
 اولین چیزی که باید بدانید عدد ۳۵ به یک طنین اندازی اشاره می کند.
 بنابراین وقتی عدد ۳۵۳۵ را مکررا می بینی بدان معناست که به تو
 اخطار ناهماهنگ بودن می دهد. به زبان ساده یک تعادل در زندگیت
 ایجاد کن. در اینجا یک تضاد هم وجود دارد، یک مانع که برای تو
 آشکار است. عدد ۳۵۳۵ به تو می گوید که باید مانع را برداری اما
 این یک هشدار هم به همراه دارد برای تحوالت قریب الوقوعی که باید
 انجام دهی. پس با احتیاط جلو برو. در نهایت اگر به خرد خود ایمان

 داشته باشید بدون شک این خیلی زود از نتیجه کاری که انجام
 خواهید داد شادمان خواهید شد. فراموش نکنید که در این روزها

 انرژی مثبت شما تخلیه شده است بنابراین ممکن است خود را ناتوان
 تر از انجام کاری بزرگ ببینید. اما با انجام مراقبه انرژی خود را
 افزایش دهید زیرا این تخلیه انرژی به   به زودی پایان می یابد. این
 برای متولدین ماه اکتبر برعکس است. یعنی انرژی مثبت بیشتری


 نسبت به قبل دارند
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عدد ۳۵۳۵



 از شما دعوت می کنم که در این روزها از رنگ هی سبز، سفید و نارنجی
 بیشتر استفاده کنید زیرا این مناسب این زمان و دقیقا مرتبط با عدد


 .۳۵۳۵ است
 عدد ارتعاشی نامتان را بدست آورید. اگر ۳، ۶ یا ۹ است بدون درنگ
 تغییر را انجام دهید. در غیر اینصورت شرایط را قبل از آغاز کامال


بسنجید
 اما اگر در این روزها که عدد ۳۵۳۵ را مکرر می بینید گاها عدد ۵ به

 شما ظاهر می شود بازهم بدون درنگ اقدام کنید چرا که موفقیت در پیش

 روی شماست

 تا زمانیکه عدد ۳۵۳۵ را مکررا می بینید قدر روزهای دوشنبه، چهارشنبه

 و پنجشنبه بدانید

 در نهایت اگر متولد ماه اکتبر هستید بهتر است موارد گفته شده را نادیده
 بگیرید و هر کاری که در فکرتان است را عملی کنید چراکه هم اکنون به
 طور باورنکردنی مردم گمان می کنند که شما علم کافی یا مهارت کافی

 برای انجام آن کار، ایده و غیره را دارید
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