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*** Giáng sinh đang đến thật 
gần. Chuẩn bị quà cho người 
thân và bạn bè từ bây giờ, bạn 
sẽ không phải mệt mỏi chen 
chúc trong những gian hàng 
chật cứng và đắt đỏ mà vẫn 
chưa chắc đã tìm ra món quà 
ý nghĩa. Bạn đã có ý tưởng gì 
chưa nào? tham khảo cách 
chọn quà theo cung hoàng 
đạo dưới đây xem nha. hy 
vọng bạn sẽ chọn được một 
món quà thật ưng ý cho 
những người thân của mình.

Dương Cưu (21/3 - 20/4)

Khi chọn quà cho Dương Cưu, hãy 
nhớ rằng bạn đang mua quà cho 
người thuộc mệnh hoả với năng 
lượng dồi dào, hiếu động nhưng 
lại thiếu bền bỉ, kiên nhẫn. họ thích 
những gì có tính "động" như du lịch 
khám phá hay những môn thể thao 
mạo hiểm (nhảy dù, leo núi, đua 
thuyền, lướt sóng), thích màu đỏ. 

những món quà như tour du lịch, 
dụng cụ thể thao, thẻ thành viên 
CLB thể hình/thẩm mỹ, video game, 
phim hành động, truyện phiêu lưu, 
trinh thám đều hợp với tính cách của 
Dương Cưu. những dụng cụ hỗ trợ 
công việc như điện thoại di động, 
PDA, máy tính xách tay, usB cũng 
hấp dẫn đối tượng này. nếu muốn 
tặng nước hoa, bạn nhớ chọn loại 
mang đậm cá tính, màu hổ phách 
cho nữ với mùi long diên hương 
quyến rũ và màu vàng da cam cho 
nam giới với mùi đậm hơn. 

Kim Ngưu (21/4 - 20/5)

Đây là những người thích 
những gì có tính ứng dụng. 
những sản phẩm thủ công 
tinh xảo được làm từ những 
vật liệu tự nhiên như hàng 
gốm sứ, mỹ nghệ, các vật 
dụng trang trí nhà, nói chung 
là những phụ tùng làm đẹp 
cho cả bản thân lẫn ngôi nhà của họ 
đều được hoan nghênh. 

họ kiên nhẫn và không ngại mất thời 
gian nên những cuốn sách hướng 
dẫn nấu ăn, phương pháp trang trí 
nhà cửa, mẹo vặt gia đình, dụng cụ 
nấu ăn, làm vườn đều hợp với Kim 
ngưu. Phim cổ điển, tiểu thuyết lãng 
mạn, tranh, sách nghệ thuật, bộ 
ghép hình sẽ mang tới niềm vui cho 
người này. nên dành thời gian gói 
quà cho thật bắt mắt nhé bạn.

Song Sinh (22/5 - 21/6) 

tính đa dụng là điều cần 
nhớ khi chọn quà cho người 
thuộc cung này. Máy ảnh kỹ 
thuật số, MP3, hay các sản 
phẩm công nghệ đời mới, 
những thứ kích động suy 
nghĩ và tưởng tượng sẽ được 
họ ưa chuộng. Đồ dùng văn 
phòng nhật ký, sổ ghi chép 
đều hợp. 

những bạn nữ thuộc cung 
này đặc biệt ưa thích đồ 
trang sức, hương thơm có 

mùi hoa cỏ thiên nhiên, nến thơm, 
hoa, những món quà mang tính 
lãng mạn. hầu hết người song 
sinh yêu văn học, thích những tác 
phẩm đoạt giải thưởng lớn, thể loại 
tâm lý, nghệ thuật sống, sách học 
làm người. nhưng về phim ảnh, 
họ lại thích những bộ phim cao bồi 
miền tây, hành động phiêu lưu, giả 
tưởng, kinh điển. những chuyến du 
lịch hay trò chơi mạo hiểm cũng hấp 
dẫn song sinh. 

Cự Giải (22/6 - 23/7) 

74 Bản tin Đại học quốc gia hà nội



BLoG.SINH VIÊN BLoG.SINH VIÊN

hãy chọn quà mang tính truyền 
thống, tình cảm như album, khung 
ảnh, tiểu thuyết lãng mạn, sản phẩm 
nội trợ, dụng cụ nhà bếp... Bạn cần 
tính tới bản chất nội trợ và làm mẹ 
của người này. họ yêu cái đẹp, thích 
những khung cảnh lãng mạn, nên 
cũng có thể tặng họ kỳ nghỉ ở những 
miền quê yên tĩnh, thả bộ trong rừng 
hay dạo chơi bên hồ. Cự Giải thích 
những đồ trang sức truyền thống hợp 
những mác hiệu nổi tiếng giá cả trên 
trời. những cuốn phim tình cảm, kết 
thúc có hậu, phim có cảnh quay đẹp, 
hoành tráng rất hợp gu của họ. 

Sư Tử (24/7 - 23/8) 

Chọn quà cho sư tử rất dễ vì con 
người năng động, hoạt bát này có 
nhiều sở thích phong phú. Không cần 
quá bền, món quà phải đừng mất thời 
gian (kiểu như bộ ghép hình phức tạp 
sẽ không hợp) vì người mệnh hoả tính 
hay sốt ruột và chóng chán. quần áo 
mới, sản phẩm làm tóc, trang điểm 
phản ánh phong cách riêng của họ sẽ 
được đón nhận. 

nên nhớ màu vàng và những đồ có 
màu ánh kim là thứ yêu thích của sư 
tử. trang sức là quà tặng ưa thích của 
người này, kế đến là nước hoa có mác 
hiệu với kiểu dáng lọ hiện đại. những 
cuốn sách, bộ phim nang tính sử thi, 
thần thoại hay chuyến đi chơi xa, bữa tối 
lãng mạn chắc chắn làm họ hài lòng. 

Xử Nữ (24/8 - 23/9) 

những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi 
của họ là kỳ nghỉ. họ thích gần gũi 
với thiên nhiên, đặc biệt là không khí 
yên bình ở vùng thôn quê. họ cũng 
thích những cuốn sách cung cấp các 
thông tin về lịch sử, địa lý, du lịch, 
mẹo vặt, những cuốn bách khoa toàn 
thư nhưng lại thích những bộ phim 
hài nhẹ nhàng hay phim phiêu lưu, 
khám phá những miền đất lạ. Đồ 
trang trí truyền thống, thủ công, đồ 
gỗ cổ hay những kiểu design lạ mắt 
được người Xử nữ rất ưa chuộng. 
nếu chọn hương thơm, những loại 

hương tự nhiên, thoang thoảng hợp 
gu với người này hơn. 

Thiên Bình (24/9 - 23/10) 

Món quà mang tới sự cân bằng sẽ 
làm hài lòng người thiên Bình. họ ưa 
thích các hoạt động thể thao, những 
chuyến du lịch kết hợp dưỡng sức, 
làm đẹp; vì thế thẻ chăm sóc sắc đẹp, 
dụng cụ thể thao, chuyến dã ngoại 
với bạn bè là những lựa chọn sáng 
giá. họ cũng thích những đồ trang 
sức, quần áo hàng hiệu và những 
món quà độc đáo, gói bọc đẹp mắt. 
Các tác phẩm nghệ thuật, những bộ 
phim ca nhạc hay phim có tính thẩm 
mỹ cao cũng là sở trường của người 
thiên Bình.

Bò Cạp (24/10 - 22/11) 

Bò cạp thường có học thức cao nên 
khi chọn quà cho người này, hãy chú 
ý tới những đồ mang tính khoa học, 
thông tin, giải trí, có tính trau dồi kiến 
thức. Chương trình máy tính, game 
chiến thuật, internet, các cuốn sách 
về chiến lược kinh doanh của những 
tác giả nổi tiếng, trò chơi ô chữ hay 
những trò đòi hỏi suy nghĩ, tính toán 
cũng hấp dẫn người này. nhảy dù, lặn 
biển, đua ôtô... cũng rất được Bò Cạp 
ưa chuộng. nếu muốn chọn hương 
thơm, người Bò Cạp thích loại có mùi 
cực mạnh. 

Nhân Mã (23/11 - 21/12) 

những người cung nhân Mã thích 
những chuyến du lịch khám phá, 
tìm hiểu các nền văn hoá mới, gặp 
gỡ mọi người, sao bạn không tặng 
cho họ thẻ CLB, chuyến dã ngoại bất 
ngờ tới những phiên chợ mang đậm 
bản sắc dân tộc, hay đi cưỡi voi ở tây 
nguyên. hãy chọn những món quà 
khích lệ con người, chạm vào bản 
năng tìm kiếm và sáng tạo của họ. Đồ 
nghệ thuật, nhạc thịnh hành, vật liệu 
thủ công hay những món quà giúp 
họ trong công việc như sổ lịch, máy 
cầm tay, PDA sẽ được coi trọng. 

Đồ lưu niệm từ những vùng đất mới, 

áo phong cách hawaii, bộ veste chất 
liệu sang trọng, nước hoa hương thảo 
mộc cũng là những món quà hợp gu. 
sách về khám phá thiên nhiên, tìm 
hiểu phong tục tập quán hay những 
bộ phim tài liệu, phim có khung cảnh 
đẹp, hoành tráng rất hợp với người 
nhân Mã. 

Nam Dương (22/12 - 20/1) 

nam Dương yêu thích lao động nên 
những món quà mang tính trợ giúp 
cho công việc như bút, máy tính, 
đồng hồ, vali, bách khoa toàn thư, tài 
liệu học tập, sách hướng dẫn bí quyết 
sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Không nên 
tặng người nam Dương tranh nghệ 
thuật, những đồ xa xỉ phẩm đắt tiền 
vì họ sống rất tiết kiệm. trang phục 
tiện dụng, dụng cụ gia đình, đồ làm 
vườn mang tính thực tế sẽ khiến họ 
hài lòng. 

Bảo Bình (21/1 - 12/2) 

Có nhiều sự lựa chọn quà cho người 
này. tượng nhỏ, đồ lưu niệm từ các 
vùng đất xa xôi, nước hoa đậm mùi, 
tạp chí ưa thích, đồng hồ treo tường 
kiểu giả cổ là những món quà độc 
đáo hợp gu với Bảo Bình. Bộ bút vẽ, 
đất sét hoặc các đồ dùng giúp người 
này phát huy óc thẩm mỹ, sáng tạo 
rất được hoan nghênh. sách khoa học 
giả tưởng, vé massage, bữa tối lãng 
mạn hoặc đơn giản sự thư giãn, tĩnh 
tâm sẽ mang tới niềm vui cho họ. 

Song Ngư (20/2 - 20/3) 

Âm nhạc là niềm say mê của song 
ngư, nên hãy tặng họ nhạc cụ, CD 
mới, đăng ký lớp học hát hoặc học 
nhạc sẽ là lựa chọn tốt nhất. nhật ký 
và sổ ghi chép cũng sẽ là món quà 
được trân trọng. hãy chọn những 
dạng đồ chơi có nhiều người tham 
gia, những món quà mở rộng các mối 
quan hệ sẽ mang ý nghĩa đặc biệt đối 
với người song ngư. 

>> nhật quỳnh (st)
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