
Bài tập lý luận quẻ: TIỂU SÚC - KHUỂ - ĐẠI SÚC 

 

1. Câu hỏi: Em đang làm cho 1 công ty phân phối kính áp tròng. Theo Thầy em có gắn bó lâu dài với 

Công ty này không? 

 

2. Quẻ: TIỂU SÚC - KHUỂ - ĐẠI SÚC 

 

3. Phân tích phạm vi tình lý tự tư liên hệ.  

 

TIỂU SÚC    KHUỂ     ĐẠI SÚC 

Tắt dã, dị đồng   Quai dã, hỗ trợ    Tụ dã, tích tụ 

Vật lạ gắn vào mắt  Trợ giúp     Con mắt  

Miếng kính sát tròng   Giúp thấy rõ hơn    Mắt thấy rõ hơn 

 

✓ TIỂU SÚC: Vật lạ chen vào mắt, kính sát tròng 

✓ KHUỂ: Nương nhờ tròng mắt, được tròng mắt giữ lại không bị rơi ra, hỗ trợ mắt nhìn rõ hơn 

✓ ĐẠI SÚC: Con Mắt chứa đựng được hình ảnh của cả thế giới: là vật có dung lượng khổng lồ. 

Vậy rõ ràng là quẻ Dịch này đang nói về câu chuyện của công ty kính sát tròng. Luận tiếp về câu 

chuyện mà người ta hỏi để biết coi có gắn bó lâu dài hay không. 

 

4. Phạm vi câu chuyện. 

TIỂU SÚC    KHUỂ     ĐẠI SÚC  

Tắt dã, dị đồng   Quai dã, hỗ trợ    Tụ dã, tích tụ 

Cá nhân   Nương nhờ, trợ giúp, lìa xa  Một tập thể  

Nhân viên   Vừa được nương nhờ, vừa trợ giúp  Công ty 

Bất mãn   Muốn lìa xa     Nội bộ 

 

5. Xét thấy nội tình là Khuể: vừa là nương nhờ - hỗ trợ, vừa là trái lìa thật khó quyết đoán sẽ nghiêng 

về bên nào: đi hay ở. Dùng thêm Dịch Tượng Âm Dương đối đãi để quyết đoán: 

 

TIỂU SÚC – ĐẠI SÚC  

đối đãi với 

LÝ – VÔ VỌNG: giữ nguyên sở cũ, gắn bó lâu dài. Vậy Tiểu súc – Đại súc ắt sẽ ra đi. 

 

6. Kết luận:    Cá Nhân  Sẽ rời xa Công ty 

Tâm Thanh  

23:21 ngày 09/03/2021 

Hoán - Thuần Khảm 

 

Do sự mâu thuẩn nội bộ, đến 10:45 sáng ngày 27/5/2021 

đương sự quyết định rời xa công ty, đang tiến hành công tác bàn giao. 


