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معنی عدد ۵ 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/watch?v=txRuC0hL7XQ
https://www.youtube.com/channel/UCEvlW9b-A41NKJcVQ7VG-XA
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اگر عدد ۵ را به طور تکرار می بینی

 بدون شک مدت طوالنی است که به فکر تغییر هستید. تغییر در
 چه؟ این می تواند تغییر در رابطه عشقی باشد یا شغل و حتی

 نگرش به زندگی. اما هر چه که است اکنون زمان این تغییر است.
 درواقع این تغییر خواسته قلبی شما است و اکنون شما می توانید
 سرنوشت خود را آنطور رقم بزنید که می خواهید.  شما مدام در
 حال دیدن عدد شماره ۵ هستید زیرا ذهن آگاه شما که توانایی
 دیدن آینده را دارد از شانس بسیار زیاد شما در موفقیت به

 واسطه این تغییر آگاه است. پس با یک برنامه ریزی درست اولین
 گام را برای این تغییر بردارید و فراموش نکنید که همواره خود را
 در باالترین سطح از انرژی نگهدارید تا در این راه ذهن آگاهتان


 .شما را بیشتر راهنمایی کند

 ویدیوی پیشنهای

برای به شما

 ویدیوی پیشنهای

برای به شما

 اکنون اگر چند ۵ باهم می بینید برای 

 مثال ۵ ۵ یا ۵ ۵: ۵ ۵

 خیلی کم پیش می آید که کسی اعداد ۵۵ یا ۵۵۵۵ را ببینید زیرا
 این اعداد خبر از تغییر می دهند و معموال کم پیش می آید که
 کسی که از نظر معنوی بیدار است دچار تغییراتی اینچنینی

 شود. به هر حال اگر اعداد ۵۵ یا ۵۵۵۵ را می بینید بهتر است
 که خودتان را آماده تغییری بزرگ کنید که در زندگی شما به

 صورت قریب الوقوع روی می دهد. در اینجا این تغییر به خواسته
 شما نیست بلکه شما به درون آن هل داده می شوید. در واقع

 اکنون زمان آن است که از منطقه راحتی بیرون بیایید و وارد یک
 ماجراجویی جدید شوید. در این مسیر خطراتی وجود خواهد

 داشت. شما با موانع زیادی روبرو خواهید شد اما نگران نباشید
 و فق عالمت ها را با دقت دنبال کنید. زیرا اکنون این اعداد را
 می بینید پس حتما در مرحله های بعدی این تغییر عالمتهای

 دیگری هم خواهید دید که شما را یاری خواهند کرد. هر چند که
 متوجه شدید تغییر بزرگی در راه است اما استرس بسیار کمتری

 نسبت به همیشه دارید زیرا ارتعاش اعداد ۵۵ و ۵۵۵۵ این
 آرامش را به شما می دهد

 اکنون به شما توصیه می کنم که اگر متاهل هستید بسیار مراقب

 تاهل خود باشید

 زیرا به زودی فرد جدیدی وارد زندگی شما می شود و شک نکنید
 که تالش می کند تا قلب شما را از شما بدزدد.اگر نیاز دارید که

 دوست داشته شوید بهتر است که به همسر خود بیشتر توجه کنید.
 اگر علناً احساسات خود را بیان کنید، همسرت روح خود را تقدیمت


  خواهد کرد

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


کانال یوتیوب کندلوس www.kandlus.net 6 February 2022

3

 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
http://www.kandlus.net
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