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Mơ Thấy Gà Báo Hiệu Điều Gì?

Bạn có một giấc ngủ ngon và mơ về những con gà kiểu như: Gà mẹ ấp con,
gà con mới nở, gà chết, gà trống, gà mái....blabla nói chung là liên quan tới
gà. Vậy điềm báo gì ẩn chứa đằng sau giấc mơ này? Mời cả nhà tham khảo
bài viết dưới đây để tìm lời giải đáp nhé!

Mơ Thấy Gà Báo Hiệu Điều Gì?

1. Mơ thấy gà mẹ ấp con
Gà mẹ vốn đảm nhận việc đẻ trứng và ấp con. Người ta thường hay ví tấm
lòng quan tâm vô hạn của người mẹ dành cho con cái với sự chăm sóc của gà
mẹ dành cho đàn gà con của mình. Thế nên, nếu nữ giới mơ thấy cảnh gà mẹ
ấp trứng nở con, điều đó tượng trưng cho nỗi lo của người mẹ về cuộc sống
và sức khỏe của con cái; nam giới mơ thấy giấc mơ trên là hình ảnh tượng
trưng cho sự gia tăng tài sản.
2. Mơ thấy gà con mới nở
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Trong mơ xuất hiện chú gà con đáng yêu, nghĩa là có khá nhiều người quan
tâm đến bạn. Đôi khi bạn lại cảm thấy phiền phức bởi sự quan tâm quá mức
đấy. Tuy nhiên, điều đó sẽ mang đến lợi ích cho bạn.
Thông thường, mơ thấy gà con mởi nở thường là sẽ có vận may, nhưng phải
đánh đổi bằng sức lao động của bản thân.
►Xem thêm: Trong Mơ Bạn Thấy Mình Uống Nước, Vậy Là Điềm Báo Gì Nhỉ?

Trong mơ xuất hiện chú gà con đáng yêu, nghĩa là có khá nhiều người quan
tâm đến bạn.

3. Mơ thấy gà chết
- Nếu bạn mơ thấy gà chết do dịch bệnh điều này nói lên rằng bạn là người dễ
bị ảnh hưởng bởi trào lưu hay những hiện tượng nổi trội trong xã hội. Cũng
chính bởi vậy bạn thường có những suy nghĩ khá chủ quan và thường làm cho
người khác khó chịu vì những việc mà mình làm không được hiệu quả như
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mong muốn.
- Khi bạn mơ thấy gà chết do bạn giết điều này chứng tỏ rằng bạn đang tự
đánh mất đi hay tự mình giết chết đi niềm tin mà mình đã từng có, có thể
rằng bạn đang bị nhiều tác động từ bên ngoài khiến mình phải thay đổi quyết
định hay cũng có thể bạn đang lầm đường vì những quyết định sai trái.
- Ngoài ra, nếu bạn mơ thấy gà chết do người khác giết điều này lại nói lên
rằng bạn đang trở nên bị quan với cuộc sống hiện tại của mình, bạn khiến
người khác có những suy nghĩ tích cực về mình, cũng chính bởi vậy mọi việc
của bạn không được thành công, suôn sẻ như chính dự định ban đầu của bạn
- Mặt khác, nếu bạn mơ thấy mình ăn gà chết điều này lại cho thấy rằng
những điều mà bạn mong mỏi không còn đem lại may mắn cho bạn nữa, bạn
nên tìm cho mình những phương hướng khác để phát triển, đừng nên dựa
dẫm vào những thành quả mà biết trước nó không thể đem lại thành công
cho bạn.
Mơ thấy con gà trống
- Mơ thấy gà trống là hình tượng đại diện cho sự nam tính, dũng cảm, mạnh
mẽ, có lòng tự mãn và kiêu ngạo. Trong giấc mơ này muốn ngụ ý rằng bạn là
người kiêu ngạo, sống chỉ biết đến mình không để ý đến những khác xung
quanh. Nói cách khác thì bạn là người thích khoe khoang và luôn đề cao bản
thân mình. Trong giấc mơ này còn nói lên bạn là người thích làm việc độc lập,
đôi khi có tính hài hước.
- Mơ thấy chú gà trống thì báo hiệu trong một ngày không xa bạn sẽ có nhiều
tiền bạc.
- Mơ thấy ăn thịt gà trống thì báo hiệu bạn đang có chuyện buồn bực
- Mơ thấy tiếng gà trống gáy nhưng không thấy gà thì bạn đang có tình duyên
âm thầm, nghĩa là đang có một ai đó thầm yêu đơn phương bạn, và cũng có
thể bạn đang ầm thầm yêu một ai đó. Ngoài ra, nó còn là dấu hiệu cho biết
có thể bạn sẽ rơi vào cảnh nghèo khó vì bệnh tật.
- Mơ thấy gà trống đập mái báo hiệu chuyện tình lén lút của bạn đã có kết
quả. Cô gái đã có bầu.
- Nếu nằm mơ thấy con gà trống đang đá nhau hay chiến đấu trong giấc mơ
của bạn, thì ý nghĩa của chúng là bạn đang tham gia vào một số công việc có
sự cạnh tranh gay gắt.
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- Còn trường hợp, chiêm bao thấy một đàn gà trống thì đây là điềm báo cho
thấy bạn đang được hưởng số giàu sang phú quý. Có thể, trong một vài ngày
gần đây nhất bạn có thể thu về được rất nhiều của cải và tiền bạc.
►Xem thêm: Mơ Thấy Nhà Lầu Là Cát Hay Hung Mộng?

Mơ thấy gà chết do dịch bệnh điều này nói lên rằng bạn là người dễ bị ảnh
hưởng bởi trào lưu

4. Mơ thấy gà mái
- Mơ thấy gà mái là điềm lợi lộc, một giấc mơ rất tốt.
- Mơ thấy gà mái đang đẻ tức là bạn sắp có của bất ngờ.
- Mơ thấy gà mái dẫn đàn con báo hiệu tiền tài của bạn đang có khuynh
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hướng phát triển, của vào như nước.
- Mơ thấy gà mái cứ chạy lòng vòng nghĩa là điềm báo không lành. Giấc mơ
này hàm ý tai tiếng và tai họa. Bạn nên chú ý. Mặt khác bạn là người thích
khoe khoang chuyện vặt nên làm người khác không thích bạn.
5. Mơ thấy được người khác tặng cho con gà
Trong mơ bạn thấy mình gửi tặng ai đó một con gà giò thì đó là điềm báo về
chuyện tình yêu của bạn sẽ có được kết quả như ý. Tuy nhiên, nếu bạn mơ
mình nghe thấy tiếng gà gáy nhưng lại không thấy con gà nào là điềm báo
bạn đang thầm yêu một ai đó hoặc ai đó đang thầm yêu bạn.
►Xem thêm: Mơ Thấy Âm Gian Hay Thiên Đường Là Tốt Hay Xấu?
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