
شماره فرشته ۱۲۱۲
 اگر در این روزها عدد ۱۲۱۲ را مکرر می بینید به این معنی است که چیزی در حال پایان است و ما به
 آغاز جدیدی نزدیک می شویم. بنابراین بهتر است خودتان تشخیص دهید که چه چیزی در زندگیتان در
 حال کمرنگ شدن است، زیرا بدون استثنا پایان می یابد و این ممکن است به شما ضربه بزند. این می
 تواند مالی، جانی، یا احساسی باشد. پس بهتر است زودتر شناسایی کنید زیرا اگر چرخه جدیدی را

 قبل از پایان این چرخه آغاز کنید به سعادت خواهید رسید. زیرا اکنون که مارس وارد تائوروس می شود
 انرژی عدد ۱۲ فریاد تکمیل شدن را فریاد می زند - که پایان یک چرخه را فقط برای شروع یک چرخه


 .جدید اعالم می کند
 و اما به گفته بسیاری از عرفا، ۱۲:۱۲ یک رمز مقدس است که به دروازه ای از روشنگری دسترسی دارد
 که باعث تغییر می شود. طبق مطالعات ما بیشتر از ۵۰ درصد کسانیکه در راه معنویت قدم گذاشتند در

 حال دیدن عد ۱۲۱۲ هستند. دیدن این عدد در این زمان خاص رمزی است که "به شما کمک می کند

 .فرکانس خود را به عنوان راهی برای رسیدن به قلمروهای باالتر آگاهی باال ببرید

 در نهایت اگر چرخه جدید را آغاز کردید باید استقالل، فردیت و صبر داشته باشید. احساساتتان را

باید کمرنگ کنید و با تالش پیش بروید که دروازه ای به آینده روشن برای شما گشوده شده است
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 نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید محدود کردن افرادی است که با آنها در ارتباط هستید. به
 طور خالصه با دقت فکر کنید و کسانی را که فکر می کنید ممکن است به نحوی مانعی در مسیر شما

 باشند را کنار بگذارید. توجه داشته باشید که از افرادی که دارای انرژی منفی هستند باید دوری کنید

 اما اگر بین دیدن عدد ۱۲۱۲، گاهی اوقات عدد 1 را می بینید، بد
 نیست معنی عدد 1 را بدانید

 اگر عدد 1 را گاهی می بینید این به معنای جاه طلبی، عدم احساسات و ضعف اراده شخصیت
 شماست. اما نگران نباشید زیرا عدد 1 می گوید که این خواسته شما نیست، بلکه در محیطی بزرگ


،شده اید یا زندگی می کنید که این ویژگی ها را به شما داده است. به عنوان مثال
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 به عنوان مثال، رد عقاید شما توسط بستگان، اراده شما را ضعیف می کند، یا ممکن است اکنون به 
 دلیل زمانی که از مشکالت مالی رنج می بردید و هیچکس به شما کمک نکرده بود، احساسات خود را

 نادیده می گیرید. اما حاال عدد 1 به شما می گوید که باید دوباره شروع کنید و شخصیت خود را
 بازسازی کنید زیرا انسان توانمندی هستید. به همین ترتیب، باید روی اعتماد به نفس و باور به توانایی

 خود برای موفقیت در آینده حساب کنید. به این نکته توجه کنید: اگر مجرد هستید و عدد یک را مابین
 عدد ۱۲  می بینید و اخیراً از مجرد بودن احساس خستگی کرده اید، توجه کنید (تازه به این فکر کرده


 اید) پس مطمئن باشید که به زودی عاشق کسی خواهید شد که زندگی شما را تغییر خواهد کرد

 توجه داشته باشید که هر عدد معموالً بیش از 2 تا 3 هفته تکرار نمی شود. ارتباط نزدیکی بین
 نجوم و عددشناسی وجود دارد. به همین دلیل، معنای این اعداد در طول سال بارها و بارها تغییر

.می کند، بنابراین ما این صفحات را متناسب با آن به روز می کنیم
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