Xem bói Hắt Xì Hơi theo
Ngày/Giờ – Giải mã điềm báo
Hắt Hơi theo Giờ
Hắt xì hơi là hiện tượng thường xảy ra của cơ thể nhưng cũng đồng thời là dấu hiệu nhận
biết, điềm báo cho một sự kiện nào đó sẽ đến và sắp xảy ra với bạn. Theo một số chuyên
gia, khi hắt xì hơi liên tục lại mang đến 1 điềm báo cát hung như có ai đó đang nhớ bạn,
nhắc tới bạn, hoặc nói xấu bạn, thậm chí có người còn cho rằng đây là điềm báo sắp có
tiền,..
Căn cứ vào từng khung giờ trong các ngày mà ý nghĩa của điềm báo này cũng tốt xấu khác
nhau. Dưới đây là giải mã điềm báo hắt hơi theo giờ các ngày trong tuần. Các bạn theo dõi
nhé!

Xem bói Hắt xì hơi theo giờ

Xem bói hắt xì hơi theo ngày và giờ
Một tuần có 7 ngày, một ngày có 24 tiếng. Mỗi một ngày và một khung giờ lại mang ý
nghĩa khác nhau nên điềm báo hắt xì hơi ở các giờ khác nhau cũng có sự khác biệt.
Bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây để xem bói hắt xì hơi theo ngày giờ nhé:

Xem bói hắt xì hơi trong khoảng 6 – 7 giờ theo các ngày
trong tuần








Ngày thứ 2: Bạn đang cảm thấy lo lắng về điềm gì đó sắp xảy ra
Ngày thứ 3: Hắt xì hơi và giờ này ngày thứ 3 chứng tỏ bạn đang buồn bực trong lòng
Ngày thứ 4: Có người đang thầm thương trộm nhớ bạn
Ngày thứ 5: Bạn đang yêu, hoặc đang tương tư, nhớ nhung một ai đó
Ngày thứ 6: Nên cẩn thận lời nói của mình bạn nhé
Ngày thứ 7: Dễ xảy ra cãi vã với người yêu, hoặc một người bạn nào đó.
Ngày chủ nhật: Bạn sẽ có một ngày vui vẻ bên gia đình, bạn bè, người thân.

Xem bói hắt xì hơi từ 7 – 8 giờ theo các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Đang có người nhớ nhung, thầm yêu bạn
Ngày thứ 3: Người hàng xóm có hành động khiến bạn cảm mến
Ngày thứ 4: Bạn kiêu và chảnh lắm đấy nhé
Ngày thứ 5: Có đúng là bạn đang thầm yêu ai không?
Ngày thứ 6: Hôm nay là một ngày tươi đẹp
Ngày thứ 7: Bạn được ai đó chiều chuộng
Ngày chủ nhật: Hôm nay là một ngày cuối tuần vô cùng bình yên

Xem bói hắt xì hơi từ 8 – 9 giờ các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Có khách quý tới chơi nhà nè bạn
Ngày thứ 3: Bạn đang phải lòng ai đó đúng không?
Ngày thứ 4: Buồn quá, phải chăng gia đình bạn có xung đột
Ngày thứ 5: Ngày của sự gặp gỡ và hẹn hò
Ngày thứ 6: Điềm báo tỏ tình thành công, thế nên yêu ai thì cứ mạnh dạn lên nhé
Ngày thứ 7: Dỗi hờn trong mối quan hệ yêu đương
Ngày chủ nhật: Đi họp lớp hoặc gặp lại bạn bè cũ

Xem bói hắt xì hơi từ 9 – 10 giờ theo các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Có nhiều hạnh phúc đến với bạn
Ngày thứ 3: Có người nói xấu, chỉ trích bạn
Ngày thứ 4: Bạn đang tiếc nuối chuyện đã qua phải không
Ngày thứ 5: Muốn liên hệ với người mình thích thì cứ liên hệ đi
Ngày thứ 6: Tình yêu của bạn sẽ thăng hoa
Ngày thứ 7: Có người thầm thương, trộm nhớ ban
Ngày chủ nhật: Bạn đang được người nào đó ái mộ

Xem bói hắt xì hơi từ 10 – 11 giờ các ngày trong tuần





Ngày thứ 2: Gặp người yêu đó, vui không?
Ngày thứ 3: Bạn đang nhớ người yêu à?
Ngày thứ 4: Có người đang muốn gặp bạn
Ngày thứ 5: Bạn được một người nào đó thầm yêu





Ngày thứ 6: Được nhiều người tỏ tình cùng lúc, không biết điềm báo hắt xì hơi này
khiến bạn vui hay buồn nhỉ.
Ngày thứ 7: Đích thị bạn sẽ gặp chuyện buồn
Ngày chủ nhật: Hắt xì hơi vào giờ này bạn sẽ chính thức có người yêu

Xem bói hắt hơi từ 11- 12 giờ theo các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Bạn cẩn thận nhé vì có thể bạn sẽ làm người khác thất vọng đấy
Ngày thứ 3: Vui không khi ước nguyện của bạn sẽ trở thành hiện thực?
Ngày thứ 4: May mắn và hạnh phúc sẽ tìm đến bạn
Ngày thứ 5: Đau buồn phải không, bạn hãy lạc quan lên nhé
Ngày thứ 6: Có người đang muốn gặp bạn
Ngày thứ 7: Bạn đang được ai đó yêu thầm
Ngày chủ nhật: Dễ nảy sinh cãi vã

Xem bói hắt hơi từ 12 – 13 giờ các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Hành động hoặc lời nói của bạn khiến người khác phải khóc
Ngày thứ 3: Bạn rất đáng yêu, điều này khiến người yêu muốn hôn bạn
Ngày thứ 4: Đừng nóng vội, hãy kiên nhẫn chờ đợi bạn nhé
Ngày thứ 5: Tin vui sẽ đến với bạn
Ngày thứ 6: Đừng ru rú trong nhà thế chứ, hãy ra ngoài dạo chơi đi
Ngày thứ 7: Có dịp tụ tập với bạn bè
Ngày chủ nhật: Có tin vui về mặt tình cảm

Xem bói hắt hơi từ 13 – 14 giờ các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Bạn có thể làm ai đó thất vọng
Ngày thứ 3: Mong ước của bạn sẽ trở thành hiện thực
Ngày thứ 4: Hạnh phúc và may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Ngày thứ 5: Đang hoặc sẽ có chuyện đau buồn xảy ra
Ngày thứ 6: Có người nào đó muốn gặp bạn
Ngày thứ 7: Bạn sẽ được một người bạn thân ngỏ lời yêu, dù yêu hay không hãy thẳng
thắn trả lời nhé.
Ngày chủ nhật: Hắt xì hơi vào giờ này, ngày này dễ phát sinh cãi cọ lắm nè.

Xem bói hắt hơi từ 14 – 15 giờ theo các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Ai đó đang nghĩ về bạn
Ngày thứ 3: Cả hai đang hướng đến nhau và nhớ nhung nhau
Ngày thứ 4: Tình yêu thăng hoa
Ngày thứ 5: Đừng buồn vì phải chờ đợi vì chờ đợi chính là hạnh phúc
Ngày thứ 6: Có tin vui bất ngờ đến với bạn
Ngày thứ 7: Hãy tin tưởng thay vì nghi ngờ
Ngày chủ nhật: Chính là ngày bạn và người yêu gặp nhau

Xem bói hắt hơi từ 15 – 16 giờ các ngày trong tuần


Ngày thứ 2: Bạn nhận được tình yêu thật lòng của đối phương








Ngày thứ 3: Gặp phải chuyện buồn
Ngày thứ 4: Người khác đang ghen tị bạn
Ngày thứ 5: Người yêu của bạn đang rất nhớ nhung bạn đó
Ngày thứ 6: Tin vui bất ngờ sẽ đến với bạn
Ngày thứ 7: Tin tưởng người yêu
Ngày chủ nhật: Sẽ có cuộc hẹn bất ngờ

Xem bói hắt hơi từ 16 – 17 giờ các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Có người đang mơ về bạn kìa
Ngày thứ 3: Người ta đang mong chờ câu trả lời từ bạn
Ngày thứ 4: Đang có người yêu thầm bạn mà bạn không biết
Ngày thứ 5: Bạn đang nhớ người yêu đúng không?
Ngày thứ 6: Niềm vui sẽ tự tìm đến với bạn
Ngày thứ 7: Bạn sẽ gặp điều nhiều điều tốt lành
Ngày chủ nhật: Người yêu đang rất nhớ bạn

Xem bói hắt hơi từ 17 – 18 giờ








Ngày thứ 2: Người đó sẽ chủ động liên lạc với bạn trước
Ngày thứ 3: Chuyện tình cảm lục đục
Ngày thứ 4: Đừng buông thả bản thân thế chứ
Ngày thứ 5: Bạn có nhiều niềm vui bất ngờ
Ngày thứ 6: Hãy đến chỗ hẹn đúng giờ
Ngày thứ 7: Cẩn thận vì rất có thể bạn sẽ bị nhầm lẫn trong chuyện tình cảm
Ngày chủ nhật: Thay đổi bản thân để đón nhận những điều tươi mới

Xem bói hắt hơi từ 18 – 19 giờ








Ngày thứ 2: Đừng vội vàng từ chối nhé, hãy cân nhắc
Ngày thứ 3: Bạn sẽ gặp phải chuyện buồn trong công việc
Ngày thứ 4: Hãy giữ tinh thần tỉnh táo nào
Ngày thứ 5: Có người đang đau khổ vì bạn đấy
Ngày thứ 6: Có rất nhiều người đang muốn gặp bạn đấy
Ngày thứ 7: Công việc có sự thay đổi
Ngày chủ nhật: Bạn cần nhờ vả đến bạn bè

Xem bói hắt hơi từ 19 – 20 giờ theo các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Gặp phải nhiều chuyện không vui
Ngày thứ 3: Hãy mạnh dạn chấm dứt tình cảm đơn phương đó đi
Ngày thứ 4: Bạn lại đang yêu thầm ai đó phải không
Ngày thứ 5: Hãy học cách từ chối các cuộc hẹn không thích bạn nhé
Ngày thứ 6: Hãy đề phòng vì rất có thể sẽ bị bạn xấu lừa gạt
Ngày thứ 7: Quên quá khứ đi
Ngày chủ nhật: Bạn bị lợi dụng về mặt tình cảm

Xem bói hắt hơi từ 20 – 21 giờ các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Tình yêu hạnh phúc
Ngày thứ 3: Có chút chuyện buồn trong công việc
Ngày thứ 4: Có người đang mong ngóng được gặp bạn
Ngày thứ 5: Bạn đang nhớ ai đó đúng không?
Ngày thứ 6: Chuẩn bị đón tin rất vui đi nhé
Ngày thứ 7: Tình yêu của bạn thăng hoa
Ngày chủ nhật: Hôm nay bạn không nên ra ngoài thì tốt hơn

Xem bói hắt hơi từ 21 – 22 giờ








Ngày thứ 2: Bạn đã làm một người nào đó đau khổ đấy
Ngày thứ 3: Chia tay
Ngày thứ 4: Bạn đang có những hành động lãng phí tiền bạc
Ngày thứ 5: Sao lại tin vào lời nói gió bay, phải cẩn thận chứ
Ngày thứ 6: Bạn sẽ gặp được tình yêu sét đánh
Ngày thứ 7: Người ấy rất thích bạn đói, vui không nào?
Ngày chủ nhật: Bạn sẽ cảm thấy thất vọng vì điều gì đó

Xem bói hắt hơi từ 22 – 23 giờ các ngày trong tuần








Ngày thứ 2: Bạn đang phân vân giữa lựa chọn tình yêu hay công việc, tại sao không
chọn cả hai đi, không tham đâu mà
Ngày thứ 3: Bạn yêu đơn phương một ai đó và cảm thấy rất đau khổ
Ngày thứ 4: Nhiều chuyện buồn xảy đến với bạn
Ngày thứ 5: Tỏ tình sớm đi
Ngày thứ 6: Tha thứ sẽ khiến tâm ta nhẹ hơn, hãy học cách tha thứ nhé
Ngày thứ 7: Đang nhớ người yêu đúng không?
Ngày chủ nhật: Tình yêu của bạn sẽ tiếp thêm sức mạnh để bạn hoàn thành công việc
hiệu quả hơn.

Xem bói hắt hơi từ 23 – 24 giờ








Ngày thứ 2: Bạn sẽ gặp được người yêu
Ngày thứ 3: Con tim rung động với một ai đó
Ngày thứ 4: Hãy quyết định nhanh chóng, nhưng nhớ cũng phải suy nghĩ kỹ
Ngày thứ 5: Cơ hội tốt trong công việc sắp đến với bạn
Ngày thứ 6: Được quý nhân phù trợ
Ngày thứ 7: Bạn và bạn bè dễ phát sinh cãi cọ nhau
Ngày chủ nhật: Phải chăng bạn đang mất phương hướng

Xem bói hắt xì hơi theo số lần
Bên cạnh việc xem bói hắt xì hơi theo ngày và giờ thì chúng ta cũng có thể xem bói hắt xì
hơi theo số lần (số cái). Cụ thể:

Xem bói hắt xì hơi theo số lần

Xem bói hắt xì hơi 1 cái
Theo ý nghĩa về mặt tâm linh, khi bạn bị hắt xì hơi 1 cái và không hề dị ứng với thứ gì hay
đang gặp các vấn đề liên quan đến mũi thì có thể có ai đó đang nhắc đến bạn trong cuộc
nói chuyện với người khác. Bởi thế khi bỗng dưng bị hắt xì hơi 1 cái, chúng ta thường sẽ tự
đặt câu hỏi “phải chăng ai đang nhắc đến mình?”. Không bỗng dưng mà chúng ta có suy
nghĩ đó, cách bói hắt xì 1 cái này là kinh nghiệm của ông cha ta.

Xem bói hắt xì hơi 2 cái
Đây là điềm báo có người đang nhớ thương bạn vô cùng và chỉ muốn được gặp bạn ngay
tức khắc. Thường thì trong trường hợp này sẽ là người yêu, vợ hoặc chồng. Để thử tính
chính xác, khi hắt xì hơi 2 cái bạn thử gọi điện hỏi người ấy xem nhé.

Xem bói hắt xì hơi 3 cái
Trái ngược với hai trường hợp trên, hắt xì hơi liên tục 3 cái không tốt. Điều này ám chỉ bạn
đang bị người nào đó ganh ghét, bị kẻ thù nhắc đến tên mình trong sự hằn học. Thế nên
bạn cần cẩn trọng trong mọi việc hơn.

Hắt xì hơi theo khoa học nghiên cứu: hắt xì hơi (nhảy mũi) là hiện
tượng, phản xạ tự nhiên của con người xảy ra khi hít phải các hạt bụi, sợi
lông nhỏ, là một phản xạ thông thường ở con người khi mũi bị kích thích
quá mức nhằm tống khứ các chất bẩn và vi khuẩn vi trùng muốn xâm
nhập cơ thể hoặc nếu bạn có triệu chứng của bệnh cảm cúm thì việc hắt xì
hơi (hắc xì hơi) sẽ xảy ra. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày có rất
nhiều hiện tượng cũng như sự kiện xảy ra và bạn có thể để ý hoặc không.
Đối với nhiều người, đó là hiện tượng quá đỗi quen thuộc đến mức chẳng
bao giờ để ý đến, thậm chí là coi thường nhưng nếu khám phá ra hắt xì
hơi nói lên điều gì có thể quyết định của bạn sẽ thay đổi.
Hiện tượng Nhảy Mũi theo tâm linh: Hắt xì hơi có thể là điềm báo
trong tương lai, đặc biệt là khi bạn nhảy mũi – hắt xì hơi nhiều lần và liên
tiếp. Việc bói hắt xì hơi – giải mã nhảy mũi cũng mang lại nhiều kết quả
mà ta không ngờ tới. Cũng giống như hiện tượng nháy mắt hay giật mắt,
điềm báo hắt xì hơi có thể là điểm dữ mà cũng có thể là điểm lành tùy
thuộc vào thời điểm và số lần bạn hắt xì hơi.
Đăng bởi: THPT Sóc Trăng
Chuyên mục: Tử vi – Phong thủy

