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Hồn Ma Biểu Trưng Cho Sự Sợ Hãi, Cho Cái Xấu: Vậy Mộng Thấy Hồn Ma Thì Ám Chỉ
Điều Gì Sẽ Xảy Ra?

Một ngày nào đó, bạn mơ thấy những hồn ma cứ lởn vởn xung quanh khiến
bạn hoảng sợ, tỉnh dậy và hét toáng lên, ngơ ngác tự hỏi không biết điều đó
ám chỉ điều gì?

Khi thấy hồn ma xuất hiện trong mộng mị, hãy thận trọng bạn nhé!

Mơ thấy ma thường là biểu tượng cho nỗi lo lắng, sự sợ hãi của bạn. Điều này
có thể là một ký ức đau buồn, một tội lỗi hay những suy nghĩ đau khổ do kìm
nén tình cảm mà thành. Đó cũng có thể là nỗi lo sợ về bệnh tật và cái chết.
Ngoài ra, hồn ma còn tượng trưng cho những điều ngoài tầm tay của chúng
ta, không thể nào nắm bắt được. Nó biểu thị cho cảm giác đang tự tách mình
ra khỏi cuộc sống của bạn. Giấc mơ này có thể là lời kêu gọi bạn tiến lên phía
trước, từ bỏ những thói quen xấu hay kiểu suy nghĩ cũ mang tính tiêu cực.
Nếu bạn mơ thấy mình đưa tay chạm vào một hồn ma nhưng nó lại tan biến
đi biểu thị rằng bạn đang từng bước chấp nhận đối mặt với thực tại nhiều khổ
đau của mình.
Mơ thấy hồn ma của một người bạn hay bà con đang còn sống nghĩa là bạn
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đang rơi vào vòng nguy hiểm bởi những hành động của người đó. Bạn hãy
cẩn trọng hơn với giấc mơ này. Còn mơ thấy oan hồn của một người bạn hoặc
một người bà con đã chết ám chỉ tội lỗi và sự ân hận liên quan tới mối quan
hệ của người đó trong quá khứ.
Nằm mơ thấy bị hồn ma đuổi chứng tỏ con người bạn rất thuần khiết, nên dễ
bị lừa gạt, dễ đi sai đường. Vì vậy, trước khi hành sự, bạn nên suy xét cẩn
thận.
Giải mã giấc mơ thấy ma: Đây là giấc mơ cực tốt, báo hiệu tài vận của bạn
thời gian gần đây rất sáng sủa. Trước kia, tài vận của bạn vốn đã dồi dào, giờ
càng tăng tiến.
Nằm mơ thấy nói chuyện với hồn ma : Đây là điềm báo dữ, chứng tỏ bạn đã
bị người khác lừa gạt. Hãy mau tỉnh táo, kẻo hối không kịp.
Nếu mơ thấy bạn chơi đùa với hồn ma, điều này cho thấy bạn dễ dàng bị cám
dỗ vào những điều mà bạn không muốn làm.
Trong giấc mơ, bạn thấy mình chống lại ma quỷ, có nghĩa là bạn sẽ thành
công trong việc đánh bại đối thủ.
Nếu bạn nằm mơ thấy hồn ma bóp cổ hoặc tìm cách giết mình thì ngụ ý rằng
công việc của bạn đang bị cản trở.
Mơ thấy một thị trấn ma, điều này cho thấy bạn đang bị xã hội từ chối hoặc
cô lập.
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