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Giải Mã Cực Nhanh Về Những Giấc Mộng Bắt Đầu Bằng Chữ A

Bạn ngủ mơ và nhớ máng máng một cái chủ đề mơ hồ nào đấy. Cố nghĩ mãi
mà không ra. Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhớ được chữ cái đầu của giấc mơ
đúng không nào. Bài viết dưới đây là những giải mã nhanh gọn chính xác về
giấc mơ bắt đầu bằng chữ cái A. Mời cả nhà cùng xem.

Giải Mã Cực Nhanh Về Những Giấc Mộng Bắt Đầu Bằng Chữ A

Giải mã giấc mơ liên quan tới tâm lý:
- Ác tâm: Mơ thấy một người có ác ý với bạn thì có thể bạn sẽ có được một vị
trí quan trọng trong xã hội.
- Anh đào trên cây: Có sức khỏe và có khả năng con cái đầy đàn.
- Ánh mặt trời: Được thăng tiến.
- Ảnh rơi: Điềm bất thường, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là xe cộ.
- Ánh sáng chiếu vào phòng: Điềm tốt lành, được giúp đỡ.
- Ảnh truyền thần: Điềm gặp tình địch.
- Anh túc: Có thể bạn hoặc những người thân sẽ bị ốm đau.
- Ảo thuật gia: Báo hiệu bạn sẽ có những sự cố bất ngờ, những điều gây ngạc
nhiên.
- Ao ước được người yêu: Điềm bị lừa gạt.
- Ao ước tiền bạc: Điềm hao tài.
- Áp lực: Sắp gặp may mắn trên đường sự nghiệp, tăng lương hoặc thăng tiến.
- Ẩu đả: Sẽ có người mang đến cho mình tiền tài.
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►Xem thêm: Mơ Thấy Hoa Đào Thì Tình Yêu Tốt Đẹp, Vậy Mơ Thấy Hoa Hồng
Thì Sao?
Giải mã giấc mơ liên quan tới quân bài:
- Ách bích: Bị trộm hoặc có người đau yếu, nếu hai lá ách cùng lúc là có thể
có tang ma trong vòng 10 ngày.
- Ách cơ: Có chuyện vui, tài lộc đến.
- Ách rô: Có tin từ xa đến trong vài ngày.
- Ách tép: Thấy lá ách tép là gặp may mắn, nếu kèm thêm ách rô và 7 chuồn
là mọi việc thuận tiện, tài lợi vào.

Quân bài sẽ phản ánh tin vui và tài lộc

Giả mã giấc mơ liên quan tới ấm nước:
- Ấm đun nước: Ấm đun nước màu tối là cảm giác thất vọng trong tình yêu và
hôn nhân, ấm tươi màu thể hiện sự thoải mái vui vẻ, ấm sáng bóng thể hiện
sự thành công trong đời sống.
- Ấm đun nước: Sự khó khăn của bạn sắp kết thúc, và thay đổi sắp tới.
- Ấm đun nước vỡ: Sự thất bại sau nhiều nỗ lực vươn tới thành công.
- Ấm pha trà: Sẽ có những tình bạn mới.
Giải mã giấc mơ liên quan tới ân ái:
- Ân ái với người lạ: Có người cảm tình với mình.
- Ân ái với tiên nữ: Sắp sinh con quí tử.
►Xem thêm: Mơ Thấy Người Đàn Ông Tóc Vàng Thì Sắp Có Quý Nhân Phù Trợ,
Vậy Những Kiểu Đàn Ông Khác Xuất Hiện Trong Mộng Mị Của Bạn Thì Là
Điềm Gì?
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Giải mã giấc mơ liên quan tới ăn cơm, ăn bánh:
- Ăn bánh: Bánh có nhân là điềm sắp có của bất ngờ Nếu bánh không nhân,
sẽ có chuyện buồn, gia đình lủng củng.
- Ăn: Chia sẻ thức ăn trong giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho và nhận tình
yêu, chia xẻ tình cảm giữa hai người.
- Ăn bánh xốp: Điềm báo gia tài kiệt quệ.

Chia sẻ thức ăn trong giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho và nhận tình yêu

Giả mã giấc mơ liên quan tới ăn trái cây:
- Ăn bưởi: Có người thổ lộ tình cảm với mình.
- Ăn lê: Có sự vui mừng.
- Ăn bưởi đắng miệng: Cuộc tình duyên sắp thành tựu.
- Ăn cam: Điềm xấu, sắp có nguy hiểm xảy ra.
- Ăn cắp giày: Có kẻ phản phúc.
- Ăn chuối: Biểu hiện trách nhiệm tự chuốc lấy cho mình.
- Ăn cơm: Ăn cơm ở nhà là điềm sắp có chuyện vui cho cả gia đình. Ăn cơm ở
nơi khác nên đề phòng hao tài tốn của vì có kẻ lừa gạt, tình cũng như tiền.
- Ăn cơm bằng dĩa: Thất bại gần kề.
- Ăn con sam: Vui vẻ, thịnh vượng.
- Ăn củ: Sắp bị bệnh tim.
- Ăn cướp: Sắp có danh vọng.
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- Ăn đào: Có một cuộc tình duyên.
- Ăn dâu: Sắp có tài bất ngờ.
- Ăn đậu: Đi thi mà thấy ăn đậu là thất bại.
- Ăn dưa: Điềm bị lừa.
- Ăn dừa: Đề phòng té ngã.
- Ăn nho chín: Có tài lộc vui vẻ.
- Ăn nho xanh: Có phiền não.
- Ăn ổi: Điềm bất thường.
- Ăn quít: Tình duyên trắc trở.
- Ăn mận: Gia đình sẽ sum họp, người đi xa sẽ trở về đoàn tụ.
- Ăn táo: Gặp cuộc tình đầy sóng gió mà không thành.
- Ăn trái anh đào: Bạn đang yêu.

Bạ sẽ có tài lộc vui vẻ nếu mơ thấy đang ăn nho chín

Giả mã giấc mơ liên quan tới ăn thịt:
- Ăn thịt: Ăn thịt nấu chín là điềm tốt, ăn thịt sống là điềm xấu.
- Ăn thịt chim trĩ: Chấm dứt chuyện liên quan về dục vọng.
- Ăn thịt chó: Sắp có kiện tụng.
- Ăn thịt dơi: Qua một cơn nguy khốn.
- Ăn thịt ếch: Thoát âm mưu của tiểu nhân.
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- Ăn thịt gà trống: Có chuyện buồn bực.
- Ăn thịt gà vịt: Sắp có lợi vào.
- Ăn thịt gấu: Tránh được một âm mưu.
- Ăn thịt heo: Sắp sửa bị bệnh.
- Ăn thịt hươu: Được người giúp đỡ chân thành, hy sinh vì mình.
- Ăn thịt kỳ đà: Mọi việc được an vui.
- Ăn thịt ngỗng: Vợ hay chồng sắp có bệnh.
- Ăn thịt quạ: Gặp chuyện buồn của người khác.
- Ăn thịt rắn: Sắp hết chuyện buồn bực.
- Ăn thịt sống: Có buồn bực trong gia đình.
- Ăn thịt trăn: Tài lộc dồi dào.
- Ăn thịt trâu: Phát đạt hoặc sắp có điềm lành trong một ngày rất gần.
- Ăn thịt vịt: Có tài lộc vào, nhưng kèm rắc rối một bên.
►Xem thêm: Nếu Muốn Tiến Thủ Mọi Lúc Mọi Nơi Thì Hãy Nằm Mơ Thấy Hạt
Đậu Bạn Nhé!
Giả mã giấc mơ liên quan tới ăn thực phẩm khác:
- Ăn bầu: Sắp có hung tin.
- Ăn đường: Bị lừa gạt.
- Ăn gạo sống: Tài lộc dồi dào.
- Ăn hành: Sắp có ẩu đả lớn.
- Ăn hạt bí: Nếu có thai tức sắp sinh quí tử, nếu không sẽ gặp sự may mắn về
đường con cái.
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- Ăn hạt sen: Có cuộc tình duyên sâu nặng.
- Ăn hoa sen: Cuộc tình duyên mơ ước được thành tựu.
- Ăn măng đắng: Bị lừa gạt.
- Ăn nấm: Được người giúp đỡ.
- Ăn trứng chín: Điềm báo sự thành đạt.
- Ăn trứng sống: Sắp có chuyện liên quan dục vọng.

Ăn hạt bí: Nếu có thai tức sắp sinh quí tử.

Giải mã giấc mơ liên quan tới ăn mặc:
- Ăn mặc: Mơ thấy áo quần là điềm xấu. Thấy lạnh mặc thêm áo quần vào là
điềm tổn thương danh dự.
- Ăn mặc sang trọng: Sắp bị ô nhục hoặc bị la mắng.
- Áo giáp: Có người giúp đỡ.
- Áo nhung: Được người yêu thương, âu yếm.
- Áo quan màu đỏ: Có thể phát tài.
- Áo quần the: Có duyên tình say đắm.
- Áo quần the đen: Đề phòng có tang.
- Áo quần the đỏ: Có thể phát tài.
- Áo quần the trắng: Vượt qua được sự ganh ghét.
- Áo tang: Trong nhà sắp có đám cưới.
Giả mã giấc mơ liên quan tới ăn linh tinh:
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- Ăn nến: Điềm xui xẻo, vợ chồng mâu thuẫn nhau.
- Ăn nhện: Bị phá sản.
- Ăn quịt: Sắp gặp tiểu nhân hại mình.
- Ăn rau mùi: Điềm xấu, mọi việc đều bất thành và có thể bị tai họa.
- Ăn rêu: Khởi đầu công việc được thuận lợi.
- Ăn sáp ong: Bị tai tiếng
- Ăn thóc lúa: Tài lợi vào bất ngờ.
- Ăn trầu nhiều vôi: Gặp tình duyên cay đắng.
- Ăn trầu thiếu vôi: Mất một cơ hội công việc vì si tình.
- Ăn vỏ cây: Sắp khỏi bệnh.
►Xem thêm: Mơ Thấy Đang Trồng Cải Củ Là Điềm Báo Khát Vọng Của Bạn
Sắp Trở Thành Hiện Thực, Còn Những Kiểu Củ Cải Khác Xuất Hiện Trong Mộng
Thì Sao?
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