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Hồ Sơ Năng Lực – Phong Thủy Thiện Vũ Long 

Đại Diện: Chuyên gia Phong thủy Thiện Vũ Long 

là người có thâm niên nghiên cứu các môn Học thuật 

cổ: từ năm 1995 đến nay.    

1 - “ Kinh dịch, Thái ất, Kỳ môn”, “ Thiên văn – Địa 

lý – Nhân mệnh”,  “Bát tự, Tử vi, Nhân tướng mệnh, 

Phong thủy địa lý”  

2 - Ngoài thâm niên tích lũy kiến thức, chuyên gia 

từng tham gia “Hội Lý Số Việt Nam”,“ Hội Phong 

Thủy Việt Nam”, Giảng dạy các khóa đào tạo 

chuyên sâu về các môn:  “Dịch Lý”, “Tử Vi”, “Nhân Tướng Học”, “Phong Thủy 

Địa Lý”,“Phong Thủy Ứng Dụng Trong Lĩnh Vực Thiết Kế Kiến Trúc”, “ Phong 

Thủy Ứng Dụng Trong Trang Trí Nội Ngoại Thất, Sân Vườn Tiểu Cảnh”, “ Ứng 

Dụng Nhân Tướng Học Trong Quản Lý Nhân Sự”, “Phong Thủy Ứng Dụng Trong 

Đầu Tư BĐS”. 

3 – Tư vấn xem mệnh với kinh nghiệm dự đoán hơn 10 năm: Từ năm 2007 đến nay 

4 – Với 10 năm kinh nghiệm tư vấn xem Phong Thủy nhà ở, Tư vấn thiết kế Kiến 

Trúc Phong Thủy nhà ở, sân vườn tiểu cảnh, Chọn đất với các tiêu chí: Địa thế tốt, 

đón vận, hướng hợp mệnh gia chủ, bố trí cục bộ nội ngoại ngôi nhà hài hòa. 

5 – Với hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn lĩnh vực đầu tư, chiến lược cho các Doanh 

nhân, công ty làm ăn phát đạt. Định hướng cho cá nhân theo đuổi đúng chuyên 

ngành, đúng sở trường để phát triển sự nghiệp.  

6 – Với hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cải tạo nhà ở phạm lỗi Phong Thủy, sửa đổi 

và cải mệnh thành công trong thời gian 2 – 3 năm.  

7 – Với hơn 7 năm kinh nghiệm tư vấn quy hoạch các dự án BĐS, tư vấn cho các 

nhà đầu tư lựa chọn đúng phương vị phận dã, đón đầu vận thế, cũng như chọn lựa 

được đúng nơi ở, nơi lập nghiệp, nơi đầu tư hợp mệnh.  

8 – Có khả năng dự đoán chính xác vận hội của Cá nhân, Tập thể đến 95%. 

Chuyên gia Phong Thủy Thiện Vũ Long hàng năm đều có các bài viết dự đoán về 

các sự kiện có thể xảy ra... 
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Tư Tưởng Thiện Vũ Long Trên Con Đường Đi Tìm Vận Mệnh 

Học thuật cổ. Tinh hoa ngàn năm, cổ nhân góp nhặt từ trong đại dương bao la 

kiến thức gây dựng nên các môn học thuật. Đạo – Dịch – Tượng- Y – Lý – Số. 

Thuật truyền các đời thánh hiền xuất thế giúp nước, kẻ sĩ bang vua hiền gây dựng 

nghiệp đế vương. 

Cái tài đức đó muôn ngàn năm lưu giữ, Thánh hiền trăm năm xuất thế, nhân tài 

đời nào cũng có. 

Địa linh nhân kiệt, tử xuất dĩ lai. 

Nước Việt ta lãnh thổ tuy nhỏ nhưng có thế đất hiểm trở, dễ thủ khó công. 

Long mạch cuộn dài, nối liền không dứt. 

Đất lành chim đậu, dân hiền chất phác. 

Vua tôi tài đức vẹn toàn, vi dân lo ấm thực là phúc của muôn dân vậy. 

Các đời Vua Hùng truyền ngôi giữ nước. 

Ngô Quyền đánh quân Nam Hán 

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân. 

Lê Đại Hành dẹp nội loạn, chống giặc ngoại xâm. 

Lý Thái Tổ dời đô dựng nghiệp đế. 

Lý Thường Kiệt đánh quân Tống 

Hưng Đạo Vương giúp nhà Trần chống giặc Mông Nguyên. 

Nguyễn Trãi giúp Vua Lê đánh đuổi giặc Minh. 

Quang Trung Nguyễn Huệ đánh giặc nhà Thanh. 

Đào Duy Từ giúp Chúa Nguyễn. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm Tiên Sinh tinh thông Đạo – Dịch- Tượng- Y – Lý – Số, sấm 

truyền hậu thế. 

Phan Bội Châu – Phan Chu Trinh – Hoàng Hoa Thám vi nước, vi dân. 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh nghiên cẩn bí thuật mà tìm đường cứu nước, lưu danh 

muôn thuở, phúc ấm muôn dân, thái bình thịnh trị, xứng là bậc Thánh Nhân vậy. 

Bắc triều các đời có Thái công Khương Tử Nha giúp nhà Chu nghiệp đế. 

Quỷ Cốc Tử Tiên Sinh truyền thuật kinh bang. 

Tôn Vũ, Tôn Tử lưu danh binh pháp. 

Tôn Tẫn – Bàng Quyên, Ngô Khởi. 

Ngũ Tử Tư trợ giúp Ngô Vương, Phạm Lãi trợ giúp Việt Vương. 
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Phạm Tăng phò tá Sở Vương Hạng Vũ. 

Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình, Hàn Tín trợ giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang. 

Thời tam quốc Khổng Minh Gia Cát Tiên Sinh phò trợ Lưu Bị dựng Thục Hán, 

phân tam thiên hạ. 

Lưu Bá Ôn giúp Chu Nguyên Chương dựng nhà Minh. 

Lão Tử truyền Đạo Gia 

Khổng Tử truyền Nho Gia 

Mạnh Tử truyền Pháp Gia 

Học thuật cổ là tinh hoa của đất trời, người hữu duyên chuyên cần nghiền ngẫm, 

thông tỏ thiên văn, thấu tường địa lý, nắm rõ lòng người. Hòa cùng thiên địa, ngột 

rửa hồng trần. 

Đọc Kinh Dịch – Đạo Dịch: 

Để thấu tỏ âm dương, ngũ hành vạn vật quy luật tự nhiên, thấu hiểu đạo của trời, 

đức của đất, lý của người, tượng của hình, nghĩa của số, ý của mệnh. 

Thiên khí bao la, nhật nguyệt xoay vần, tinh tú dịch chuyển, gió mây vần vũ, bốn 

mùa luân giao. 

Địa vận xoay chuyển, bốn phương tám hướng, long mạch kết hình, sông núi giao 

hòa, vạn vật sinh huy. 

Nhân mệnh tương giao, âm dương tinh kết, sinh lão bệnh tử, sang hèn thọ yểu. 

Xem Thái Ất – Kỳ Môn: 

Để biết thiên tượng khí số, địa vận phong thủy, tìm minh chúa, mệnh thiên tử, biết 

thánh nhân, thấu nhân tài, bày binh bố trận, hiến mưu thuyết kế. Kinh bang tế thế. 

 

Ngẫm Sử Ký, Tứ Thư, Ngũ Kinh: 

 

Để hiểu thế thời thịnh suy, mở mang hiểu biết, thấu rõ nhân tình, dưỡng đức nuôi 

mình, lễ nghi văn hóa. 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 

Quan Binh Pháp – Phong Thủy: 

Để biết xem thế đất mà bày binh, trại, xem thế đất địa hình mà đặt quân phục kích, 

xem sông núi, địa hình mà liệu thế địch ta, xem thế đất mà biết sự hưng suy của địa 

vận. Thiên văn bí thuật, Địa lý bí thuật (phong thủy), Nhân mệnh bí thuật (tướng 

thuật, bát tự( tử vi – tử bình), tính danh thuật( phép đặt tên), toán độn( bấm quẻ, 

gieo quẻ, độn quẻ( toán lành dữ, sự vật, sự việc trước sau). 

Đạo – Dịch – Tượng- Y – Lý – Số: Đọc quan suy ngẫm, tu thân tề gia trị quốc, tu 

đạo, dưỡng đức, giúp người, giúp mình. 

Đạo học tinh hoa muôn ngàn lối, tinh thông Y – Lý – Số: Có thể dưỡng mình, 

chọn lành tránh dữ, hành y tế thế. 

Tinh thông Sử học – Tứ thư – Ngũ kinh: Có thể ra đời trị khu, làm quan một 

phương, giúp dân lo đủ. 

Tinh thông Sử học – Binh thư: Có thể ra đời làm tướng, điều quân bày trận, ra kế 

luận mưu. 

Trên thông thiên văn – Dưới tường địa lý – thấu rõ nhân hòa: Có thể an bang 

trị quốc bình thiên hạ. 

Gom góp hạt ngọc châu trong đại dương mênh mông kiến thức của cổ nhân, hướng 

dẫn cho những ai yêu thích đam mê tìm hiểu môn học thuật cổ. Mỗi môn mỗi phái 

đều có ưu điểm và nhược điểm, nhưng đều có điểm chung đó là hướng con người 

tới những điều tốt lành, an đức vi dân, hành thiện công đức. Long mỗ mạo muội 

trích dẫn lời cổ nhân, gom góp châu ngọc tinh hoa của bậc thánh hiền, răn mình, 

khuyến khích người bỏ xấu, theo tốt. Vi điều thiện, tránh điều ác, tìm ra chân lý 

con đường vận mệnh.Sinh thời đọc sách xưa thấm thía thế thời, nghiệm lẽ đúng 

sai, thán phục ý chí cổ nhân, tài đức vẹn toàn, nhìn xa trông rộng, sấm truyền hậu 

thế. 

 

Thiện Vũ Long 

Tự Vô Ngôn 
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Trụ Sở: 54A Nguyễn Chí Thanh – TP. Hà Nội  

– Hotline: 0963. 656. 058 

– Trợ Lý Mr Bình: 0964. 19. 0123 

Chi Nhánh 1: Vĩnh Phúc – Trợ Lý Tư Vấn: 0966. 163. 163  

Chi Nhánh 2: Nghi Hòa – Cửa Lò – Nghệ An: Trần Thanh: 0912. 631. 619 

Chi Nhánh 3: Bắc Giang - Bắc Ninh: Trợ Lý Nguyên Khánh: 0977. 094. 091 

Chi Nhánh 4: Quảng Ninh – Mr Thành: 0961. 054. 102 

Chi Nhánh 5: Hải Phòng – Trợ Lý Tư Vấn: 0964. 58. 1357 

 Tầm nhìn 
 

Bằng tâm huyết, đam mê nghiên cứu học thuật cổ đông phương cùng ước nguyện 

các môn học thuật cổ sẽ mang đến ích lợi cho quý khách hàng. Chúng tôi hướng 

tới sự phát triển bền vững, và luôn cố gắng từng ngày để trau dồi kiến thức, kinh 

nghiệm để phục vụ khách hàng tốt hơn, tư vấn hết mình giúp khách hàng hiểu rõ 

hơn về con đường sứ mệnh của bản thân giúp cuộc đời có ý nghĩa hơn mỗi khi 

thức dậy.  

 

Chúng tôi luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp, phản hồi của khách hàng để từng 

bước nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn phát triển ngày một lớn mạnh. 

 

 Sứ mệnh 

 

Đối với khách hàng: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển. Mang lại sự tư vấn 

tốt nhất và cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của khách hàng. Để đạt được 

điều này, mỗi chuyên viên của Chúng tôi luôn tự ý thức được trách nhiệm của 

mình, trau dồi những kỹ năng và kinh nghiệm trong suốt quá trình làm việc. 

 

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, 

sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện  cho nhân viên học tập kiến thức cùng trau dồi 

kinh nghiệm luận giải và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên. Không 

ngừng học hỏi, trao đổi và chia sẻ kiến thức với nhau. 

 

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực 

vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và 

niềm tự hào dân tộc. 
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 Giá trị cốt lõi 
 

Chúng tôi luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu. Chúng tôi coi trọng chữ Tín như chính 

danh dự của mình và luôn làm việc trên nền tảng trung thực. 

Chúng tôi cam kết sẽ luôn tận tâm và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn 

cản chúng tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích 

của Quý khách hàng. 

 

Với tập thể chúng tôi luôn đoàn kết, vững mạnh và với sự ủng hộ của Quý khách 

hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương 

lai. 

 

Dịch Vụ Phong Thủy Thiện Vũ Long Cung Cấp 

 

1. Cố vấn vận mệnh, phong thủy cho cá nhân, doanh nghiệp theo yêu cầu. 

2. Tư Vấn Vận Mệnh ( Gói 1, 2, 3 ) 

3. Đặt Tính Danh ( Đặt tên cho con, đặt tên thương hiệu, cửa hàng, công ty ) 

4. Luận Giải Lá Số Tử Vi ( Trọn đời, 10 năm, 5 năm, 1 năm ) 

5. Chọn ngày giờ tốt trong một năm theo bát tự bản mệnh. 

6. Tư vấn định hướng khởi nghiệp, lĩnh vực đầu tư theo bản mệnh. 

7. Chọn ngày giờ tháng năm tốt khi sinh mổ.  

8. Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở, khách sạn, công ty hợp phong thủy.  

9. Tư vấn quy hoạch dự án đô thị, chung cư, dự án nghỉ dưỡng, dự án bds công 

nghiệp, dự án bds sinh thái hợp phong thủy, kích hoạt vận khí phận dã.  

10. Xem phong thủy đất đai, nhà ở, văn phòng, cửa hàng, công ty, xưởng.  

11. Nhận tìm đất, nhà ở, văn phòng, cửa hàng, công ty, xưởng hợp phong thủy 

theo yêu cầu.  

12. Sửa chữa, cải tạo nơi ở, cửa hàng, công ty, xưởng phạm lỗi phong thủy.  

13. Tư vấn quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp theo thuật phong thủy.  

14. Phân tích vận mệnh của lãnh đạo cao cấp các lĩnh vực theo yêu cầu.  

15. Phân tích đối thủ cạnh tranh theo yêu cầu. 

16. Phân tích dự đoán sự hưng vong của bất kỳ lĩnh vực theo yêu cầu.  

17. Nhận tìm thế đất tốt, quy hoạch lăng mộ dòng họ, cá nhân theo yêu cầu. 

18. Cung cấp các vật phẩm có tác dụng kích hoạt gia tăng vận khí gia trạch.  
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Danh Sách Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Tư Vấn Vận Mệnh Tiêu Biểu 
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Một Số Công Trình Tư Vấn Phong Thủy Trọn Gói. 

 

 

1. Tư vấn Phong Thủy cho Tràng Tiền Plaza ( 01/ 04/ 2014 ) 

 

Báo chí phỏng vấn Chuyên gia phong thủy Thiện Vũ Long về Tràng Tiền Plaza vào ngày 07/04/2014.  

 

Đường link: https://soha.vn/kinh-doanh/khac-tinh-cua-trang-tien-plaza-voi-ong-

chu-jonathan-hanh-nguyen-20140217120712515.htm 

 

 

Tràng Tiền Plaza - Hà Nội. 

 

https://soha.vn/kinh-doanh/khac-tinh-cua-trang-tien-plaza-voi-ong-chu-jonathan-hanh-nguyen-20140217120712515.htm
https://soha.vn/kinh-doanh/khac-tinh-cua-trang-tien-plaza-voi-ong-chu-jonathan-hanh-nguyen-20140217120712515.htm
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2. Tư vấn Phong Thủy cho Thuận Kiều Plaza (06/09/2015) 

Báo chí phỏng vấn Chuyên gia phong thủy Thiện Vũ Long về Thuận Kiều Plaza vào ngày 06/10/2015. 

Đường link: https://soha.vn/xa-hoi/chuyen-gia-mach-nuoc-de-thuan-kieu-plaza-

tai-sinh-20150822091130118.htm 

 

Thuận Kiều Plaza bị bỏ hoảng gần 20 năm. 

 

Thuận Kiều Plaza sau khi cải tạo và đổi tên thành The Garden Mall 

https://soha.vn/xa-hoi/chuyen-gia-mach-nuoc-de-thuan-kieu-plaza-tai-sinh-20150822091130118.htm
https://soha.vn/xa-hoi/chuyen-gia-mach-nuoc-de-thuan-kieu-plaza-tai-sinh-20150822091130118.htm
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3. Tư Vấn Phong Thủy Quy Hoạch Nhà Máy Sản Xuất Hãng Sơn Skeypaint 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

 

 

Bản sơ đồ quy hoạch tổng thể Nhà máy sản xuất sơn Skeypaint. 

 

4. Công Trình – Gia Chủ: Nguyễn Anh Hoàng ( CTHĐ Hãng sơn Skeypaint ) 

- KĐT Nam Vĩnh Yên – Tp. Vĩnh Yên – T. Vĩnh Phúc.  

- Năm 2018.  

 

Bản Vẽ 3D Cảnh Quan Trước Nhà 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 

 

Công Trình Sau Khi Hoàn Thiện 

 

5. Công Trình: Gia Chủ: Phạm Quang Nguyên - GĐ Sở KH&CN Vĩnh Phúc. 

 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 

6. Công Trình: Gia Chủ: Nguyễn Thế Trường – Phó Bí Thư Tỉnh Ủy – GĐ 

Sở Công Thương Tỉnh Vĩnh Phúc.  

 

7. Công Trình Quy Hoạch Nghĩa Trang Lăng Mộ Dòng Họ.  

- Phạm Anh Tuấn – Tổng Giám Đốc Cty Cp Viscotone – Tập Đoàn Phenikaa 

 

Phương án 1 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 

 

Phương án 2 

8. Công Trình: Biệt thự vườn  

- Gia Chủ: Nguyễn Xuân – Xuân Lôi – Vĩnh Phúc.  

 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 

9. Tìm Địa Thế Huyệt Mộ Đẹp – Thủy Long Cách. Long mạch kéo dài – Tứ linh 
lai chầu. Phát Võ Nghiệp. Nữ lấy chồng đại quý, Nam hưởng phú quý – Tướng 
quân uy quyền hiển hách. 

 

 
 

Góc Tri Ân – Những Nhận Xét Tiêu Biểu Của Khách Hàng. 

 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 

 

 

 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    
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Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 

 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 

 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 

 



Đi Tìm Vận Mệnh – Hoán Cải Vận Số    

 

 

 


