
Màu sắc và tâm trạng 12 cung hoàng đạo 

Mỗi cung đều có những màu đặc trưng và chúng 

ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của bạn. 

Hãy xem bạn hợp với những màu nào nhé! 

Tại sao bạn thường có xu hướng thích những màu 

nhất định? Và một số màu lại có sức hấp dẫn mạnh 

mẽ với bạn? Khuynh hướng này phụ thuộc vào hành 

tinh thống trị cung hoàng đạo của bạn.  

Mỗi hành tinh thống trị có những màu sắc đặc trưng 

riêng, chi phối sở thích về màu, thời trang và cả tâm 

trạng của bạn. Nếu màu sắc lựa chọn phù hợp, nó có 

thể giảm nhẹ sự đau đớn, xoa dịu nỗi buồn, nuôi 

dưỡng và thanh lọc tâm hồn mỗi người. 

Theo chiêm tinh học, mỗi một ngày trong tuần lại có 

những màu sắc thích hợp nhất, mang lại nhiều sinh 

lực nhất cho con người. Khi chọn quần áo cho từng 

ngày, bạn nên chú ý chọn màu như sau: 

Thứ hai: màu trắng, xanh lam nhạt hoặc màu bạc 

Thứ ba: màu đỏ hoặc da cam 

Thứ tư: xanh lá cây 

Thứ năm: màu vàng 

Thứ sáu: màu hồng, màu quả đào hoặc màu kem và 



trắng nhạt 

Thứ bảy: màu đen hoặc xanh nước biển 

Chủ nhật: màu vàng, da cam 

Tuy nhiên, ngoài sở thích cá nhân và lời khuyên ở 

trên, nếu bạn mặc màu phù hợp với cung hoàng đạo 

của mình, đặc biệt vào ngày mà hành tinh thống trị 

đang tràn trề sức mạnh, bạn sẽ may mắn và có tâm 

trạng tốt cả ngày.  

 

Dương Cưu (21/3 – 19/4) 

Dương Cưu được thống trị bởi sao Hỏa, một hành 

tinh sôi nổi, bốc lửa và hiếu chiến. Vì vậy, màu sắc 

thích hợp nhất cho Dương Cưu là màu đỏ, đặc biệt là 

màu đỏ máu. Đây là màu sắc tượng trưng cho năng 

lượng, sự nhanh nhẹn, hiếu chiến. Tuy nhiên, không 

phải lúc nào màu đỏ cũng tốt cho Dương Cưu. Khi 

bạn bồn chồn, lo lắng hay tức giận, màu đỏ dễ dàng 



khiến bạn bị tăng huyết áp và có thể gây những tổn 

hại nho nhỏ cho sức khỏe. Lúc ấy, bạn cần bình tĩnh 

và thả lỏng cơ thể. 

Những gam màu nhạt như trắng nhạt, màu kem hay 

hồng sẽ giúp dây thần kinh của Dương Cưu bớt căng 

thẳng. Vì vậy, ngoài màu đỏ, có một vài màu khác sẽ 

tác động lên những trạng thái cảm xúc khác nhau 

của bạn. Những người cung Dương Cưu thường 

thích màu gỉ sắt, vàng nghệ, mạ vàng. 

Nhưng Dương Cưu nên tránh màu đen, bởi màu đen 

là màu đại diện cho sao Thổ, mà sao Thổ và sao Hỏa 

vốn rất tương khắc với nhau. Vậy nên, dù màu đen 

có thời trang, sang trọng như thế nào, bạn cũng 

không nên chọn màu này. 

Phong cách thời trang: Dương Cưu thường chọn 

cho mình những bộ trang phục táo bạo, hào nhoáng 

và "độc". Họ thường là những người tạo ra các xu 

hướng thời trang và mang những bộ cánh giúp mình 

cảm thấy tràn đầy năng lượng. 

Bạn nên mặc màu đỏ vào thứ ba. 

Kim Ngưu (20/4 – 20/5) 



Đối với một Kim Ngưu được thống trị bởi sao Kim 

thì màu sắc phù hợp nhất với bạn là màu trắng và 

hồng. Kim Ngưu là những người nhút nhát, hướng 

nội, nhạy cảm. Vì vậy, bạn cần những tông màu gần 

với đất như màu nâu, kaki, màu be để khuấy động 

bạn lên. Nhưng Kim Ngưu không nên chọn màu đỏ 

vì nó sẽ có những tác động không tốt cho tính cách 

thận trọng, điềm đạm và chín chắn. Mặc màu đỏ, 

bạn dễ bị kích động hơn. Trái lại, màu đen lại rất 

hợp với tính cách của bạn - những người kín đáo và 

dè dặt. Kim Ngưu cũng rất hợp với màu xanh da 

trời.  

Phong cách thời trang: Kim Ngưu thích tất cả 

những trang phục nào thoải mái và thiết thực, đặc 

biệt những chất liệu mềm mại. 

Bạn nên mặc màu hồng vào thứ sáu. 

Song Sinh (21/5 – 21/6) 

Song Sinh là người hay thay đổi và không kiên định. 

Tính cách này một phần nào đấy được quy định bởi 

sự thống trị của sao Thủy. Song Sinh thích màu xanh 

lá cây - màu sắc tượng trưng cho sự phát triển, sáng 

tạo và trẻ trung. Khi bạn mặc màu này, nó sẽ giúp 

bạn tăng cường sự khéo léo, tháo vát; thúc đẩy 



những tài năng đặc biệt, sự sáng tạo và khả năng tư 

duy vượt trội. Nếu bạn là một người thuộc cung 

Song Sinh, hãy chọn lựa cho mình những bộ quần áo 

có tông màu xanh; chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn 

những điều thú vị. 

Màu sắc có thể kìm hãm tính hay thay đổi của Song 

Sinh, tạo lập sự ổn định là màu đen. Ngoài ra, màu 

trắng và hồng cũng là màu phù hợp với bạn. Màu đỏ 

sẽ giúp bạn phấn chấn, tuy nhiên nó cũng khiến bạn 

cảm thấy bồn chồn và bị kích động thái quá. 

Phong cách thời trang: Song Sinh thích những bộ 

cánh hợp mốt và thời trang, và thường xuyên cập 

nhật những khuynh hướng thời trang mới nhất. 

Bạn nên mặc màu xanh lá cây vào thứ tư. 

Cự Giải (22/6 -22/7) 

Những người cung Cự Giải do mặt trăng thống trị, 

thường nhút nhát và khép kín. Màu sắc thích hợp 

nhất với bạn là màu xanh lam, trắng và xanh nước 

biển. Cự Giải cũng nên chọn màu vàng, vì nó mang 

lại thuận lợi cho bạn trong kinh doanh và giúp bạn 

suy nghĩ tích cực hơn.  



Nhiều khi, màu đỏ có thể sẽ hữu ích khi bạn cảm 

thấy yếu đuối và thiếu nghị lực, nhưng nó lại không 

hợp với Cự Giải. Nếu bạn thường xuyên mặc màu 

đỏ, có thể nó sẽ khiến bạn cảm thấy bất an. Bạn 

không nên chọn màu đen, vì nhiều khi nó mang đến 

không khí u ám và làm bạn trở nên bi quan.  

Phong cách thời trang: Những người thuộc cung 

Cự Giải có khuynh hướng thích trang phục mềm 

mại, công phu, như hàng thêu, và có cá tính riêng. 

Bạn nên mặc màu trắng, xanh nước biển hoặc xanh 

lam nhạt vào mỗi thứ hai. 

Sư Tử (23/7 – 22/8) 

Sư Tử được cai trị bởi mặt trời, hành tinh tượng 

trưng cho những nguyên tắc tối cao. Vì vậy, màu 

hợp nhất với bạn là màu của mặt trời - màu da cam. 

Khi mặc màu này, bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn, đặc 

biệt là sức hút của một người lãnh đạo, giống như vị 

trí của mặt trời đối với các hành tinh khác.  

Những người thuộc cung Sư Tử thích mặc quần áo 

sáng màu hoặc màu đậm, đặc biệt là những màu liên 

quan đến vua chúa như: da cam, tím, đỏ, vàng... Tất 

cả những màu này đều rất tốt cho Sư Tử. 



Màu sắc không hợp với Sư Tử là xám và gam nhạt. 

Nó không phù hợp với tính cách của bạn. Nhưng nếu 

bạn kết hợp trắng với vàng, hoặc đen với vàng sẽ 

giúp quần áo của bạn vừa không đơn điệu một màu, 

vừa đảm bảo được sự hòa quyện với tính cách đặc 

trưng của mình. 

Phong cách thời trang: Sư Tử thích những bộ trang 

phục hào nhoáng, sang trọng, cầu kỳ, kiểu cách. Tuy 

nhiên, Sư Tử lại không chạy theo những xu hướng 

thời trang mới nhất, những nhãn hiệu thời trang nổi 

tiếng. Sư Tử cũng không thích những bộ quần áo 

màu trầm. 

Bạn nên mặc màu cam và vàng vào mỗi chủ nhật. 

Xử Nữ (23/8 – 22/9) 

Xử Nữ là cung hoàng đạo thứ hai được cai trị bởi 

sao Thủy, nhưng lại là phần đêm của hành tinh này. 

Vì vậy, có rất nhiều đặc điểm của Xử Nữ không 

giống với Song Sinh. Màu sắc cuốn hút Xử Nữ nhất 

là gam màu nhẹ và sáng như: tím hoa cà, màu quả 

đào, xanh lam nhạt hoặc hồng nhạt. Ngoài những 

màu quá xỉn và không hấp dẫn như màu xám, nâu 

xỉn thì Xử Nữ đều thích tông nâu và tông đất. 



Xử Nữ là những người dè dặt, kín đáo. Bạn thường 

kén cá chọn canh, cầu kỳ và hay đánh giá, nhận xét. 

Vì vậy, những màu như xanh rêu, xanh ve chai, xanh 

pha đen là những màu giúp bạn trẻ trung, sáng tạo và 

phù hợp với tính cách của mình. Tuy nhiên, Xử Nữ 

có thể cảm thấy không thoải mái khi mặc quần áo có 

tông màu đỏ. Những màu đậm nhất mà Xử Nữ có 

thể mặc là xanh lam, xanh lá. 

Phong cách thời trang: Xử Nữ thích kiểu vải hoa, 

caro, những trang phục với các đường cắt may hợp 

lý. Xử Nữ có khuynh hướng thích những bộ quần áo 

thông thường, giản dị và nhã nhặn. 

Bạn nên mặc quần áo tông màu xanh vào mỗi thứ tư. 

Thiên Bình (23/9 – 22/10) 

Được cai trị bởi phần ban ngày của sao Kim, những 

người thuộc cung Thiên Bình rất hiền lành và rộng 

lượng. Màu sắc phù hợp nhất cho Thiên Bình là 

xanh lam, màu sắc tượng trưng cho sự cân đối, cân 

bằng và hòa hợp với tất cả các lĩnh vực của cuộc 

sống. Thiên Bình là người hòa hiếu, tốt bụng và có 

tính thẩm mỹ cao. Vì vậy Thiên Bình luôn yêu thích 

những gì trang nhã, sang trọng và hoàn hảo. 



Những màu sắc khác phù hợp với Thiên Bình là 

hồng và trắng. Màu đen cũng là màu được yêu thích 

và giúp bạn bộc lộ được những phẩm chất tốt nhất. 

Bạn cảm thấy thích và phù hợp với những bộ quần 

áo một màu, đơn giản; tránh sự pha trộn, kết hợp quá 

nhiều màu sắc. Đối với bạn, trang phục được gọi là 

đẹp khi có thiết kế cân đối, hài hòa, màu sắc không 

quá đậm, lòe loẹt. 

Phong cách thời trang: Thiên Bình thích những bộ 

quần áo trơn một màu, đường cắt nuột nà, sang 

trọng. 

Bạn nên mặc màu kem hoặc trắng đục vào thứ 6. 

Bò Cạp (23/10 – 21/11) 

Bò Cạp là cung hoàng đạo được cai trị bởi phần đêm 

của sao Hỏa, vì vậy Bò Cạp thường có khuynh 

hướng chọn những màu sắc bí ẩn và huyển bí. Theo 

tiêu chí này, màu đỏ tươi rất hợp với bạn. Bạn thích 

những màu như: màu tía, tía sẫm, hạt dẻ, xanh ve 

chai, đỏ pha đen; những màu sắc thuộc về màn đêm 

hoặc sặc sỡ, những kiểu dáng cầu kỳ, khó hiểu. 

Màu nhạt và tông màu phấn không phù hợp với Bò 

Cạp. Nhiều khi Bò Cạp hay chọn các màu thiên về 



tông tím, những màu sắc có độ tương phản mạnh, có 

khi đối lập, xung khắc nhau tạo thành các mảng đối 

lập. Những màu sắc có chiều sâu cũng luôn hấp dẫn 

bạn. 

Phong cách thời trang: Bò Cạp luôn thích những 

trang phục khác thường và "độc". 

Bạn nên mặc màu hạt dẻ hoặc đỏ thẫm vào thứ ba. 

Nhân Mã (22/11 – 21/12) 

Những con người sôi nổi, bốc đồng như Nhân Mã sẽ 

rất phù hợp với màu vàng. Đó là màu của sự lạc 

quan, tươi sáng, vui vẻ và hạnh phúc. Nhân Mã thích 

những màu sắc tao nhã, giản dị, những màu như 

cam, đỏ, vàng, vàng nghệ. Tông vàng và xanh lam là 

những màu tốt nhất cho Nhân Mã. 

Nhiều khi màu trắng có thể làm tâm trạng bạn được 

xoa dịu và thư giãn. Hơn nữa, dù có thể bạn thích 

màu đen, nhưng bạn không nên chọn nó vì màu này 

sẽ có ảnh hưởng không tốt đến bạn. Những Nhân Mã 

yêu thích thể thao và hướng ngoại thường thích màu 

xanh lam, một màu xanh đậm, rực rỡ. Bạn cũng nên 

chọn màu đỏ vì màu này sẽ mang lại cho bạn năng 

lượng và thái độ dám nghĩ dám làm. 



Phong cách thời trang: Nhân Mã có khuynh hướng 

thích những trang phục hàng ngày giản dị và thể 

thao. 

Bạn nên mặc màu vàng vào thứ năm. 

Ma Kết (22/12 – 19/1) 

Ma Kết được cai trị bởi phần ban ngày của sao Thổ - 

một hành tinh dè dặt, kín đáo và nghiêm nghị, với 

màu sắc yêu thích là xanh nước biển, chàm và xám. 

Ma Kết thích trơn một màu, đặc biệt là màu đen; nếu 

có sự kết hợp thì đó là sự kết hợp rất đơn giản của 

trắng và đen. 

Ma Kết cũng thích những màu sắc thuộc về đất như 

nâu, kaki. Mặc dù bạn rất hiếm khi mặc màu đỏ 

nhưng màu đỏ có thể mang đến cho bạn sự bùng nổ. 

Vậy nên bạn hãy thử mặc màu đỏ nhiều hơn một 

chút. Ngoài ta, Ma Kết ghét những trang phục kỳ 

quái, khác thường. 

Phong cách thời trang: Ma Kết thích những đường 

cắt vuông vức, kiểu dáng truyền thống, đơn giản. 

Bạn nên mặc màu đen vào thứ bảy. 

Bảo Bình (20/1 – 18/2) 



Được cai trị bởi phần đêm của sao Thổ, Bảo Bình có 

xu hướng thích những gì kỳ quặc, khác thường, từ 

kiểu dáng thời trang, màu sắc, các đường cắt may 

cho đến ý tưởng và cả con người. Bảo Bình luôn bị 

hấp dẫn bởi màu tím và những màu sắc tạo ảo giác, 

hoặc những màu có thể thay đổi theo ánh sáng; thích 

sự pha trộn của nhiều màu, thậm chí nhiều khi 

không gọi tên được đó là màu gì. 

Màu đen là màu yêu thích của Bảo Bình. Cùng với 

đó là những thiết kế, kiểu dáng khác lạ. Nhiều khi 

những trang phục của Bảo Bình khiến người khác 

phải ngoái nhìn.  

Phong cách thời trang: Bảo Bình thích những bộ 

cánh kỳ quái, lạ lùng, cực kỳ hiện đại. 

Bạn nên mặc màu tím và xanh nước biển vào thứ 

bảy. 

Song Ngư (19/2 – 20/3) 

Bởi vì được cai trị bởi sao Mộc nên Song Ngư là 

những người nhạy cảm, tử tế, thân thiện; và màu 

vàng là màu phù hợp với tính cách ấy. Đây là màu 

sắc của của sự vui vẻ, lạc quan, và nâng cao tinh 

thần cho Song Ngư.  



Với những Song Ngư hay mộng mơ, thì những màu 

như vàng nhạt, hoa cà, hoa tử đinh hương, oải 

hương, tím nhạt, trắng sẽ rất phù hợp, giúp bạn bộc 

lộ cảm xúc và tâm trạng một cách tốt nhất. Màu 

vàng còn giúp cho bạn có trực giác tốt hơn. Ngoài 

ra, màu trắng luôn là màu được yêu thích. Những 

tông màu sáng và sặc sỡ có thể ảnh hưởng không tốt 

đến sự cảm nhận tinh tế của Song Ngư. 

Bạn nên chọn những trang phục hài hòa hoa cỏ, kết 

hợp đơn giản, và tránh những tông màu quá lòe loẹt. 

Màu sắc không tốt cho Song Ngư là màu xanh lá 

cây, nó khiến Song Ngư cảm thấy khó khăn để bộc 

lộ cảm xúc và bản thân. 

Phong cách thời trang: Song Ngư thích những 

trang phục lịch sự, trang nhã, và có óc thẩm mỹ 

Bạn nên mặc màu vàng nhạt vào thứ năm. 

 


