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معنی عدد ۲۳ 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

https://www.youtube.com/channel/UCEvlW9b-A41NKJcVQ7VG-XA
http://www.kandlus.net
https://www.youtube.com/watch?v=txRuC0hL7XQ
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 اگر عدد ۲۳۲۳ را به طور تکراری می
بینی

 هم اکنون در حال فکر کردن به هر موضوعی که هستی متوقف
 کن. و طور دیگری بیندیش. چه چیزی در ذهنت می گذرد؟ آن را
 عملی نکن چون اعداد ۲۳ و ۲۳۲۳ به تو می گویند زمان آن

 گذشته است و این فکر نیاز به تغییرات دارد. اعداد ۲۳ و ۲۳۲۳
 به تو می گویند که عجله نکن و مدتی ذهنت را آزاد کن و پس از

 مدتی کامال متفاوت بیندیش. برای مثال اگر به فکر رفنت به
 نیویورک از جاده شمالی هستی اکنون به نیویورک برو اما از

.جاده جنوبی. در واقع راه را پیدا خواهی کرد اما نه اکنون

 ویدیوی پیشنهای

برای به شما

 ویدیوی پیشنهای

برای به شما

 اما اگر حین دیدن عدد ۲۳۲۳، گاهی اوقات عدد
 ۰۵۰۵ را می بینید، بد نیست معنی عدد ۰۵۰۵ را

هم بدانید

 اگر در بین دیدن عدد ۲۳۲۳ ناگهان عدد ۰۵۰۵ به شما ظاهر شد
 این یعنی به زودی شما تصمیمی مهم برای انجام کاری مهم می
 گیرید اما چون حفظ تعادل در زندگی را نادیده گرفته اید، آینده
 روشنی در پس این تصمیم شما نیست. تعادل را با تغییر معنوی
 در زندگی خود آغاز کنید.  پس اکنون بهتر است هر کاری که می
 خواهید انجام دهید را به تاخیر بیندازید. سپس دوباره شروع

 کنید

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


 ویدیوی پیشنهای

برای به شما

http://www.kandlus.net
https://www.youtube.com/channel/UCEvlW9b-A41NKJcVQ7VG-XA
https://www.youtube.com/watch?v=txRuC0hL7XQ
http://www.kandlus.net
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