
 آنطور که مشخص است عشق و محبت شما نسبت به اطرافیان و یا
 شاید نسبت به کسانیمه به طوری در زندگی شما حضور دارند کم


شده
 


 شاید به این دلیل باشد که در این روزها احساس می کنید آنگونه که

  .باید مورد توجه قرار نمی گیرید. و حق شما ادا نمی شود

 هر چند که شما کنجکاو، ارتباط پذیر و سازگار هستید - اما در این
 روزها ، احساس بالتکلیفی می کنید.  انتقادی شده اید و ممکن است

 تا حدودی عصبی و مضطرب باشید
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 این حالت شما می تواند به هر دلیلی باشد که مهمترین آن ممکن است
 مورد توجه قرار نگرفنت باشد. بهرحال این روزها عدد ۰۶۰۶ را می بینی و
 این یعنی هیچ جای نگرانی وجود ندارد و تو باید آرامش خود را حفظ
 کنی و با قدرت به کار خودت (راه خودت ادامه دهی) زیرا همه چیز خوب
 پیش خواهد رفت. بگذار سوالی بپرسم. آیا در این روزها تمایلخاصی به
 رنگهای سبز و یا سفید و تا حدودی نارنجی  پیدا نکردی؟ اگر پس ارزش
 روز پنجشنبه را بدان در غیر اینصورت روز دوشنبه و چهاشنبه برای
 توست. توجه داشته باش که این تا زمانی است که شما عددد ۰۶۰۶ را


 مکررا می بینی

 ممکن است در این روزها احساسی خاص در شکم یا روده تان داشته
 باشید. دیدن عدد ۰۶۰۶ در این روزها می تواند به این دلیل هم باشد که
 به شما خبر از یک بیماری در قسمت شکم یا روده شما دهد. بنابراین

 اگر احساسی متفاوت در شکم و یا روده دارید خیلی سریع با پزشک تان
 صحبت کنید، در غیر اینصورت حتما رژیم غذاییتان را سالم و سبک


 .زندگیتان را بهتر کنید
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  آیا در این روزها در آستانه شروع یک رابطه عاشقانه هستید؟

 در اینصورت ممکن است عدد ۰۶۰۶ به این دلیل به شما ظاهر شود تا
 شما را رهنمایی کند. بنابراین از طرف مقابل بپرسید در چه ماهی از
 سال متولد شدده است. اگر در ماه های آوریل ، می، دسامبر و ژانویه
 متولد شده است عدد ۰۶۰۶ به تو می گوید که بدون معطلی به او جواب
 بله بگو. و یا اگر در آستانه آغاز شراکت کاری هستید این فرد می تواند


 بهترین شریک کاری تو باشد

 در نهایت عدد ۰۶۰۶ به تو می گوید که انرژی های منفی را از زندگیت
 دور کن و بیشتر با انسان هایی در ارتباط باش که مثبت اندیش هستند.
 این عدد با یگانگی وبینهایت بودنش به شما نوید پیشرفت در زندگی را


 .می دهد، اگر که افکار منفی را از زندگیتان دور کنید
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