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 معنی عدد ۲۱۲۱ وقتی که به صورت تکراری می بینید

 ابتدا توجه داشته باشید که این اعداد را "اعداد فرشته" می نامند زیرا
 به نظر می رسد این پیام ها از باال می آیند، اما در واقع اینها اعدادی
 هستند که به سادگی توسط آگاهی باالتر شما درک می شوند، و دیدن
 این اعداد دقیقا از زمانی شروع می شود که یک شخص برای بیدار
 شدن معنوی تالش می کند. پس در نتیجه می توان فهمید که شما به
 سمت بیداری معنوی گام برداشته اید. حاال توجه داشته باشید که

 توضیحات این صفحه درباره این عدد برای زمانی است که شما بارها
 .و بارها به صورت تکراری این عدد را در مکانهای مختلف می بینید

 اما اگر در زمانهای مختلف اعداد مختلفی بر شما ظاهر می شوند این
 می تواند معنای دیگری داشته باشد که از شما دعوت می کنم برای
 فهمیدن معنای آن ویدیوی ما با عنوان (معنای واقعی اعداد دودویی

 چیست و چگونه آنها را رمزگشایی کنید) را تماشا کنید

 ویدیوی پیشنهای

برای به شما

http://www.kandlus.net
https://www.youtube.com/channel/UCEvlW9b-A41NKJcVQ7VG-XA
https://www.youtube.com/watch?v=txRuC0hL7XQ
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 اگر عدد ۲۱۲۱ را به طور تکرار می بینی

 عدد ۲۱ یا ۲۱۲۱ به شما یادآوری میکند که در دو راهی که اکنون
 با آن مواجه شده اید، انتخاب خود را انجام داده اید، اما صدایی
 در گوش شما زمزمه میکند و باعث میشود در اجرای این تصمیم
 دچار لغزش شوید. اما شما نباید به این صدا گوش دهید و با
 قدرت به سوی عملی کردن انتخابی که کرده اید پیش بروید، زیرا
 این خوشبختی شماست. این انتخاب می تواند هر چیزی باشد.
 چه چیزی بسازید و چه چیزی را ویران کنید. نکته مهم این است
 که عدد ۲۱۲۱ به شما می گوید که این انتخاب درستی است

 اما گاهی ممکن است که در بین دیدن مکرر عدد
 ۲۱۲۱، ناگهان عدد ۳ برای چند بار به شما ظاهر

شود در اینصورت

 به زودی دالیل زیادی برای جشن و شادی خواهید داشت. شما 
 باید از هر لحظه  زندگی خود لذت ببرید و همراه با عشق ورزیدن
 به دیگران زندگی کنید. این عدد به شما می گوید که به غرایز

 درونی خود ایمان داشته باشید و دیدگاه مثبتی داشته باشید زیرا
 ذهن شما هوشیارتر در این سیاره نبوده، نیست و نخواهد بود. و
 فراموش نکنید که همچون آهن ربا  افراد دارای ارتعاش ۶ را به
 سمت خود بکشید و آنها را در لیست دوستانتان قرار دهید. این
 عدد همچنین از تو می خواهد که تعادل را در زندگی خود حفظ


 کنید

 ویدیوی پیشنهای

برای به شما

 ویدیوی پیشنهای

برای به شما

https://www.youtube.com/watch?v=Z7mBDUMebQs
http://www.kandlus.net
https://www.youtube.com/watch?v=WISyy1m9yH0
https://www.youtube.com/channel/UCEvlW9b-A41NKJcVQ7VG-XA
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 ویدیوی پیشنهای

برای به شما

 اما آنچه تاکنون در مورد این عدد آموخته اید،
 اگر با عدد دیگری برای شما ظاهر شود، می

 تواند معنای دیگری پیدا کند. مانند عدد ۱۲۱۲ یا
 ۰۶۰۶. به خصوص اگر آن عدد برای مدت طوالنی
 تکرار شود. برای آشنایی با معنای این اعداد،
 عدد مورد نظر را در وب سایت جستجو کنید

www.kandlus.net 

https://www.youtube.com/channel/UCEvlW9b-A41NKJcVQ7VG-XA
http://www.kandlus.net
https://www.youtube.com/watch?v=Z7mBDUMebQs
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