý, vì bé Khỉ hay tham gia các hoạt động ngoài trời, an toàn khi đi du lịch hay tàu xe rất cần 
được chú ý. 

3/ Nghề nghiệp và tình cảm của bé Khỉ 

Đề cập đến sự nghiệp, người tuổi Khỉ làm việc rất chăm chỉ, siêng năng. Họ có thể thích 
ứng với nhiều môi trường khác nhau nhờ bản tính hòa đồng, tự tin. Vì vậy, ba mẹ có thể 
định hướng bé Khỉ theo các nghề như kế toán, ngân hàng, khoa học, kỹ thuật, giao dịch 
chứng khoán, kiểm soát viên không lưu, đạo diễn phim, thiết kế phụ kiện trang sức hoặc 
nghề liên quan đến kinh doanh, quảng cáo. 

Về chuyện tình cảm, tuổi Khỉ có xu hướng đào hoa và rất dễ bị nhàm chán trong các mối 
quan hệ. Tuy nhiên, khi gặp được đối tượng lý tưởng, họ sẽ là một đối tác hoàn hảo, sẵn 
sàng cam kết mọi điều có thể. Tuổi Khỉ hợp với tuổi Trâu hoặc Mèo, nhưng khắc với tuổi 
Cọp và Heo. 

4/ Những điều may mắn cho bé sinh năm 2016 

-Con số may mắn: 4 và 9. 

-Ngày may mắn: Ngày 14 và 28 của bất kỳ tháng nào. 

-Màu may mắn: Trắng, xanh, vàng. 

-Hoa may mắn: Hoa cúc, hoa bằng lăng. 
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-Hướng may mắn: Bắc, Tây và Đông Bắc. 

-Tháng may mắn: Tháng 8 và tháng 12 âm lịch. 

5/ Bé sinh năm Bính Thân nên tránh những gì? 

-Tránh màu đỏ và hồng. 

-Tránh số 2 và 7. 

-Tránh hướng Nam và Đông Nam. 

-Tránh tháng 7 âm và tháng 11 âm. 

6/ Chọn tháng sinh con năm 2016 

Khỉ con sinh năm Bính Thân mệnh Sơn Hạ Hỏa, vì vậy tháng sinh tốt nhất và mùa Hạ và 
mùa Xuân. Năm 2016, bạn có thể chọn sinh con vào tháng 4, 5 hoặc tháng 1, 2 (các tháng 
tính theo âm lịch). 

Năm Bính Thân, tránh sinh con vào các tháng tứ quý: 3, 6, 9, 12 (tháng âm lịch). 

 

 
 

Bảng chọn mùa sinh con năm 2016, năm Bính Thân dành cho ba mẹ tham khảo 

Dù bé Khỉ có được sinh vào mùa nào, đó cũng là niềm hạnh phúc quá đỗi của ba mẹ vì mỗi 
đứa trẻ đều là phước lành. Thông tin về tháng sinh tốt chỉ mang tính chất tham khảo, vợ 
chồng bạn đừng quá nặng nề nếu kế hoạch không như mong đợi. Cuộc đời và số phận của 
bé được bồi đắp chủ yếu từ sự giáo dục, yêu thương của ba mẹ. 

 
Hoài Nam  
 
 Nguồn:Báo Sức khoẻ cộng đồng 
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