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BEVEZETÕ AZ ANGYALI 
SZÁMOKHOZ

Õrangyalaid mindig melletted állnak, most is, amikor e so-
rokat olvasod. Õrangyalaid a gondolataidon, az érzéseiden, 
a szavaidon és a képzeleteden át vezetnek téged. Másrészt 
jeleket mutatnak neked. Ilyen jelek azok a számok is, ame-
lyeket egymás után többször is megpillantasz a fizikai sze-
meddel. Nagyon kedvelik a számjegyeket és számsorokat. 
Ezek a vissza térõ számsorok sokszor egy-egy irányítószám, 
telefonszám, netán a pontos idõ vagy valami más formájában 
jelennek meg elõtted.

DOREEN: Ha el-eltöprengtél már az ilyesféle számsorok jelen-
tõ ségén, bizony, nem vagy egyedül. Angyal-szemináriumai-
mon például rengetegen kérdezték már meg tõlem, hogy mit 
jelentenek az ilyen számok. Ez ösztönzött arra, hogy elme-
rüljek a Forrásban, és útmutatást kérjek a visszatérõ számso-
rok értelmezéséhez. Két segítséget is kaptam. Püthagorasz 
számmisztikájának egyik tanulmányozója (aki elõzõ életében 
a mester tanítványa volt) és egy angyali közvetítõ segítségével 
hamarosan megkaptam a szükséges ismereteket arról, hogy 
mit is üzennek az angyalok a számsorokkal.

A szeminárium hallgatói örömmel vettek részt e szám-
csoportok jelentésének megbeszélésében, és arra kértek, ál-
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lítsak össze egy listát a számukra. A Gyógyítás angyalokkal 
címû könyvemben külön fejezetet szenteltem az üzenetek 
megfejtésének. A Gyógyítás angyalokkal megjelenése óta sokan 
elmondták nekem, hogy mindig magukkal hordják a köny-
vemet arra az esetre, ha ilyen számokba botlanának. Hoz-
zátették, hogy örömükre szolgálna, ha készítenék egy még 
teljesebb listát, ezúttal ennek szentelve egy egész könyvet. 
A kérésnek nem álltam ellen, s az eredmény most itt pihen 
a kezedben.

LYNNETTE: Amikor Doreen megkért rá, hogy vegyek részt 
a vállalkozásában, rögtön felfogtam a feladat jelentõségét, és 
hálásan igent mondtam. Elutaztam Hawaiira, mert ez a kü-
lönleges hely igen közel áll a szívemhez. A lista elkészítéséhez 
itt léptem kapcsolatba Istennel, az angyalokkal és a felemelke-
dett mesterekkel. A sziget (név szerint Honaunau, de hívják 
a Menedék Városának is) szent helyein kezdtem meg az an-
gyali csatornák behangolását. Jártam a Paleaku Garden Peace 
Sanctuaryben, a Kilauea-kráternél, és együtt úszkáltam az 
óceán csodálatos élõlényeivel, delfinekkel, bálnákkal és más, 
hihetetlen lénnyel.

Imával, meditációval tanultam meg Istentõl, az angyalok-
tól és a felemelkedett mesterektõl, hogy e számsorok olyan 
tudást közvetítenek, amelyet használni tudok spirituális mun-
kámban. Azt tapasztaltam, hogy a számok, amelyekre klien-
seimmel kapcsolatosan felfigyeltem, mind valamifajta kapu-
ként mûködnek, amelyeken keresztül isteni útmutatás áramlik 
hozzánk. A szent számokból fakadó útmutatások kétségbe-
vonhatatlan gyógyulásokat indítottak meg a klienseimben.
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Többen elmondták közülük, hogy amikor felismerték 
és megértették a körülöttük lévõ számokat, sokkal erõ tel je-
sebbnek érezték a kapcsolatukat az angyalokkal és Istennel. 
Ez az érzés aztán még elfogadóbbá tette õket, s még tovább 
erõ  södvén, a kapcsolat békét, reményt és szeretetet hozott az 
életükbe. Az angyali számoknak köszönhetõen sokkal pon-
tosabban voltam képes megérteni a számomra és a klienseim 
számára érkezõ üzeneteket.

DOREEN ÉS LYNNETTE: A könyvet azért készítettük, hogy 
magaddal vihesd bárhová. Bárhová, hiszen az angyalok szá-
mokkal üzennek nekünk, üljünk akár a repülõgépen, akár 
a munkahelyünkön vagy otthon.

A számsorértelmezés könnyû út ahhoz, hogy angyali üze-
neteket kapjunk, mert számokba botlunk mindenfelé. A di-
gitális óráktól kezdve, a plakátokon át az irányítószámokig 
mindenhol elénk ugranak. Minden egyes szám sajátos rez-
géssel bír, mely rezgés összefügg a jelentésével.

Ezt az õsi bölcsességet olyan nagy tanítók is vallották, mint 
Hermész Triszmegisztosz, Platón vagy Püthagorasz. Pütha-
gorasz szerint az univerzumban matematikai rendezettség 
uralkodik, s minden számnak van külön rezgése, jelentése és 
erénye. Platón azt írja, hogy az univerzum számokból szár-
mazó geometriai formákon alapul. Úgy, ahogy a háromszög 
a 3-as, a négyszög a 4-es számból ered. A zsidó misztika, 
a Kabbala egyik alapszövege, a Zóhár (A ragyogás könyve), 
a számokból és betûkbõl áradó erõkrõl tájékoztat.

Az angyalok szintén azt állítják, hogy a számok sajátos 
jelentést hordoznak. Ha például három vagy több számról 
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van szó, mindig a középsõ kapja a legnagyobb hangsúlyt. Az 
angyalok szerint ez a szám jelképezi a téma „szívét”.

A numerológia azon kevés szent tudományok egyike, me-
lyek a modern idõkre is megõrizték mágikus alapjaikat. Az 
angyalok arra emlékeztetnek bennünket, hogy mindannyian 
alkimisták vagyunk, és ez az isteni mágia képessé tesz ben-
nünket álmaink megvalósítására. A számok a mennyei üzene-
tek fontosságára, az új lehetõségekre mutatnak rá, tanítanak, 
és minden körülmények között tanáccsal szolgálnak.

Hogyan használjuk a könyvet?

Ha találkozol egy számsorral (különösen, ha rövid idõn belül 
többször), csapd föl a könyvet. Ám ne csak olvasd az üzene-
teket, hanem hallgasd is meg õket. Figyelj a saját angyalaid 
útmutatásaira, melyek a gondolataidon, érzéseiden, képzelet-
futamaidon keresztül érkeznek hozzád. Ha nem érted egész 
tisztán az üzenetet, suttogj, vagy kiálts így az angyalaidhoz: 
„Kérlek, magyarázzátok meg, hogy pontosan értsem.” A jós-
eszközöktõl függetlenül, a végsõ tekintély mindig a belsõ 
bölcsességed legyen. Vagyis, ha valamiben kételkedsz, bízz 
az ösztöneidben.

A hosszabb számsorok értelmezése. A könyv 00-tól 999-ig adja 
meg a számok általános jelentését. Hosszabb számsoroknál 
elõször az elsõ három számjegyet vegyük figyelembe, majd 
ehhez „adjuk” hozzá a második vagy harmadik számcso-
portot.
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Négy számjegyû számok. A négy számjegyû soroknál válasz-
szuk le az elsõ három számot, és olvassuk el az ehhez tartozó 
értelmezést. Ezt követõen nézzük meg a negyedik szám jelen-
tését, és „adjuk” hozzá az elõzõhöz. A 2048-at például úgy 
interpretálhatjuk, hogy vesszük az elsõ három számjegyet, 
a 204-et, és elolvassuk a hozzá tartozó értelmezést:

204

Isten és az angyalok türelemre intenek. Telj meg hittel: imáid és 
könyörgéseid meghallgattattak.

Aztán vegyük az utolsó számjegyet, a 8-at:

8

Közeleg az anyagiakban való bõvelkedés ideje.
Olvassuk egybe a két értelmezést, és megkapjuk a 2048 je-
lentését: Isten és az angyalok türelemre intenek. Telj meg hittel: 
imáid és könyörgéseid meghallgattattak. Közeleg az anyagiakban 
való bõvelkedés ideje.

Összefoglalva a kettõt, a 2048 ezt jelenti: A Menny ga-
rantálja, hogy anyagi szükségleteid kielégülnek. Légy türelemmel.

Öt számjegyû számok. Az öt számjegyû számokat hasonlóan 
kell értelmezni. Vesszük az elsõ három számot, és elolvassuk 
a jelentését, majd ugyanezt tesszük az utolsó két számjeggyel. 
Végül egybeolvassuk a jelentéseket, és összegezzük.

Vegyünk példaként egy öt számjegybõl álló számot, mond-
juk a 99 900-at: 
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999

Dologra fel, Fénymunkás! A világnak most rögtön szüksége van 
isteni életterved megvalósítására. Késedelem és habozás nélkül, 
teljes mértékben szenteld magad a feladatnak.

És vegyük hozzá az utolsó két számjegyet:

00

A Teremtõ kifejezetten neked küldi ezt az üzenetet, és arra kér, 
hogy figyelj, és habozás nélkül kövesd útmutatásait.

A két számjegyet egybeolvasva megkapjuk a 99 900 jelen-
tését: Dologra fel, Fénymunkás! A világnak most rögtön szük-
sége van isteni életterved megvalósítására. Késedelem és habozás 
nélkül, teljes mértékben szenteld magad a feladatnak. A Teremtõ 
kifejezetten neked küldi ezt az üzenetet, és arra kér, hogy figyelj, 
és habozás nélkül kövesd útmutatásait.

Más szóval: Isten azt szeretné, ha elszánnád magad az élet-
terved végrehajtására… most azonnal.

Hat számjegyû számok. A hat számjegybõl álló soroknál, 
mint például a 225 496-nál, úgy kell eljárnunk, hogy két 
háromjegyû tömbre bontjuk õket. Ebben az esetben lesz egy 
225-ös számunk és egy 496-os. Elolvassuk az elsõ jelentését:

225

Bízz a mostani változásban, csak a legjobbat hozza. Eljött az 
átalakulás ideje, engedd el a múltat, mást nem kell most tenned. 
Lépj tovább bizalommal és hittel.

Majd megnézzük a másik számot: 

angyali szamok.indd   12 2015.01.09.   10:59:29



�  13  �

496

Az angyalok azt szeretnék, ha isteni küldetésedet most azonnal 
a legfontosabb feladatodnak tekintenéd. Ne aggódj azon, hogy 
miként alakul, vagy hogy milyen anyagi nehézségeid lehetnek. 
Az angyalok segítenek mindenben.

Egybeolvasva megkapjuk a 225 496 jelentését: Bízz a mos-
tani változásban, csak a legjobbat hozza. Eljött az átalakulás 
ideje, engedd el a múltat, mást nem kell most tenned. Lépj tovább 
bizalommal és hittel. Az angyalok azt szeretnék, ha isteni kül-
detésedet most azonnal a legfontosabb feladatodnak tekintenéd. 
Ne aggódj azon, hogy miként alakul, vagy hogy milyen anyagi 
nehézségeid lehetnek. Az angyalok segítenek mindenben.

Összefoglalva ezt mondja az üzenet: Bízz a változásokban, 
melyeken keresztülmész. Az angyalok arra kérnek, hogy csak az 
isteni küldetésedre figyelj, az anyagiakat õk megoldják.

Személyes számsorok. Olyan számokkal is találkozhatunk, 
melyek személyes jelentõséggel bírnak. Ilyenek a születés-
napok, a különféle évfordulók, telefonszámok és hasonlók. 
Ebben az esetben az angyalok valamilyen mélyebb üzenetet 
közvetítenek. Elõször gondoljunk arra a személyre, akihez az 
egyedi szám kapcsolódik, majd kérjük az angyalokat, hogy 
fûzzenek az üzenethez még több információt. Olvassuk el 
a könyvbõl a számhoz tartozó értelmezést, aztán figyeljük 
meg, mik zajlanak le gondolatainkban és testünkben.

A hármas szám és a felemelkedett mesterek. A hármas szám 
a felemelkedett mesterekre utal, azokra a nagy szellemi ta-
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nítókra, akik valaha a földön jártak különbözõ vallások is-
teneiként.

DOREEN: Amikor olyan valakinek adok angyalszám-értel-
mezést, aki gyakran találkozik a hármas számmal, általában 
azt tapasztalom, hogy Jézus a segítõje. Néha azonban egy 
másik spirituális hagyományhoz tartozó felemelkedett mester 
jelenlétére utal ugyanez a szám: szentekre, bódhiszattvákra, 
istenségekre. Mindemellett istennõi jelenlétre is utalhat, fõleg 
ha a 3 az l-es számjegy után áll, tehát minden 13-mal végzõdõ 
számsornál. A 13 és az évenkénti holdciklusok száma szintén 
összefügg, és a holdhoz mindig a nõiséget asszociáljuk.

Mindig azt a felemelkedett mestert vonzod magadhoz, aki 
hited és vallásod képviselõje. Így segíthet Jézus a kereszté-
nyeken, míg a hindukon Ganésa. A felemelkedett mestereket 
felkérheted, hogy segítsenek és védelmezzenek, hogy mutas-
sák az utat és gyógyítsanak. Úgy tapasztaltam, hogy azok az 
emberek, akik gyakran imádkoznak, és tartják a kapcsolatu-
kat a felemelkedett mesterekkel, gyakrabban látnak hármas 
számot a számsorokban.

DOREEN ÉS LYNNETTE: A könyv értelmezéseit olvasva öröm-
mel fogod tapasztalni az állandó beszélgetést a Lélekkel. Ha 
egyszer elkezded a számsorok megfejtését, felfedezed, hogy 
spirituális jelekkel és üzenetekkel vagyunk körülvéve. És mi-
nél több számsorról tanulsz meg valamit, annál inkább fogod 
érezni a Menny jelenlétét. Érzed majd, hogy a Menny beszél 
hozzád, mutatja az utat, és hogy végtelenül szeret téged. 
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A SZÁMOK ÁLTALÁNOS
JELENTÉSE

 00 
A Teremtõ kifejezetten neked küldi ezt az üzenetet, és arra 
kér, hogy figyelj, és habozás nélkül kövesd útmutatásait.

 0 
A nulla az imával vagy a meditációs gyakorlattal van össze-
függésben, és általában minden istenközeli állapottal. Isten 
beszél hozzád.

 1 
A kettes számrendszerhez tartozik. Minden szám osztható 
eggyel. Mindannyian egyek vagyunk, mivel gondolat egyesít 
bennünket. Figyeld a gondolataidat, és a vágyaidra összpon-
tosíts, ne a félelmeidre!

 2 
Higgy és légy bátor! Imáid teljesülõben vannak, még ha ezt 
egyelõre nem érzékeled is.

 3 
A felemelkedett mesterek (mint Jézus) a közeledben vannak. 
Válaszolnak a könyörgéseidre, és segíteni akarnak neked.
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 4 
Az angyalok veled vannak. Fordulj hozzájuk segítségért, irá-
nyításért, szeretetért és biztonságérzetért.

 5 
Ez a szám a változással, az átalakulással, a transzmutációval és 
az alkímiai folyamatokkal van összefüggésben. Valami meg-
változik az életedben, vagy érlelõdik a változás – az elõnyödre.

 6 
A 6-os szám a földi javakkal, az anyagi kérdésekkel, a ta-
pintható dolgokkal, az e világi ügyekkel kapcsolatos. Találd 
meg az egyensúlyt az anyagiakra vonatkozó aggodalmaid, 
elgondolásaid és a spirituális hitvallásod között.

 7 
Jó úton vagy. Csak így tovább!

 8 
Közeleg az anyagiakban való bõvelkedés ideje.

 9 
Isteni életterved azt foglalja magában, hogy képességeid, 
szenvedélyeid és érdeklõdésed által szolgáld a világot. 

 10 
Isteni irányításban részesülsz gondolatok, sugallatok, ráesz-
mélések és claircognizance révén, mely utóbbi azt jelenti, hogy 
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