
 آیا تابحال تکرار توالی اعداد را تقریباً در جاهای مختلف
 مشاهده کرده اید؟ به عنوان مثال ، شما بیدار می شوید و

 ساعت شما 10:10 را نشان می دهد. سپس ، در طول روز ،
 شما متوجه می شوید که از خانه شماره  1010 در حال عبور

 هستید  ، و سپس به ساعت نگاه می کنید و بله ، ساعت 10:10
 است. آیا شما دیوانه شده اید یا جهان سعی دارد به شما پیامی
 بفرستد؟ و اگر چنین است ، چه چیزی می خواهد بگوید؟ خوب ،
 خبر خوب این است - شما دیوانه نیستید. خبر بهتر این است که
 ، بله ، جهان در تالش است تا از طریق آنچه به عنوان اعداد

.فرشته شناخته می شود برای شما پیامی ارسال کند

 توجه داشته باشید که اعداد فرشته با آنچه به عنوان شماره مسیر
 زندگی شما شناخته می شود متفاوت است و می توانید با گرفنت
 روز تولد - ماه ، و سال - به یک عدد برسید. به عنوان مثال ، تاریخ
 تولد 14 ژوئیه 1992 اینگونه محاسبه می شود که: روز ۱۴ یعنی
 (۱ +۴) = ۵  و ماه ۷ و سال ۱۹۹۲ یعنی   (۲+۹+۹+۱) = ۲۱ ،

 ۱+۲ = ۳  طول می کشد تا مسیر زندگی 6 (7+) بدست آید.
 استری هورن اذعان می کند که این قسمت از اعدادشناسی می
 تواند بسیار دقیق باشد ، خصوصاً اینکه اعداد مختلف می توانند
 به زودیاک ، سیارات حاکم و موارد دیگر مربوط شوند که البته این

 مطالب ؛ موضوع این پی دی اف نیست




عدد 000 یا 0000

 تکرار عدد صفر نشان دهنده این است که فرصت در انتظار است
 و این یعنی شما از فرشتگان خود پشتیبانی بی نهایت دارید. و
 فرصت های جدید در افق است. پس بدون تردید به دنبال آنچه که
 در ذهنتان است بروید. برای مثال دو دلیت که کسب و کار مورد
.نظرتان را راه اندازی کنید؟ خب اکنون زمان انجامش است


عدد 111 یا 1111

 این معموالً یکی از اولین همزمانی های عددی است که مردم متوجه
 آن می شوند ، به ویژه هنگامی که تازه شروع به "بیداری معنوی"
 می کنند. مشاهده تکرار 1 معموالً به این معنی است که شما

 اکنون قادر به نشان دادن خواسته های خود هستید و یا درخواست

 کردن هستید و این یعنی شما تأیید شده اید




عدد ۳۳۳ یا ۳۳۳۳

 اگر مرتباً عدد شماره 3333 را مشاهده می کنید ، به این معنی
 است که زندگی بی نظمی دارید و  اکنون زمان آن رسیده تا تعادل

در زندگی خود داشته باشید


عدد ۲۲۲ یا ۲۲۲۲

 دانش درونی خود تنظیم کنید. دیدن این عدد زمانی است که می
 توانید تعادل خود را بازیابید و عوامل محرک خود را یادداشت کنید
 تا الگوهای مشابه را تکرار نکنید.این زمانیست که شما به هر آنچه
 فکر می کنید به واقعیت تبدیل می شود ، بنابراین افکار خود را

 تمیز کنید تا ارتعاشات شما بیشتر شود. صبور باشید و باور کنید
.رویاهایتان در حال تحقق هستند




عدد 444 یا 4444

 تکرار عدد ۴ نشان دهنده این است که شما برای یک چالش خاص
 ثبت نام کرده اید . آنچه الزم است را دارید و می توانید آن را
 درست انجام دهید. و باید بر روی سیستم های پشتیبانی خود
 تمرکز کنید. به هر حال این عدد به شما می گوید که به چالشی

.بزرگ وارد شده اید یا می شوید


عدد 555 یا 5555

 شماره 5 به این معنی است که تغییرات عمده ای به شما وارد می
 شود. شما باید ایمان داشته باشید و از تمام تغییرات قلب و ذهن
 خود استقبال کنید. فرشتگان چیز بسیار خوبی برای شما آماده

.کرده اند و می خواهند آن را با شماره 5 به شما بگویند




عدد 444 یا 4444

 تکرار عدد ۴ نشان دهنده این است که شما برای یک چالش خاص
 ثبت نام کرده اید . آنچه الزم است را دارید و می توانید آن را
 درست انجام دهید. و باید بر روی سیستم های پشتیبانی خود
 تمرکز کنید. به هر حال این عدد به شما می گوید که به چالشی

.بزرگ وارد شده اید یا می شوید


عدد 555 یا 5555

 شماره 5 به این معنی است که تغییرات عمده ای به شما وارد می
 شود. شما باید ایمان داشته باشید و از تمام تغییرات قلب و ذهن
 خود استقبال کنید. فرشتگان چیز بسیار خوبی برای شما آماده

.کرده اند و می خواهند آن را با شماره 5 به شما بگویند




عدد 6666

 عدد 6 یک عدد منحصر به فرد است و تعداد زیادی تقارن مربوط
 به 6 وجود دارد. جدا از این ، معنای معنوی زیادی در مورد این


.عدد وجود دارد

 اول از همه می توان گفت که این تعداد نشان دهنده خانواده ،
 همدلی و مسئولیت است. همچنین ، این تعداد مربوط به پرورش ،
 خدمت به افراد دیگر ، محافظت ، صلح و ازخودگذشتگی است.
 شاید به زودی تغییر جدیدی در خانواده شما اتفاق بیفتد. اما ،

.شما نباید نگران باشید زیرا این یک تغییر خوب خواهد بود

 فرشتگان فقط تغییراتی را برای شما به همراه می آورند. همچنین ،
 شماره 6 معموالً به شما یادآوری می کند که آماده باشید برای
 مسئولیت های جدیدی که در آینده نزدیک خواهید گرفت و این

.مسئولیت ها احتماالً مربوط به خانه و خانواده شما خواهد بود

 وقتی صحبت از اعداد فرشته می شود ، 6 معموالً نمادی از امور
 مالی ، مادیات و همچنین نگرانی هایی است که در زندگی روزمره
داریم. اگر نگران وضعیت مالی خود هستید ، فرشتگان شماره 6 را



 برای شما ارسال می کنند تا به شما یادآوری کنند در زندگی خود
  بیشتر به چیزهای معنوی روی بیاورید. شما نباید تمام زندگی خود
 اما همچنین تعادل بین شغل و خانواده خود را حفظ کنید. اگر

 شماره 6 اغلب در مقابل شما ظاهر می شود ، به این معنی است

.که باید به افراد اطراف خود توجه و عشق بیشتری داشته باشید

 وقتی تعادلی در زندگی خود پیدا می کنید و وقتی مثبت فکر می
 کنید ، در این صورت می توانید اطمینان داشته باشید که اتفاقات

 خوبی به زندگی شما وارد خواهد شد. آرامش درونی خود را
 خواهید داشت و از خود و همچنین از تمام زندگی خود راضی
 خواهید بود. خیلی زود همه اهداف و آرزوهای شما محقق می

.شوند.را صرف نگرانی پول کنید




عدد 777 یا 7777

 عدد 7 یک عدد بسیار معنوی است که با شهود ، عرفان ، خرد
 درونی و شناخت عمیق درونی همراه است. شماره 7 ترکیبی از
 سخت کوش شماره 4 با شماره عرفانی و خالق 3 است. در

 نتیجه ، فرشته شماره 7 معنایی را به همراه دارد که هم عملی و هم
 عرفانی است.  بارها و بارها برخورد با فرشته شماره 7 به این
 معنی است که در این زمان چیزهای مثبت آزادانه به سمت شما
 سرازیر می شوند. برای کشف و انجام مأموریت زندگی خود از
 این شرایط فرخنده استفاده کنید. از آنجا که فرشته شماره 7
 ممکن است به طرق مختلف ظاهر شود ، بسیار مهم است که در

 زندگی روزمره چشم و قلب خود را برای آن باز نگه دارید. فرشتگان
 شما حتی ممکن است از فرشته شماره 7 برای ترغیب شما برای
 الگو قرار دادن دیگران استفاده کنند. مثال مثبت و مهارت شما در
.پیمایش مسیر معنوی ، الهام بخش بسیاری از افراد خواهد بود




عدد 8 یا 8888

 خوب ، سپاسگزار نعمتی باشید که بر سر راه شما قرار می گیرد.
 در بعضی مواقع برای کار خود پاداش می گیرید. اکنون اگر شاهد

.تکرار عدد ۸ بودید، مسیر شما از حوزه معنوی تایید شده است

 همیشه رسیدن به اهداف خود ساده نیست. می تواند خسته کننده
 و طاقت فرسا باشد. اما اگر شما را به سمت یک زندگی پر از
 رضایت سوق دهد ، هنوز ارزش تالش دارد. فرشتگان شما می

 دانند که باید در چه مسیری گام بردارید. اگر به طور منظم بخاطر
 کاری که انجام می دهید و راهی که دنبال می کنید جایزه دریافت
 کنید ، این فراتر از خوش شانسی است. این نشانه ای از رهبران


.معنوی شماست که به انجام کاری که می کنید ادامه دهید

 به خود ، احساسات و غرایز خود اعتماد کنید حتی اگر فرشتگان
 شما نمی توانند با شما صحبت کنند و به شما بگویند که چه کاری
 باید انجام دهید. شما در حال حاضر مهارت هایی دارید که می
 توانید مسیر خود را به تنهایی پیدا کنید. شما فقط باید به خواسته
 های قلب خود ضربه بزنید. بنابراین ، تقویت اتصال شما با انرژی
 های جهانی به شما امکان می دهد تا بینایی خود را بیشتر توسعه


.دهید



 راهنمایان معنوی ما توانایی شگفت انگیزی دارند که بینش الزم
 برای زندگی شاد را در اختیار ما قرار دهند. فرشته شماره 8 ، در
 واقع یک نشانه راهنمای عالی است. ایمان و اعتماد به نفس داشته
 باشید که در مسیر درست قرار دارید و تالش سخت شما نتیجه

.می دهد


عدد 9 یا 9999

 فرشته شماره 9 نشانه ای از فرشتگان است که نشان می دهد
 مسیر زندگی و ماموریت روح شما خدمت به بشریت از طریق
 استفاده از مهارت ها و استعدادهای طبیعی شما است. فرشته

 شماره 9 پیشنهاد می کند که شما یک کارگر نور طبیعی هستید و
 شما را تشویق می کند تا به دنبال روش هایی برای باال بردن


انرژی مثبت دیگران باشید



 فرشته شماره 9 ممکن است نشان دهنده این باشد که زمان آن فرا
 رسیده است که یک مرحله ، موقعیت یا رابطه را پایان دهیم که دیگر

 به طور مثبت به شما خدمت نمی کند. مطمئن باشید که "جدید"
 وارد زندگی شما می شود که از بسیاری جهات باعث بهبود و بهره
 مندی از زندگی و سبک زندگی شما می شود. امروز خودتان را

.آماده کنید زیرا کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد

 فرشته شماره 9 شما را ترغیب می کند که دلسوز ، متفکر ، انسان
 دوست و در خدمت دیگران و به طور کلی بشریت باشید و دیگران

.را با مثال مثبت هدایت کنید


