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APRESENTAÇÃO
Ouvi falar sobre Numerologia há mais de vinte anos,
quando naquela época era comum ler revistas com
previsões astrológicas do horóscopo diário, semanal,
mensal e anual. Naquele tempo a numerologia mais
conhecida no Brasil era a numerologia astrológica,
sendo essa a primeira que conheci e logo me apaixonei.
Após anos de pesquisas em diversas áreas, entre elas as
espirituais, ocultistas, metafísicas e universalistas,
sempre fui levada até o esoterismo, mas, nunca fui uma
praticante assídua em nada que estudei até então,
sendo apenas uma pesquisadora dos mais diversos
temas. Por ser uma pessoa curiosa por natureza,
sempre gostei de consultar oráculos como o tarô, búzios,
runas e claro, fazia meu mapa numerológico anual,
como também consultava meu horóscopo para saber as
previsões dos astros para aquele dia ou mês.
Desde pequena escutava todos dizendo que queriam
trabalhar como médicos, advogados, atores, cantores e
etc., enquanto eu, não achava nada que quisesse ser ou
fazer. Foi aí que resolvi investir em uma faculdade de
Publicidade e Propaganda, mesmo achando tudo
maravilhoso, resolvi parar o curso, pois vi que não seria
a profissão dos meus sonhos.
Foi numa dessas pesquisas buscando por algo que me
orientasse, que me fizesse de fato entender minha vida,
que me desse um norte, um rumo, um conselho ou uma
sugestão, foi que conheci a Numerologia Cabalística e foi
nesse momento que minha vida mudou.
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Imediatamente fiz meu Mapa Numerológico Cabalístico
Pessoal e tive uma surpresa, melhor dizendo, diria que
tive um susto! Descobri em meio a tantas coisas sobre
mim mesma, que a profissão que eu mais tenho
afinidade e vibro positivamente era justamente o
esoterismo. Isso me deixou em êxtase!
Após sempre ter fracassado ao longo de minha vida
investindo em diversos segmentos profissionais errados,
saber que minha real aptidão profissional era o
esoterismo foi como ver a luz no fim do túnel, pois não
sabia qual era a profissão que queria seguir e nem em
qual melhor me encaixava; eu apenas sabia que
assuntos esotéricos e de terapias holísticas eram minha
paixão desde pequena, mas nunca me imaginei atuando
nesse ramo de atividade.
Resolvi investir no curso profissional de Numerologia
Cabalística, me formando oficialmente uma numeróloga.
Então comecei a confeccionar Mapas Numerológicos
Cabalísticos Pessoais e Empresariais, e vi de perto a
transformação na vida de todos os que fizeram seus
mapas, pois foi através do autoconhecimento, que as
pessoas puderam mudar suas vidas para melhor.
Desejo sinceramente que a Numerologia Cabalística
também possa mudar a sua vida, como já tem mudado a
minha e a de tantas pessoas que se dispuseram a
desvendar os mistérios de si mesmo através dos
números.
Boa leitura!
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INTRODUÇÃO
Este guia, nada mais é do que o resumo do meu
conhecimento particular sobre Numerologia Cabalística.
Logo, resolvi disponibilizar os meus conhecimentos
pessoais adquiridos através de estudos, pesquisas e
cursos, de maneira simples, porém, detalhadas e
completas, mostrando como um Mapa Numerológico
Cabalístico é em sua essência.
Nesse conteúdo eu disponibilizo todo o conhecimento da
essência dos números na Numerologia Cabalística, bem
como o que cada parte de um Mapa Numerológico
Cabalístico significa e suas corretas interpretações,
sendo extraídos destes a verdadeira compreensão da
essência dos números.
Minha intenção é fazer com que os interessados no
assunto possam compreender o que significa e qual a
importância de se fazer um Mapa Numerológico
Cabalístico Pessoal ou Empresarial, bem como sua real
relevância para a vida de todos nós, pois é através do
autoconhecimento que podemos tirar proveito de tudo
que o universo tem para nos proporcionar.
Como Numeróloga Cabalista, deixo bem claro que o
conteúdo que aqui disponibilizo é o resultado da minha
forma particular de confeccionar Mapas Numerológicos
Pessoais ou Empresariais, bem como o conteúdo de cada
parte do mapa, seu significado, sua organização e
disposição aqui apresentados.
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Enfatizo, ainda, que cada numerólogo tem sua
metodologia única e particular de produzir e organizar
seus Mapas Numerológicos Cabalísticos, que são
produzidos de acordo com seu conhecimento pessoal e
com sua filosofia profissional, ou seja, esse guia é
baseado integralmente em meu trabalho como
Numeróloga Cabalista, o que não significa que outros
numerólogos devam fazer seus mapas seguindo essa
maneira que aqui disponibilizo ao público, pois não se
trata de uma regra geral para todos os numerólogos,
mas sim, é apenas o demonstrativo da forma que eu
confecciono os meus Mapas Numerológicos Cabalísticos
Pessoais e Empresariais para os meus clientes.
Acrescento que este guia serve apenas para explicar
cada parte de um Mapa Numerológico Cabalístico e seus
significados, não servindo como base para confecção ou
interpretação de mapas.
Recomendo que busque encontrar a sua verdadeira
essência através do autoconhecimento, pois é somente
conhecendo a si mesmo de forma íntima e profunda, que
se pode chegar a níveis evolutivos jamais imaginados.
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A CABALA
A Numerologia Cabalística tem sua origem na Cabala, e
para se ter uma completa compreensão da mesma, o
entendimento de suas raízes é muito importante.
A Cabala tem várias interpretações diferentes, por ser
muito antiga, era transmitida e disseminada oralmente,
e seu significado varia de acordo com o local que foi
encontrada, porém, em sua essência íntima, todos os
significados vão ser interpretados como o "conhecimento
recebido ou passado oralmente". Por ser uma tradição
antiga, alguns pesquisadores do caso defendem a tese
de que os ensinamentos foram transmitidos pelos
ELOHIM (anjos ou Deuses criadores) aos homens desde
o seu surgimento na terra.
Se consultarmos a Bíblia, veremos logo no início que o
próprio Deus mudou os nomes de algumas pessoas.
Veja em Gênesis 17:5 “E não se chamará mais o teu
nome Abrão, mas Abraão será o teu nome; porque por
pai da multidão de nações te tenho posto.”
Deus fez o mesmo com Sarai, que é a esposa de Abraão.
Veja Gênesis 17:15 “Disse Deus mais a Abraão: Sarai,
tua mulher, não chamarás mais pelo nome Sarai, mas
Sara será o seu nome.”
Somando o nome Abrão, temos a soma total 7, que é
uma vibração ligada a espiritualidade, moral integra,
propósitos firmes, idéias rígidas, porém, é também o
número da “pobreza”.
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Querendo Deus gerar a partir de Abraão uma multidão
de nações, como está relatado em Gênesis capítulo 17,
era preciso uma vibração forte, como a vibração 8, que
foi obtida pelo acréscimo da letra “A”, no nome de Abrão.
A nova vibração 8, está ligada à riqueza material e ao
poder. Uma vibração perfeita para um grande patriarca.
No caso de Sarai, que tinha inicialmente a vibração 8, e
passou a ter uma vibração 7, através da retirada da
letra “I” de seu nome, passando então a se chamar Sara.
Deus fez essa mudança, para que ela deixasse de ter a
vibração do “poder” que é o 8, passando então a ter a
vibração da “religiosidade” que é o 7.
Ainda em Gênesis no capítulo 32, versículo 24 a 29,
Jacob ou Jacó, que era neto de Abraão, teve uma
disputa com um varão, e vendo o varão que não
prevalecia contra ele, deslocou a juntura da coxa de
Jacob. Após isso, Jacó pediu para que o varão o
abençoasse, e o varão perguntou-lhe o seu nome, e ele
respondeu: Jacó. Então o varão lhe disse: “Não se
chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como
um príncipe, lutaste com Deus e com os homens e
prevaleceste.”
Ainda em Gênesis, Deus aparece a Jacó e lhe confirma a
mudança de nome. Veja Gênesis 35:10 “E disse-lhe
Deus: O teu nome é Jacó; não se chamará mais o teu
nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu
nome Israel.”
A análise do nome de Jacó é muito interessante, pois
mostra outra mudança de nome feita por Deus.
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Jacob, como era escrito seu nome, tinha uma vibração
5, que é o número dos espertos, astutos, brilhantes e
dos atraentes fisicamente, porém, também é o número
dos inquietos e impacientes, que gostam de viver
diversas experiências e sensações, adoram mudanças,
viagens, movimentações, vida agitada, o que os leva a
ter muita dificuldade em assumir responsabilidades.
Vendo Deus que Jacob não tinha uma vibração
compatível com os seus propósitos, Ele então muda seu
nome para Israel, e a vibração passa a ser uma vibração
6, o número do amor, da família, do lar, da irmandade,
da união, da generosidade, da harmonia e do equilíbrio.
Israel veio ser pai de 12 filhos, que são: Ruben, Simeão,
Levi, Judá, Issacar e Zebulom, esses filhos de Léia. José
e Benjamim, filhos de Raquel. Dã e Naftali, filhos de
Bila. Gade e Aser, filhos de Zilpa, serva de Léia.
Formando seus doze filhos as “doze tribos de Israel”.
No Novo Testamento, veremos que algumas mudanças
também foram feitas por Jesus com alguns de seus
apóstolos. Ele sabia que precisava ter as vibrações
perfeitas para compor sua lista de apóstolos e algumas
mudanças se fizeram necessárias.
João e André (irmão de Pedro) tinham vibração 1, o
número da liderança, iniciativa e coragem.
Não havia nenhum apóstolo com a vibração 2, mas,
Jesus tinha dois apóstolos com a vibração 3, Felipe e
Lebeu. Jesus então muda o nome de Lebeu para Tadeu,
mudando sua vibração de 3 para a vibração 2.
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Agora Jesus tinha Tadeu com a vibração 2, o número da
união, compreensão e solidariedade. E tinha Felipe com
a vibração 3, o número dos criativos, comunicativos e
sociáveis.
Em seguida veio Tomé, com a vibração 4, o número dos
realistas, equilibrados, conservadores e incrédulos.
Nesse ponto, devemos salientar que houve dois
momentos da vida de Tomé, “o antes e depois da
ressurreição”. Tomé soma uma vibração 22, que
normalmente não é reduzida a 4, mas em seu caso
específico, era notória a sua visão realista e incrédula,
típicos em uma vibração 4. Após “ver para crer” e
confirmar a ressurreição de Jesus, Tomé passa a ser o
discípulo mais fiel e crente de todos os outros, o que
mostra que ele passou a ter a vibração 22, que é o
número dos idealistas, eficientes, otimistas e com pouco
apego as coisas materiais, sendo um ser mais voltado ao
lado espiritual.
Com a vibração 5, o número dos inteligentes, espertos,
comunicativos, agitados, curiosos e que gostam de
experimentar todos os tipos de sensações, temos os
discípulos Mateus e Bartolomeu.
Com a vibração 6, não houve nenhum discípulo, pois o
número 6 além de ser ligado ao amor, a família e ao lar,
é também uma vibração das pessoas equilibradas,
caseiras, tranquilas, que possuem tendência à sedução,
discórdia, incerteza e por vezes é confuso. Essa vibração
é totalmente contrária aos propósitos de Jesus e por
isso ele não a incluiu em nenhum de seus apóstolos.
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Dois discípulos tiveram a vibração 7, que é o número
dos sábios, estudiosos e intuitivos. Foram dois apóstolos
com o mesmo nome, Tiago filho de Zebedeu e Tiago filho
de Alfeu.
Com a vibração 8, o número do poder e êxito material,
vem um dos discípulos com o nome de Simão, o
pescador. Simão passou a ser chamado de Pedro, que
veio a ser o primeiro “papa” da nova religião, sendo o
mais importante dos discípulos.
Judas Iscariotes é o discípulo com a vibração 9, número
do altruísmo, generosidade e compaixão. A história
conta que Judas foi o traidor de Jesus, motivo que o
levou a enforcar-se, porém, o evangelho de Judas, que
não foi inserido nas escrituras sagradas, conta que
Judas fez o desejo de Jesus, que o pediu para denunciálo aos romanos.
Com a vibração 11, o número dos idealistas, intuitivos e
místicos, vem o discípulo Simão, o Cananita. Este foi
apelidado por Jesus de “O Zelote”, passando então a ter
a vibração 11.
Conforme já mencionei anteriormente, Tomé tinha a
vibração 4 antes da ressurreição e passou a ter a
vibração 22 após a ressurreição de Jesus.
Essa mudança de nome é conhecida desde os tempos
mais remotos e é realizada para que a vibração do nome
daquela pessoa mude para outra vibração que seja
totalmente compatível com seu propósito de vida.
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Acima podemos observar com clareza que Jesus usou da
vibração numérica de cada nome para compor sua lista
de discípulos, que após as mudanças ficou assim:
Vibração 1 = João e André.
Vibração 2 = Tadeu (que antes era Lebeu).
Vibração 3 = Felipe.
Vibração 4 = Tomé (que também é um 22).
Vibração 5 = Bartolomeu e Mateus.
Vibração 6 = Jesus não quis ter discípulos com este
número.
Vibração 7 = Tiago (o filho de Zebedeu e o filho de Alfeu).
Vibração 8 = Pedro (que antes era Simão, o pescador).
Vibração 9 = Judas Iscariotes.
Vibração 11 = O Zelote (que antes era Simão, o
Cananita)
Vibração 22 = Tomé (que também é um 4).
Após essa análise profunda usada por Jesus para obter
êxitos em seus propósitos, chegamos a outro nome que
não foi citado acima, mas que possui um alto grau de
importância na vida de Jesus, que foi Paulo.
Saulo, como era seu verdadeiro nome, tinha a vibração
2, o número da união, compreensão e solidariedade,
mas também, atraía problemas, inimizades, repressões e
infelicidade. Como era juiz, Saulo não aceitava que
ninguém pregasse uma religião diferente do Judaísmo,
assim, perseguia os seguidores de Jesus e todos os que
seguissem as religiões tidas como pagãs.
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Em Atos capítulo 9 vemos como Saulo teve um encontro
com Jesus, vindo a converter-se logo após esse encontro
na estrada para Damasco, deixando então de ser um
perseguidor dos seguidores de Jesus e passando a ser
um deles.
Com a nova vibração, ele deixou de ser aquele ser de
coração frio, inquebrantável e insensível, gerados pela
vibração 2, do nome Saulo e passou a ter a vibração do
nome Paulo, que é a vibração 7, o número da sabedoria,
espiritualidade, intuição, justiça, humanitarismo e o
mais importante, era crente e fiel.
A Cabala foi encontrada nas diversas culturas antigas,
desde os Sumérios, Assírios, Egípcios, Hebreus, estando
até hoje sendo largamente utilizada pela cultura
Judaica. E não é à toa que o povo Judeu é o povo mais
bem-sucedido da terra!
É impossível falar em Cabala e não falar um pouco
sobre a Árvore da Vida. Ela é composta por 10 esferas
ou círculos, chamados de SEPHIROTH (ou SEPHIRAH
no singular) que representam os princípios energéticos
da criação. As esferas ou Sephiroth são ligadas entre si
através de 22 linhas que representam “o caminho”,
percorrendo 32 pontos que representam “a evolução”,
culminado no 33º ponto, que é o resultado final de todas
as experiências, chamado de “conhecimento”.
Como aqui apenas exponho as origens da Cabala e como
é a Árvore da Vida, não irei aprofundar nesse assunto.
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ÁRVORE DA VIDA
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NUMEROLOGIA CABALÍSTICA
A Numerologia Cabalística é uma das ciências
herméticas mais exatas que existem. É um guia do
autoconhecimento, que serve para interpretar as
características íntimas e específicas de cada ser
humano, de forma peculiar e pessoal.
Cada número tem seu significado específico de acordo
com sua posição no Mapa Numerológico Cabalístico, ou
seja, cada número emite uma vibração em determinado
local que se encontra no mapa, precisando haver
harmonia entre todos eles, para que haja uma vibração
perfeita, caso contrário, esses números em desarmonia
trarão sérios infortúnios à vida de quem os possui.
Vou exemplificar de forma simples como funciona:
"Somos uma espécie de sinfonia de números. Estando
esses números em plena harmonia, vibramos numa
melodia perfeita e harmônica. Caso esses números
estejam em desarmonia, vibramos numa melodia
desafinada".
A Numerologia Cabalística serve para mapear estes
números, fazendo o alinhamento e sincronia vibracional
entre eles, harmonizando-os positivamente.
Estando esses números desalinhados e em desarmonia,
são indícios de maus momentos, muitos problemas e
vários períodos de altos e baixos na vida de quem os
possui, pois a vibração negativa está presente o tempo
inteiro, impedindo que o consulente seja realizado
plenamente.
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Em caso de empresas, uma vibração negativa é
altamente nefasta para sua existência, o que nos explica
como empresas que tinham tudo para darem certo,
vieram a fechar suas portas tão precocemente, mesmo
tendo ótimos produtos e/ou serviços, ou ainda, tendo os
melhores preços do mercado.
Cada vibração numérica é importante em um Mapa
Numerológico e nenhuma pode ser negligenciada, pois é
a vibração perfeita e harmônica de todos esses números
que fazem com que tenhamos harmonia e prosperidade
em nossas vidas.
A Numerologia Cabalística é a chave para muitas de
suas perguntas, como também, mostra os caminhos a
serem seguidos para se obter os melhores resultados.
Ela aponta os desafios que iremos enfrentar, os
obstáculos inerentes ao longo da nossa jornada pela
existência atual, mostra as fraquezas de cada indivíduo,
e o que deve ser evitado, prevenindo os infortúnios ou
aborrecimentos. Ela também revela quais são as nossas
potencialidades, os nossos dons, nossa missão e como
devemos agir para obter sempre o melhor em todos os
âmbitos de nossa vida. Ela revela o passado, buscando o
que trouxemos de vidas passadas, unindo esses dados
ao presente, mostrando o que deve ser evitado no agora,
a fim de não cair nesses mesmos erros.
Buscar o autoconhecimento é buscar entender-se. É ter
a oportunidade única de se avaliar quem é e o que veio
fazer aqui no planeta. Também é a melhor forma de
encontrar a evolução pessoal, através do uso correto da
sabedoria íntima e profunda de si mesmo.
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A ESSÊNCIA DOS NÚMEROS
Cada número tem sua vibração única e peculiar, ou
seja, cada número vibra individualmente tanto no lado
positivo como também negativo.
O que definirá o real significado de um número é a
posição em que ele se encontra em um mapa, ou seja,
um número maravilhoso para um destino pode não ser
tão maravilhoso assim em um número de expressão.
Saber o significado de um número isolado em
determinada posição, não fará quem quer que seja dizer
que aquele número é perfeito para alguém ou não.
O mapa é como o próprio nome já diz, ele faz o
mapeamento dos dados numéricos da vida de uma
pessoa ou empresa, e é esse mapeamento que determina
a posição de cada número, de acordo com suas
vibrações nele vigentes, averiguando se existem
compatibilidades
harmônicas
ou
não.
Só
um
mapeamento feito por um Numerólogo Cabalista
Profissional é que pode dizer com precisão se aquela
seqüência de números é harmônica e positiva.
Conhecer os números em sua essência vibracional e
saber como eles influenciam na vida de uma pessoa ou
empresa é como ter um manual de instruções
aprimorado, íntimo e exclusivo, que aponta as direções,
qualidades, potencialidades e dificuldades que vibram
durante toda a sua existência.
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Saber a essência desses números e conseqüentemente
poder harmonizá-los da forma correta é a capacidade
fantástica que a Numerologia Cabalística traz para a
humanidade.
Ela é a oportunidade única que temos de saber quem de
fato somos, o que viemos fazer aqui no planeta, qual
nossa missão, como agimos e reagimos, quais são as
nossas qualidades e aptidões, dentre tantas outras
coisas que só a Numerologia Cabalística pode oferecer
através do estudo completo do Mapa Numerológico
Cabalístico.
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OS NÚMEROS
Como já mencionei anteriormente, cada número possui
uma vibração única e peculiar, e dependendo de onde
ele se encontra em um mapa, pode gerar diversos
significados diferentes.
Usarei meu exemplo pessoal, que pela soma de todas as
letras do meu nome de batismo, possuo uma Expressão
6, uma vibração ligada à família, ao lar, de pessoas
tranquilas e caseiras. Porém, nasci em uma data cuja
sua somatória total é 5, ou seja, possuo a vibração 5
como número de Destino. O 5 no Destino mostra uma
pessoa que gosta de movimento, de viagens, de
agitações, de mudanças e novidades. É o Destino que
busca o conhecimento e a sabedoria, sendo pessoas
inteligentes, alegres e comunicativas.
Como se pode perceber, não existe nada de errado com
os números acima, os dois são teoricamente ótimos.
Porém, vou explicar algo muito importante para a vida
de uma pessoa, que é justamente o que venho citando
desde o início: Harmonia numérica.
Tanto o número cinco como o número seis são números
ótimos, porém, aqui é onde encontramos um dos
maiores segredos que só a Numerologia Cabalística
proporciona a todos nós.
Quando fazemos um mapeamento da vida de uma
pessoa, verificamos se existe harmonia positiva entre os
números, e é através da harmonia numérica que vem a
prosperidade que tanto desejamos ter em nossas vidas.
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Analisado meu Mapa Numerológico Cabalístico Pessoal,
encontro inicialmente uma incompatibilidade numérica,
haja vista o meu Destino 5 é incompatível com a minha
Expressão 6. Isso significa que meu Destino não é
harmônico com a minha Expressão, ou seja, a data em
que nasci é incompatível com o meu nome de batismo.
Eis que surge o questionamento de como resolver esse
impasse, já que não posso mudar tão facilmente o meu
nome de batismo, nem tão pouco a data em que nasci.
É aqui que a Numerologia Cabalística se destaca de tudo
que existe nesse assunto. Pois, graças ao estudo dessa
harmonia vibracional numérica, podemos achar as
incompatibilidades entre esses números e então “criar”
um novo nome, seguindo a harmonia numérica positiva,
gerando assim uma nova assinatura do nome
totalmente compatível com o Destino do consulente.
Atualmente minha assinatura tem a vibração 7, ou seja,
tenho a Expressão 7. E o sete é totalmente compatível e
harmônico com o meu Destino 5, que é a minha data de
nascimento, a qual não posso mudar. Também não
mudei meu nome de batismo, que continua o mesmo,
mudei apenas a minha assinatura, e assim, mudei o
meu número de Expressão de um 6 para um 7,
passando a vibrar em plena harmonia numérica, como
também estou vibrando positivamente com as profissões
que eu atuo, já que o sete na Expressão é compatível
com esoterismo, numerologia, terapias holísticas e
escritora.
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O NÚMERO UM
O Um é o início, o princípio, o começo. É a mente
Divina, o criador universal, que por sua verdadeira
vontade criou tudo que existe a partir de si próprio,
estando tudo ligado a ele. O Um é a criação, sendo o pai
de todos os números, pois é dele que saem todos os
outros.
É o número da liderança e do comando, é o que inicia,
tem força, energia e concentração, é individualista,
independente, tem coragem e iniciativa, é conquistador,
tem forte poder mental e autodomínio, é ativo, criativo,
audacioso, ambicioso, pioneiro, positivo e persistente,
gosta de sinceridade, franqueza e organização. Costuma
obter êxito por sua autoconfiança e força de vontade.
É o número da perfeição e da harmonia, considerado um
número da sorte, êxito e felicidade por todos os mestres.
O lado negativo do número um é a tendência ao
egocentrismo, excesso de autoridade, arrogância,
egoísmo, cinismo e repressão. Tem tendência a se impor
com tirania. Geralmente é solitário, preferindo reservarse dos demais.

Em Hebraico o Um é equivalente a letra Aleph.
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O NÚMERO DOIS
O Dois é a dualidade, a associação e a cooperação. É a
fonte da concentração mental e do intelecto, sendo
diplomático, passivo, receptivo, flexível, adaptável,
amável, paciente, gentil, bondoso, colaborador, solidário,
calmo, idealista, profundo, sentimental, emotivo,
organizado e escrupuloso. Não é ambicioso, mas sempre
consegue o que deseja graças a seu dom de persuasão.
Consegue o êxito devido à sua sociabilidade.
O lado negativo do número Dois é a hesitação constante,
que o faz adiar decisões importantes por motivos fúteis.
Tem forte apego pelo passado. Sofre de timidez, medo,
inconstância, indecisão, submissão, que é geralmente
sua fraqueza, e dependência, o que o faz sentir a
necessidade de ser dirigido, mandado ou guiado por
outra pessoa, e normalmente executa bem o que lhe foi
imposto. Sente a necessidade de união e associação, não
gostando de fazer nada sozinho.

Em Hebraico o Dois é equivalente a letra Beth.
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O NÚMERO TRÊS
O Três é a comunicação, expressão, criatividade, talento
artístico, sociabilidade, cordialidade, otimismo, bom
gosto, extrovertido, espirituoso e inteligente. Tem
iniciativas originais e sabe como realizá-las eficazmente.
Impõe-se através da gentileza, é independente e
influenciável pela generosidade.
É a soma do Um (a perfeição) e o Dois (a união), tendo a
personalidade adaptável a qualquer situação. É o
número da sabedoria, do valor, da ternura, do amor
perfeito e da força da alma. Representa a fertilidade,
fartura e empenho.
O lado negativo do número Três é o exibicionismo, a
ostentação, superficialidade, futilidade e excesso de
vaidade. Tende a ser tagarela e fofoqueiro.

Em Hebraico o Três é equivalente a letra Ghimel.
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O NÚMERO QUATRO
O Quatro é a ação, realização, estabilidade, segurança,
firmeza, justiça, honestidade e organização. É realista,
conservador, equilibrado, meticuloso, detalhista, justo e
fiel. Gosta de praticidade, franqueza, sinceridade,
lealdade e disciplina. É trabalhador, dedicado ao que se
propõe fazer, cauteloso, construtor, tem resistência e
amor às tradições. É perseverante, firme nos propósitos,
gosta de regras, de descobertas, de realizações e de
poder. É conhecido como um número de sorte.
O lado negativo do Quatro é a falta de versatilidade,
visão limitada, medo do novo, conformismo, rigidez,
avareza, sistemático e apegado ao passado. É
aparentemente instável, excessivamente metódico, por
vezes lhe falta idéias originais, podendo o levar a ser
ultrapassado. Tende a ficar obcecado pelo trabalho e
esquecer-se de si mesmo.

Em Hebraico o Quatro é equivalente a letra Daleth.
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O NÚMERO CINCO
O Cinco é o movimento, liberdade, aventura, evolução e
curiosidade. É inteligente, esperto, brilhante, ousado,
empreendedor, aventureiro e versátil. Gosta de viagens,
mudanças, novidades e liberdade. Prefere estar sempre
em movimento, conhecendo novos lugares, culturas,
pessoas, comidas e sensações. Na maioria dos casos,
são atraentes fisicamente, sendo sempre sensuais e
sedutores. É cheio de entusiasmo, descontraído, muito
intelectual e sociável, sendo sempre muito conhecido.
O lado negativo do Cinco é a impaciência, futilidade,
infidelidade, instabilidade, impulsividade, ansiedade,
irresponsabilidade, irritação, dificuldade em assumir
compromissos concretos, atraindo muitas confusões e
desavenças. É às vezes excêntrico, e a falta de
autoconfiança pode levá-lo a fazer sua autopromoção, a
fim de esconder esse seu defeito. É desconfiado e tem
dificuldade em se apegar a alguém. Gosta de levar uma
vida perigosa, apaixonante e repleta de aventuras. Evita
ouvir os conselhos que lhe trarão benefícios, preferindo
não dar-lhes atenção.

Em Hebraico o Cinco é equivalente a letra He.
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O NÚMERO SEIS
O Seis é a harmonia, conciliação, equilíbrio, verdade e
justiça. É emotivo, companheiro, generoso, preocupado
com o lar e com a comunidade, sendo estável, realista,
amistoso e idealista. É sereno, tranqüilo, calmo, caseiro,
equilibrado, sincero, leal e muito afetivo. Gosta da
harmonia e reciprocidade. É o número do amor, união,
junção, virtude, beleza e atração dos sexos. Influencia os
demais, sem precisar impor-se. Como é criativo, tem
dons artísticos, podendo ser bem-sucedido nas artes
cênicas, sendo bons artistas, principalmente de teatro.
O lado negativo do Seis é a ansiedade, apego excessivo,
ciúme descontrolado, acomodação, instabilidade e falta
de confiança em si mesmo. Gosta de fazer-se de vítima,
seduzir, e está propenso aos vícios. É o número da
confusão, da incerteza no casamento, atraindo
discórdias e todos os tipos de problemas.

Em Hebraico o Seis é equivalente a letra Vav.
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O NÚMERO SETE
O Sete é a sabedoria, investigação, pesquisa, análise,
lógica, reflexão e espiritualidade. É inteligente, sábio,
intelectual, meticuloso, intuitivo, analítico, tranqüilo,
introspectivo, perfeccionista, solitário e discreto. Prefere
ficar sozinho, isolado, buscando o conhecimento e
sabedoria. É um número completamente religioso e
próspero. Representa a matéria dominada pelo espírito.
Está ligado ao triunfo, fama, honra, reputação e vitória.
Tem autodomínio, é compenetrado, e não tem apego
pelas riquezas materiais ou coisas terrenas. Obtém êxito
através de sua intuição aguçada.
O lado negativo do Sete é a dificuldade de expressão,
que o impede de mostrar seus sentimentos. Por vezes é
desligado, melancólico, altamente crítico e exigente,
autodestrutivo e sem objetivos. Pode vir a ter conflitos
entre o lado material e o espiritual.

Em Hebraico o Sete é equivalente a letra Zain.
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O NÚMERO OITO
O Oito é o poder, reconhecimento, responsabilidade e
riqueza material. É eficiente, disciplinado, perspicaz,
compreensivo e perseverante. Tem prestígio, autoridade,
ambição, é um ótimo administrador, que atrai sucesso e
riqueza. Tem o dom de lidar com dinheiro. Gosta de
trabalhar muito, dedicando-se mais ao lado profissional.
Costuma usar a diplomacia para conseguir o que deseja.
Prefere analisar as coisas e os fatos, antes de tomar
decisões importantes. É o único que sabe exatamente o
que quer fazer de sua vida.
O lado negativo do Oito é o excesso de ambição e poder,
intolerância, arrogância, desonestidade, autoritarismo,
injustiça, teimosia e apego pelas coisas materiais.
Mostram ser egocêntricos e por vezes realmente o são. É
o número ligado às separações, rupturas, ameaças,
destruição e todo tipo de lutas e dificuldades.

Em Hebraico o Oito é equivalente a letra Cheth.
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O NÚMERO NOVE
O Nove é a compreensão, realização, amor universal e
compaixão. É generoso, tolerante, paciente, atencioso,
ágil, altruísta, preocupado com o bem-estar de todos,
gosta de ajudar, ser útil, servir e é dotado de muita fé. É
romântico, idealista, visionário, disciplinado, corajoso,
determinado, confiante e independente. É a realização
intelectual e espiritual juntas. É o número da sabedoria,
mistério, virtude, humanitarismo, valores, moralidade,
experiência e proteção. Possui criatividade profética.
O lado negativo do Nove é o excesso de altruísmo,
sacrifício, solidão e fanatismo. Tende a ser possessivo,
temperamental, autodestrutivo, vulnerável e impaciente.
Tende a sofrer decepções, ser incompreendido por causa
de sua natureza humanitária, pode ter muitos fracassos,
cair na obscuridade e ser infiel nos relacionamentos.
Como tem facilidade em obter êxito muito facilmente,
tende a perder tudo devido à dispersão ou despeito.
Pode ser o maior dos ambiciosos, como também o
desinteressado nato.

Em Hebraico o Nove é equivalente a letra Teth.
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O NÚMERO ONZE
O Onze é o idealismo, clarividência, perfeccionismo,
intuição e colaboração. É sensível a forças psíquicas,
imaginativo, vibrante, simpático, humanitário, paciente,
sensível, sábio, prestativo, expansivo, concentrado,
diplomático, justo, compreensivo, inspirado e místico.
Tem forte habilidade de cura, que deve ser colocada em
prática. É o número do poder, bravura, liberdade e
energia. Tem forte atração, e por isso consegue sempre o
que deseja.
O lado negativo do Onze é o nervosismo, impaciência,
desonestidade, negligência, mesquinhez, desorientação,
preguiça, dramatismo, fanatismo, falsa superioridade e
cinismo. Tem tendência a vícios, magoa-se facilmente, é
muito emotivo e egoísta.

Em Hebraico o Onze é equivalente a letra Kaph.
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O NÚMERO VINTE E DOIS
O Vinte e Dois é espiritual, ligado mais ao mundo extrafísico do que o plano material, possuindo todas as boas
qualidades dos números anteriores. É prático, otimista,
habilidoso, perspicaz, idealista, empreendedor, cordial,
trabalhador, generoso e inspirado. Tem raciocínio lógico
e apurado, genialidade e grande potencial de realização.
Quando quer algo, mesmo parecendo impossível,
geralmente o consegue, e com certa facilidade. É o
número da espiritualidade, portanto, está mais voltado
ao lado espiritual das coisas, se preocupando mais em
como algo vai impactar a humanidade, do que com o
que aquilo trará em benefícios materiais.
O lado negativo do Vinte e Dois é a vaidade exagerada,
complexo de inferioridade, pessimismo, autodestruição,
cinismo, arrogância, ganância, falta de interesse em
concluir projetos e propenso as traições.

Em Hebraico o Vinte e Dois é equivalente a letra Tau.
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MAPA NUMEROLÓGICO CABALÍSTICO
O Mapa Numerológico Cabalístico faz, literalmente, o
mapeamento da vida de uma pessoa ou empresa, se
utilizando apenas da Cabala e por isso é um elemento
chave para o autoconhecimento, pois não lida com
suposições.
Para a realização do processo de leitura do mapa, é
utilizada uma tabela de conversão de letras HEBRAICAS
em números, e esta inclui até os acentos, que também
possuem um valor numérico; O mesmo já não ocorre em
outros tipos de mapas numerológicos, pois estes outros
se utilizam da tabela pitagórica.
Muito se houve falar em Mapa Astral ou Mapa
Astrológico ou mapa numerológico Pitagórico. Porém,
esses Mapas são baseados nos astros, nos planetas, nos
signos e etc., e se utilizam de uma tabela de conversão
diferente da nossa, portanto, jamais deve ser confundida
"A Numerologia Cabalística" com outros tipos de
numerologia.
O Mapa Numerológico Cabalístico tem a grande
vantagem de ser um guia único, exclusivo e completo,
onde a feitura de apenas um mapa servirá para toda a
vida do consulente, pois ele não muda suas orientações
anualmente.
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POR QUE DEVEMOS FAZER UM MAPA
NUMEROLÓGICO
Imagine aquela sinfonia que citei lá no início, é
importante perceber que aquela sinfonia diz tudo sobre
sua vida, e saber se a sua melodia está vibrando em
perfeita harmonia é o que te trará prosperidade.
O Mapa Numerológico Cabalístico diz quais são as
características essências de uma pessoa. Ele serve para
nos compreendermos de forma mais íntima, analisando
nossos pontos fortes e fracos, positivos e negativos.
Mostrando também quais são os nossos dons, aptidões,
qualidades e comportamentos. Revela ainda, que
oportunidades e influências irão se apresentar em
determinado período de nossas vidas. Também, em um
nível mais aprofundado, mostra as influências de nossas
vidas passadas, podendo fazer uma ligação entre lições
do passado e a existência atual. E por fim, pode
determinar um possível futuro, seguindo as leis naturais
da evolução e de acordo com o grau evolutivo de cada
pessoa.
Esse autoconhecimento certamente nos gera uma nova
visão de nós mesmos, apontando os caminhos que
devemos seguir para atingir nossos propósitos pessoais,
podendo ainda tirar proveito dos melhores momentos
que estão por vir, como também, caso hajam momentos
nefastos
vindo
em
nosso
caminho,
podemos
simplesmente mudar essa vibração através do
conhecimento prévio, transformando-os, caso haja força
de vontade e fé.
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CAPÍTULO 1

MAPA NUMEROLÓGICO PESSOAL
SIMPLES
Esses são os tópicos abordados detalhadamente em um
Mapa Numerológico Pessoal simples:
Motivação
Impressão
Expressão
Destino
Missão
Dia de Nascimento
Número Psíquico
Lições Cármicas
Dívidas Cármicas
Tendências Ocultas
Resposta Subconsciente
Ciclos de Vida
Desafios
Momentos Decisivos
Aptidões e Potencialidades Profissionais
Ano Pessoal
Mês Pessoal
Dia Pessoal
Dias Favoráveis
Cores favoráveis
Números Harmônicos
Harmonia Conjugal

38

MOTIVAÇÃO
É o "eu interior, a alma". Descreve os motivos ou razões
que nos levam a fazer algo ou alguma coisa; Ou seja, é a
Motivação que justifica as atitudes que tomamos na
vida, mostrando como procedemos em cada situação,
revelando nosso comportamento íntimo, principalmente
em nossa intimidade, vida afetiva e amorosa e em nosso
lar, influenciando nas escolhas pessoais e mostrando
todo o aspecto interior da personalidade.
Mostram as crenças e valores íntimos que regem a vida
de uma pessoa, seus desejos, suas ambições e os seus
sentimentos mais íntimos, que a impulsionam a buscar
por certos caminhos até chegar às suas realizações,
metas ou objetivos pessoais.
Só quem conhece intimamente uma pessoa é que pode
ter acesso a sua vibração da Motivação, mas, muitas
vezes essas atitudes interiores não são reveladas aos
outros, gerando incoerência nas ações, já que a pessoa
não age como essa vibração descreve, mas, mesmo que
essa Motivação não apareça visivelmente, é ela que rege
as decisões intuitivas dessa pessoa.
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IMPRESSÃO
É o "eu externo, o ego", ou a aparência atual de nossa
personalidade, a "personalidade que os outros vêem".
Descreve a primeira impressão que os outros têm de
alguém assim que a vêem ou logo que a conhecem. É
como se é visto, lembrado ou conhecido publicamente. É
literalmente a “impressão” que causamos e deixamos na
mente das outras pessoas, como uma espécie de marca
registrada de nós mesmos, que fica fixada no imaginário
das outras que ainda não nos conhecem intimamente.
Muitas vezes, a primeira impressão é incoerente com a
pessoa, pois sua atitude interior não é igual ao que se
vê, porém, não significa que haja algum tipo de erro ou
distorção na personalidade daquela pessoa, mas sim,
uma falsa impressão criada por quem não conhece o
outro e se deixa enganar apenas por suas aparências.

EXPRESSÃO
É a verdadeira maneira de agir, no uso da própria
personalidade, impulsionada pela junção do seu "eu
interior, a alma" que é a Motivação e do "eu exterior, o
ego" que é a Impressão, ou seja, é o conjunto completo
da personalidade de uma pessoa, mostrando quem ela é.
É também a Expressão que mostra como agimos e
interagimos com os demais, apontando quais são os
verdadeiros talentos e aptidões que desenvolveremos ao
longo da vida e qual é a melhor maneira de expressá-los.
Mostra ainda as características expressadas em ações,
revelando o caráter da personalidade.
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DESTINO
É a vibração que rege a vida de uma pessoa, indicando
que caminho ela deve seguir para sua evolução pessoal,
orientando as decisões mais importantes em sua vida, e
determinando o resultado das aplicações e dos talentos
pessoais. Representa o que de fato viemos fazer nessa
existência, ou seja, o que viemos aprender para adquirir
a evolução pessoal, que é única e intransferível. Como
temos o poder de escolha, muitas vezes negligenciamos
nossos aprendizados, fugindo do nosso Destino, porém,
cedo ou tarde, pela imposição da própria lei da
natureza, chegará o dia em que teremos de nos
encontrar com o que a nós foi destinado.

MISSÃO
É a vocação a nós imputada ao nascermos, ou seja, é o
que viemos fazer aqui na terra nessa existência. Ela é
desenvolvida ao longo da vida, exercendo influências
positivas ou negativas, sejam sobre os relacionamentos,
afetivos ou profissionais, sejam nos aprendizados, no
sucesso ou fracasso, na felicidade ou aborrecimentos,
enfim, ela mostra claramente o que devemos fazer para
tirar o melhor proveito nessa vida, atingindo os
resultados que desejamos, se atendermos o que a nós foi
atribuído.
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DIA DE NASCIMENTO
É o número que menciona as qualidades inatas de uma
pessoa nascida em determinado dia, mostrando seus
dons únicos e peculiares. Conforme suas necessidades
evolutivas, cada pessoa nasce num determinado dia, o
que determina suas tendências naturais, suas
particularidades e suas semelhanças, e que são
compatíveis com os outros nascidos no mesmo dia de
outros meses. Esse número é que representa melhor o
que cada um é em sua essência.

NÚMERO PSÍQUICO
É o número que mostra as qualidades psíquicas que
influenciam as pessoas nascidas em determinados dias
em comum, mostrando certos padrões interiores
comuns entre elas. Esse número revela as qualidades
que influenciam nas escolhas pessoais, como amizades,
sexo, relacionamentos, casamentos, profissões, desejos,
ambições e até alimentos. Mostra como nos vemos em
nosso interior e como lidamos com as forças interiores
de nossa personalidade.
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LIÇÕES CÁRMICAS
São lições que todos os seres humanos precisam
aprender para adquirirem a evolução individual. Em
cada existência teremos lições para serem aprendidas, e
caso essas lições sejam negligenciadas ou adiadas numa
determinada existência, nas próximas reencarnações
essas lições ressurgirão com o intuito exclusivo de
corrigir essas fraquezas individuais inerentes de cada
pessoa. A Numerologia Cabalística não pode precisar em
qual ou em quais existências houve uma falha nesse
aprendizado, mas diz com exatidão as lições a serem
aprendidas e como devemos agir nessa vida, aprendendo
essas lições e nos livrando em definitivo desse carma.
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DÍVIDAS CÁRMICAS
São os crimes ou as infrações cometidas contra outras
pessoas em existências passadas e que não puderam ser
a nós imputados, ou seja, nessa existência atual, essas
transgressões precisam ser "pagas ou reajustadas" a fim
de quitar esse débito com o passado, o que é justo,
afinal, cometemos atos que transgridem as leis naturais,
prejudicando, ferindo, levando vantagens ilegais ou até
tirando a vida de outras pessoas. É através desse
reajustamento que nessa vida poderemos, se quisermos,
quitar essas dívidas do passado.
Quando nos negamos a fazer o reajustamento dessas
transgressões, levamos uma vida cheia de infortúnios,
negócios desastrosos, objetivos que não se concretizam,
relacionamentos que não dão certo e uma série de
coisas nefastas que nessa vida nos aparecem, como a
cobrança dos erros cometidos no passado. Lembrando
que qualquer mal cometido contra o próximo será
cobrado a você, seja nessa ou em outra existência, não
importa o tempo que leve para você quitar esses débitos,
pois enquanto não o fizer, o destino virá sempre lembrar
que existe essa dívida a ser quitada.
Essa é a ação da lei da causa e efeito:
"O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória"
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TENDÊNCIAS OCULTAS
São os desejos a qual uma pessoa foi exposta em outras
existências, sendo muito comum que esses desejos do
passado voltem a se manifestar na existência atual.
Agora devemos quebrar esse padrão já existente, com o
intuito de não cair novamente nos mesmos erros do
passado, nos livrando assim desses desejos ocultos, que
querem nos levar ao erro novamente, mesmo que
inconscientemente.

RESPOSTA SUBCONSCIENTE
É a resposta intuitiva e automática de uma pessoa
diante de uma situação de emergência, ou seja, é aquela
primeira reação que temos ao nos depararmos com uma
situação inesperada. Ela mostra como lidamos
emocionalmente diante dos impactos da vida, e como
reagimos nos primeiros minutos após o acontecimento.
Dependendo do caso, esses impulsos podem perdurar
por segundos, horas, ou até mesmo levar ao pânico,
estresse ou acabar culminando em uma depressão.
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CICLOS DE VIDA
São três grandes ciclos que ocorrem na vida de uma
pessoa, e cada um traz consigo suas características
peculiares, determinando fazes distintas e influenciando
de forma eficaz no destino de qualquer pessoa.
O primeiro ciclo é o de formação, é quando a pessoa
chega ao mundo, tem sua infância, adolescência e
juventude.
O segundo ciclo é o da maturidade, é onde evoluímos,
após ter passado por todas as experiências do primeiro
ciclo e agora estamos aptos para realização de sonhos e
objetivos.
O terceiro ciclo é o da maturidade completa, após ter
passado por todos os outros ciclos. Aqui a pessoa busca
os verdadeiros valores, que são os valores espirituais e
não os valores da matéria. É onde se avaliam todas as
oportunidades, todas as chances, todas as conquistas
galgadas até ali. É o resultado de tudo que se fez na
vida, seja bom ou ruim.
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DESAFIOS
São obstáculos, fraquezas e dificuldades que surgem em
três momentos da vida, tendo os mesmos períodos dos
ciclos de vida. Esses desafios são as etapas que surgem
para a nossa evolução pessoal. Muitas vezes é aqui onde
as pessoas tendem a ficarem perdidas e sem rumo, pois
lhes falta uma correta orientação. Compreender esses
desafios é poder entender os contratempos que surgem
inesperadamente, embora na maioria das vezes sejam
momentos difíceis, é da correta compreensão deles que
virá a evolução pessoal, mesmo que seja pela conquista
árdua. Agir de forma coerente será a melhor e mais
benéfica saída para todas as dificuldades.

MOMENTOS DECISIVOS
São quatro os momentos decisivos ao longo da vida, e
cada um traz consigo a vibração de possíveis eventos
que podem ocorrer com o consulente em cada um
desses
períodos,
como
também,
mostram
as
oportunidades que deverão surgir, principalmente no
lado profissional, e é nesse momento onde devemos dar
maior atenção ao que dizem essas vibrações. As atitudes
de cada momento são reveladas, mostrando como agir
de forma coerente, a fim de tirar proveito das vibrações
vigentes. Entender esses momentos com antecedência e
aproveitá-los da melhor forma possível é a grande
oportunidade que temos.
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APTIDÕES E POTENCIALIDADES
PESSOAIS
São os talentos, aptidões ou habilidades, que de acordo
com as características da personalidade, podem ser
desenvolvidas ou tem forte potencial para se
desenvolverem, ou seja, são as atividades e profissões
que mais "combinam" com cada pessoa, mostrando em
que áreas ela será bem-sucedida profissionalmente, e é
através dessa análise que muitas pessoas percebem que
não estão satisfeitas em suas profissões, pois seus
talentos e habilidades são totalmente diferentes do que
fazem ou exercem, vivendo infelizes e não realizadas
profissionalmente. Sabendo quais são seus talentos e
habilidades, a pessoa pode investir na carreira ideal
para si, encontrando então um dos melhores prazeres
da vida, que é trabalhar justamente com o que se gosta.
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ANO PESSOAL
O ano pessoal tem início no dia do nascimento de uma
pessoa e se encerra no aniversário do ano seguinte.
Cada ano pessoal tem sua vibração única e influência
diretamente sobre a vida de uma pessoa. São ciclos de
nove anos que se repetem sucessivamente ao longo da
vida, e suas vibrações não podem ser alteradas,
restando ao consulente saber quais são os conjuntos de
influências, oportunidades e obstáculos que o esperam
em cada ciclo, podendo assim com antecedência saber o
que estar por vir e que atitudes tomar para tirar um
bom proveito de cada ciclo.

MÊS PESSOAL
Como no ano pessoal, cada mês tem sua vibração
específica, e em todos os meses vamos estar em uma
determinada vibração. Igualmente como ocorre nos anos
pessoais, saber o que traz cada vibração mensal nos
gera a oportunidade de tirar o máximo de proveito de
cada mês.

DIA PESSOAL
Igualmente ao que ocorre com mês e ano pessoais, os
dias também possuem sua vibração própria. Cada
vibração também traz consigo um significado, gerando
assim orientações diárias, para que possamos aproveitar
ao máximo cada vibração vigente também nos dias.
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DIAS FAVORÁVEIS
Todos nós possuímos uma sequência de dias favoráveis.
Esses dias se repetem mensalmente até o fim de nossas
vidas. Os dias favoráveis são aqueles nos quais devemos
tirar o máximo de proveito de suas vibrações positivas,
utilizando estes dias para agendar compromissos, fazer
transações financeiras, ter reuniões de negócios, assinar
contratos, comprar ou vender bens, ou simplesmente
usá-los em qualquer ocasião importante para nós.
.

CORES FAVORÁVEIS
De acordo com a vibração numérica obtida através da
soma das letras do nome de batismo (Expressão), temos
uma sequência de cores que são favoráveis para cada
pessoa. Mesmo que seja feita a mudança do nome
através do acerto de assinatura, essa pessoa continuará
com as mesmas cores favoráveis, pois o que se altera é a
assinatura e não o nome de batismo. Essas cores devem
ser usadas em ocasiões onde se queira obter "sorte",
digamos assim. E deve preferencialmente ser usada nos
dias favoráveis, acentuando assim a vibração positiva
presente naquele dia.
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NÚMEROS HARMÔNICOS
São os números que vibram em harmonia com cada
pessoa. Esses números são altamente positivos e servem
para orientar o consulente sobre a escolha de endereços,
placas de carro, números de telefone, sequência de
senhas, fazer sociedades e etc.

HARMONIA CONJUGAL
São os números do "amor". Cada pessoa possui uma
vibração, e é através dessa vibração, que saberemos
quais são as outras pessoas que vibram, atraem, são
passivas ou opostas a ela, e assim, temos como dizer
como será a maioria dos relacionamentos conjugais ou
afetivos entre duas pessoas.
Lembro que é impossível determinar se duas pessoas
harmônicas entre si darão certo num relacionamento
afetivo, porém, as chances de sucesso entre números
que são harmônicos são muito maiores.
Também ocorre de números incompatíveis viverem em
plena harmonia, mostrando que o casal possui um alto
grau de evolução espiritual.
Conhecer essa desarmonia conjugal serve para
desvendar os motivos de muitas vezes o casal viver entre
o “amor e a guerra”, o que nos dias de hoje é muito
freqüente. Saber quais são os motivos que levam o casal
a viver em desarmonia, é o início do processo de
harmonia entre eles, pois ambos buscarão a evolução
mútua, para o aprimoramento e felicidade do casal.
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CAPÍTULO 2

MAPA NUMEROLÓGICO PESSOAL
COMPLETO
Esses são os tópicos abordados detalhadamente em um
Mapa Numerológico completo:
(Esse mapa inclui todo o mapa simples)
Teste vocacional e escolha da nova vibração harmônica
do nome.
Criação de nova assinatura compatível com sua
profissão.
Descrição dos Arcanos na nova assinatura.
Descrição da assinatura antiga para análise.
Sequências negativas e porque evitá-las.
Triângulo Invertido da Vida com a assinatura antiga.
Descrição da nova assinatura acertada positivamente.
Triângulo Invertido da Vida com a assinatura nova.
Uso da Radiestesia na nova assinatura.
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TESTE VOCACIONAL E ESCOLHA DA
NOVA VIBRAÇÃO HARMÔNICA DO NOME
É uma análise aprofundada, que tem o intuito de
verificar quais as profissões ou atividades são
compatíveis com o consulente. Essa análise além de
apontar quais são as melhores profissões, ainda escolhe
uma vibração que combine harmonicamente com o
destino, e a partir daí, é feita a escolha de uma nova
assinatura para compor uma vibração perfeita.

CRIAÇÃO DE NOVA ASSINATURA
COMPATÍVEL COM A PROFISSÃO
Após o teste vocacional é realizada uma análise para
escolha de novo nome, são feitos vários testes, até
encontrar o nome perfeito. Nesse momento é criada uma
"nova assinatura", que será totalmente compatível com a
atividade ou profissão desejada. Caso a pessoa já atue
na profissão desejada, essa nova assinatura irá
harmonizar a vibração do nome dela com a profissão
atual, gerando assim mais prosperidade. E caso a
pessoa esteja em outra profissão ou desempregada, é
através da criação de nova assinatura que ela irá atrair
as profissões a qual lhes são favoráveis e compatíveis.
Obs.: É muito comum que pessoas não obtenham
sucesso em suas carreiras por não terem os seus nomes
harmoniosos com a profissão que atuam ou por estarem
em profissões que não se harmonizam perfeitamente
com elas.
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DESCRIÇÃO DOS ARCANOS NA NOVA
ASSINATURA
Cada nome possui uma sequência de letras e estas
possuem vibrações que as interpretamos através do
Tarô Egípcio adaptado para Numerologia Cabalística.
Cada sequência de pares de letras enuncia um momento
específico da vida daquela pessoa, e podemos ver com
precisão todos os momentos da vida dela através desse
conhecimento. Assim sendo, quando escolhemos uma
nova assinatura, nós também excluímos todas as
combinações de letras nefastas, o que traz prosperidade
e sucesso para a vida do consulente.

DESCRIÇÃO DA ASSINATURA ANTIGA
PARA ANÁLISE
Entender a vibração antiga do nome é muito importante,
pois é através dela que a pessoa entende certas
vivências que passou até ali. Conhecer profundamente
sua assinatura antiga, saber quais eram as sequências
negativas nela inseridas, quais eram os momentos
nefastos nela existentes de acordo com o Tarô Egípcio
(momentos já passados, os que agora estão vibrando no
presente e os que ainda estavam por vir), e saber as
incompatibilidades da antiga assinatura com o resto do
mapa, são formas de esclarecer muitas de nossas
dúvidas, como entender os motivos de certas coisas
sempre darem errado.
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SEQUÊNCIAS NEGATIVAS
E POR QUE EVITÁ-LAS
Não escolhemos nosso nome ao nascer e por não termos
essa opção de escolha, o nome que nos é dado muitas
vezes é, além de altamente negativo, também possui
sequências negativas, que, em quase sua totalidade,
interferem na vida de quem as possui em seu nome,
agindo como verdadeiras barreiras para a prosperidade.
Essas sequências devem ser evitadas ao máximo, pois
são grandes facilitadoras para nosso fracasso, já que
trazem consigo influências altamente nefastas. Ao
excluir essas sequências negativas de um nome, vemos
nitidamente a prosperidade e sucesso chegarem mais
facilmente na vida de qualquer pessoa.

TRIÂNGULO INVERTIDO DA VIDA COM A
ASSINATURA ANTIGA
Nesse triângulo invertido sabemos sobre as sequências
negativas, qual é o Arcano que rege a vida da pessoa,
como também vemos o posicionamento dos Arcanos do
Tarô Egípcio. Ele serve como base para que se possa
entender o que mudará na nova assinatura e o porquê
da antiga assinatura ser tão negativa e desfavorável.
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DESCRIÇÃO DA NOVA ASSINATURA
ACERTADA POSITIVAMENTE
É onde descrevo todos os detalhes da nova assinatura,
para que se entenda como essa nova assinatura irá agir
de forma positiva na vida dessa pessoa.
Aponto a inexistência de sequências negativas, como
também, exponho os novos Arcanos positivos presentes
na nova assinatura. Aponto com qual Arcano será regida
a nova assinatura e todas as compatibilidades existentes
entre a nova assinatura e o Mapa Numerológico.

TRIÂNGULO INVERTIDO DA VIDA COM A
ASSINATURA NOVA
Aqui o consulente vê o triângulo invertido da vida
totalmente harmonizado, ou seja, após a criação da
nova assinatura, mostro que não existem mais as
sequências negativas ou Arcanos nefastos. Também
mostro o posicionamento de cada novo Arcano e quais
os seus significados de acordo com o Tarô Egípcio,
revelando todas as vibrações positivas que o aguardam
após o uso da nova assinatura.
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USO DA RADIESTESIA
NA NOVA ASSINATURA
A Radiestesia é o uso de pêndulos que sentem, lêem e
captam ondas energéticas e sutis, sejam elas positivas,
negativas ou neutras. Eles são usados desde os tempos
mais remotos e seu uso é comum para encontrar água,
minérios, metais comuns, prata e ouro. Os primeiros
pêndulos foram encontrados no Vale dos Reis, no Egito,
que já eram utilizados a cerca de 4 mil anos atrás,
provando que essa técnica já era conhecida e utilizada
pelo povo Egípcio.
A utilização de pêndulos na assinatura assegura que
aquela assinatura é positiva ou não, levando ao seu
acerto até se encontrar uma assinatura positiva.
Utilizo vários pêndulos em uma assinatura para a total
confirmação do que eles dizem, porém, gosto mais do
feito em madeira, que é uma réplica dos encontrados no
Vale dos Reis, possuindo o mesmo tamanho e peso.
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CAPÍTULO 3

MAPA NUMEROLÓGICO EMPRESARIAL
Esses são os tópicos abordados detalhadamente em um
Mapa Numerológico Empresarial.
Análise da Razão social.
Análise do Nome Fantasia.
Escolha de melhor data para abertura da empresa.
Escolha de melhor data para assinatura de documentos.
Escolha de valores harmônicos para produtos.
Datas favoráveis para lançamentos de produtos ou
serviços.
Análise da vibração do endereço.
Análise do segmento da empresa e verificação de
compatibilidade com a vibração do proprietário ou dos
sócios.
Análise dos mapas dos sócios e verificação de
compatibilidade para sociedade.
Mapa Numerológico Pessoal Completo do proprietário ou
dos sócios.
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ANÁLISE DA RAZÃO SOCIAL
(ou escolha de nome, caso ainda não exista empresa
aberta)
Conforme já citado anteriormente, um nome precisa ser
harmônico com todos os números que compõem um
mapa. No caso de empresa, o mesmo ocorre igualmente.
Os números precisam estar em plena harmonia entre si,
atraindo sucesso e prosperidade.
A razão social precisa ter a mesma vibração que o ramo
de atividade que ela atua.
Por exemplo: Uma loja de softwares precisa ter uma
vibração 7, que é o número da informática.
No caso de uma nova empresa, solicito as sugestões de
nomes aos proprietários, para que após uma análise
deles, se obtenha um que é o melhor para essa empresa.

ANÁLISE DO NOME FANTASIA
(ou escolha de nome, caso ainda não exista empresa
aberta)
O mesmo procedimento feito com a Razão Social é o que
ocorre com o nome fantasia, onde todos os números
precisam estar em plena harmonia entre si. Caso o
nome já exista e não seja harmonioso, é feita uma
correção quase imperceptível na grafia, sem alterar o
nome, apenas para fins de correção vibracional.
Também é feita a análise de novo nome compatível, caso
a empresa ainda não exista.

59

ESCOLHA DE MELHOR DATA PARA
ABERTURA DA EMPRESA
(ou alteração de contrato social para harmonização da
data ideal)
A data também está diretamente ligada ao ramo de
atividade e precisa estar em harmonia com o segmento
da empresa. Caso a empresa ainda vá ser aberta, são
sugeridas datas favoráveis e positivas para inauguração.
No caso de empresas já existentes e sendo verificada que
a data de abertura é incompatível, solicito a alteração do
contrato social, que deverá ser feita no dia exato da
vibração positiva e harmônica para empresa.

ESCOLHA DE MELHOR DATA PARA
ASSINATURA DE DOCUMENTOS
Como ocorre com a data de abertura, existem dias
favoráveis para assinatura de documentos, ou seja, são
dias altamente positivos, que por sua própria vibração
favorável, aumentam e muito as chances de sucesso
daquele documento, por isso devem-se usar esses dias
para qualquer assinatura de documentos importantes
para empresa.
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ESCOLHA DE VALORES HARMÔNICOS
PARA PRODUTOS
Tudo precisa estar em harmonia numérica, e todos os
números precisam estar harmônicos entre si, e essa
regra também é aplicada os preços dos produtos ou
serviços. Toda empresa tem seus números favoráveis e
deve usá-los sempre que possível, no intuito de obter
sucesso nas vendas.
Exemplo: Os números harmônicos de uma determinada
empresa são: 2, 4, 5 e 7.
Logo, a soma total dos valores deve ter esses números.
O produto A custa 34,59 => 3 + 4 + 5 + 9 = 21.
Logo, 2 + 1 = 3.
O produto B custa 79,90 => 7 + 9 + 9 + 0 = 25.
Logo, 2 + 5 = 7.

DATAS FAVORÁVEIS PARA LANÇAMENTOS
DE PRODUTOS OU SERVIÇOS
A empresa também possui seus dias favoráveis e deve
lançar seus produtos nessas respectivas datas
favoráveis, potencializando essas vibrações em conjunto
com os valores harmônicos, compondo assim a sua
perfeita harmonia numérica, atraindo o sucesso em
suas vendas.
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ANÁLISE DA VIBRAÇÃO DO ENDEREÇO
Como ocorre também com o nosso endereço pessoal, o
endereço da empresa deve estar em harmonia com o
ramo de atuação e fluxo de pessoas nele existente.
A análise do endereço também é feita, para que esteja
em harmonia positiva com os demais números da
empresa. Caso haja uma incompatibilidade com a
vibração do endereço atual e o ramo de atuação, é feita
uma alteração no endereço, para que ele passe a vibrar
em harmonia com o segmento.

ANÁLISE DO SEGMENTO DA EMPRESA E
VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM
A VIBRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU DOS
SÓCIOS
Um dos pontos principais do Mapa Empresarial é esse,
pois o proprietário ou os sócios devem ser compatíveis
numericamente com o segmento da empresa. Essa
análise é feita através da feitura inicial dos Mapas
Numerológicos Pessoais Completos.
Se a empresa for de apenas um proprietário, ele deve ter
a vibração compatível com o segmento de atuação da
empresa. Caso haja dois ou mais sócios, é preciso que
pelo menos um deles tenha a vibração compatível com a
área de atuação da empresa.
A Numerologia Cabalística não aconselha a abertura de
empresa quando a pessoa não possui uma vibração
compatível com o segmento desejado.
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ANÁLISE DOS MAPAS DOS SÓCIOS E
VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE
PARA SOCIEDADE
Existe algo que muita gente não entende e também nem
se questiona, que é o porquê de empresas darem certo
com uma pessoa administrando sozinha, mas quando
ela resolve fazer uma sociedade, vê a empresa tendo seu
faturamento reduzido ou até mesmo indo à falência.
Isso ocorre muitas vezes pelo fato dessas duas pessoas
serem incompatíveis entre si, ou seja, entre elas não se
consegue a harmonia vibracional numérica, e sem essa
compatibilidade, uma sociedade tende ao fracasso, cedo
ou tarde. É por isso que é recomendado fazer o Mapa
Empresarial antes de se abrir uma empresa, pois caso
seja constatado que aquela sociedade é negativa e
incompatível, os envolvidos serão orientados para que
não façam aquela sociedade. No caso da empresa já
existir e houver a necessidade de fazer-se uma
sociedade, o indicado é fazer o Mapa Numerológico
Cabalístico desse sócio, a fim de garantir a saúde e
estabilidade financeira da empresa.
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MAPA NUMEROLÓGICO PESSOAL
COMPLETO DO PROPRIETÁRIO
OU DOS SÓCIOS
O mapa empresarial inclui os Mapas Numerológicos
Pessoais Completos dos sócios ou do proprietário, pois é
impossível fazer um Mapa Empresarial sem ter os
mapas completos dos envolvidos na empresa. Caso um
dos sócios não se negue a fazer o seu mapa pessoal,
será impossível prosseguir com a feitura do mapa
empresarial, pois sem essa análise completa, que inclui
a compatibilidade entre os sócios e a compatibilidade
dos sócios com o ramo de atividade da empresa, não se
tem como fazer a análise do Mapa Empresarial.
Lembramos que essa impossibilidade se dá devido à
harmonia numérica envolvida no mapa, e caso não
consigamos colocar todos os números em vibração
positiva e harmônica, estaremos fadados ao fracasso na
realização desse mapa.

Bem-vindo à Numerologia Cabalística!
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Bia Cortéz é Numeróloga Cabalista,
especialista em Feng Shui, autora,
escritora e blogueira, pesquisadora
de temas metafísicos, herméticos,
espirituais e esotéricos; é artesã e
designer
de
acessórios.
É natural de São Paulo/SP, e
atualmente reside em Natal/RN.
Sua especialidade é a evolução da
consciência
com
bases
no
autoconhecimento e harmonização
energética
vibracional,
feitas
através da Numerologia Cabalística
e a arte milenar chinesa Feng Shui.
Tem como missão oferecer conteúdos que estimulam o
conhecimento harmônico universal, passando pelos setores
pessoais, profissionais, afetivos, físicos e energéticos;
ativando assim os vários níveis individuais de consciência,
trazendo equilíbrio, motivação, determinação, criatividade,
confiança, versatilidade, transformação, superação e autoestima, ajudando a atrair prosperidade através da
harmonia.
Como numeróloga, faz mapa numerológico pessoal,
empresarial, familiar, do casal e infantil; também faz
análise do nome do bebê e acerto de assinatura.
Como especialista em Feng Shui, faz harmonizações de
ambientes através da ativação das energias positivas.
Como empresária, é proprietária da Cavalo Marinho
Acessórios, que confecciona acessórios exclusivos feitos
sob encomenda.
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Contato direto com a autora através de E-mail:
numerologiacabalistica@hotmail.com
viveremharmonia@viveremharmonia.org

Para ter acesso gratuito aos conteúdos que a autora produz
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