
MONITORAMENTO NUMEROLÓGICO. 

NOME: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

NASCIMENTO: XX/XX/XXXX. 

 

NÚMERO DE MOTIVAÇÃO = 4. 

Descreve os motivos que estão por trás das decisões que uma pessoa toma e do seu 

modo de proceder. É o número que corresponde à ação e a maneira que essa ação é 

desenvolvida. 

4 - Precisa de ordem e de normas tanto em casa como no trabalho. O 4 quer trabalhar 

metodicamente e com afinco em favor dos outros e não gosta muito de inovações. É um 

conservador nato.  

É realista e equilibrado e sempre podemos contar com ele. Profissional de alto gabarito é 

tremendamente dedicado à profissão, sendo de certa maneira perfeccionista nos detalhes e 

na conclusão de um trabalho bem feito. O ser número quatro gosta de praticidade, de coisas 

que pode ver, tocar e, principalmente, que se desenvolvem e que protegem. Num nível mais 

elevado, ele é o ser maduro, sério, firme como uma rocha, gostando de estar protegido 

contra os embates da vida, ou seja, não gosta de ser pego de surpresa em coisa alguma.  

É tremendamente autodisciplinado, trabalhador incansável, obediente, perseverante, 

sincero, honesto, paciente, obstinado, conservador e deseja a todo custo estabilidade.  

Normalmente o quatro é astuto, preocupado com a própria segurança e de certa forma 

atraído para o mundo financeiro, industrial ou negócios em geral.  

Embora sejam indivíduos um tanto severos e que dificilmente demonstram emoções, são 

tremendamente leais, honestos e confiáveis. 

ORIENTAÇÃO: A ambição material deve vir através dos seus talentos profissionais e 

esforços continuados. Através desse método pode conseguir tudo o que desejar, mas 

também deve ter planos que visem beneficiar toda a humanidade. Um outro fator de grande 

importância é que tendo tendência à teimosia e à rigidez (de ideias e ações), deve aprender a 

ser mais flexível e adaptável. 

 

NÚMERO DE IMPRESSÃO = 8. 

É o número que descreve o que está oculto no ser humano e a imagem que uma pessoa tem 

de si mesma (geralmente sem perceber). Revela, ainda, a primeira impressão que os outros 

têm de nós, antes de nos conhecerem na realidade, ou seja, a condenação ou a absolvição 

antes do julgamento. 

8 - Este número é peculiar e visto como de grande poder pelos antigos gregos e cabalistas, 

que diziam: “Todas as coisas são oito”. O oito aparenta imponência e influência, mesmo 

que esteja com problemas pessoais ou financeiros. Tem raciocínio vivo e perspicaz, e seus 

modos são calmos e equilibrados. Sonha em ser o comandante de grande empreendimento 

comercial, um poderoso executivo, sempre cercado de tudo e de todos e chefiando 

numerosos empregados.  



É ordeiro, prático e está sempre procurando fazer do seu local de trabalho um lugar 

agradável e eficiente, onde existam todas as coisas necessárias ao bom desenvolvimento 

profissional.  

Quando é atingido em seu amor próprio, é passível de impulsos de mau humor e até certas 

repulsas a brincadeiras. 

Altamente criativo, o oito tem uma força vigorosa que o impele a sempre buscar novas 

formas de realização. Naturalmente dramático, mas com aversão a obedecer aos outros, não 

gosta de receber críticas. Tem uma incrível habilidade para lidar com as pessoas e fazer 

contatos, mas pode alterar entre ser caloroso e atencioso e ser frio e indiferente.  

Gosta de ser notado e de dar impressão de estar bem financeiramente. Tem senso natural 

para os negócios e se beneficiará muito se desenvolver suas habilidades executivas e de 

organização.  

 

ORIENTAÇÃO: Como a maioria das pessoas o vê como “superior”, tal superioridade não 

deve ser “arrogante” nem servir para menosprezar quem quer que seja. É imperioso que 

estude as Ciências Ocultas, a espiritualidade e desenvolva qualquer atividade humanitária. 

 

NÚMERO DE EXPRESSÃO = 3. 

Descreve a maneira como um ser humano interage com outro. Ele diz quais são seus 

verdadeiros talentos e qual a melhor forma de expressá-los. 

3 -Pontos positivos: humor, felicidade, amizade, lealdade, produtividade, criatividade, 

franqueza, talento artístico, força de vontade, amor à amizade e talento com as palavras.  

Pontos negativos: excesso de imaginação, tendência a se entediar com facilidade, tendência 

a ser pouco afetivo, extravagância, comodismo, preguiça, hipocrisia, vaidade e ostentação.  

O três é o número da mais alta sabedoria e valor, da harmonia e da ação, do amor perfeito, 

da ternura e da força d’alma.  

É tremendamente apaixonado pela família (mesmo que não aparente), gosta de receber e dar 

amor e sente-se muito feliz em poder contribuir para a felicidade alheia. É ambicioso e 

dificilmente desiste dos seus ideais, seus objetivos.  

É um ser criativo e normalmente tem muitos amigos divertidos, além de possuir uma 

elevada percepção de beleza, cor e forma. O aspecto leve e espirituoso da sua personalidade 

sugere que gosta de se divertir e de se comunicar, e esses predicados, quando num elemento 

culturalmente desenvolvido, leva-o à procura de respostas para as questões mais profundas 

da vida, o que, no final das contas, acaba levando-o a explorar áreas mais espirituais ou 

místicas.  

Detesta receber ordens e trabalhar em uma profissão ou posição inferior, pois como sabe ter 

poderes e qualidades superiores, também sabe como tirar proveito de qualquer situação que 

o possa fazer feliz. 

ORIENTAÇÃO: A vontade de aprender e a aversão à rotina indicam que você pode passar 

por diversas experiências na sua busca por uma carreira que o desafie mentalmente. Com a 

maneira persuasiva com que usa as palavras, pode ser bem sucedido no mundo da 

comunicação, vendas, escrita, arte ou área editorial, sendo, é claro, o chefe ou trabalhando 

por conta própria, pois tem grande aversão a ser mandado. 

 



NÚMERO DE DESTINO = 8 

Este é um dos números mais importantes do Mapa Numerológico. Ele descreve as 

influências na personalidade, oportunidades e os obstáculos que uma pessoa irá encontrar 

ao longo da sua vida. Indica, ainda, as alternativas disponíveis e o provável resultado de 

cada uma delas. 

VIBRAÇÃO “8”  
 

PONTOS POSITIVOS: É aquele que tem capacidade para planejar, organizar e levar a 

efeito qualquer tipo de negócio. O seu Destino é o ganho financeiro e material. 

Individualista, inteligente e sensível, tem uma personalidade exigente. Embora seja 

ambicioso e vigoroso, e tenha coragem e lealdade aos seus ideais, é também muito gentil e 

generoso com os que ama. Geralmente não apresenta problemas financeiros, pois caso não 

seja herdeiro, é empreendedor. Objetividade é o seu lema. É justo, disciplinado, honesto, 

amigo, econômico, elegante e bom negociante.  

A sua necessidade de crescimento e habilidade para rever o todo sugere que gosta de pensar 

em grandes termos. Confiante e curioso, não gosta de interferências de outras pessoas e, 

com a inclinação à teimosia, pode tornar-se inquieto e impaciente. 

PONTOS NEGATIVOS: Como está sempre sendo impulsionado para ganhar dinheiro e 

para conquistas materiais, por vezes se esquece da família, do lado sentimental, social e, 

principalmente, de si próprio. Apresenta, também, acentuada dificuldade em demonstrar 

afeto e carinho, aparentando frieza nos relacionamentos em geral. Na realidade, é um ser 

altamente emotivo, necessitando de ajuda e compreensão por parte das pessoas mais 

chegadas.  

 

ORIENTAÇÃO: Precisa cultivar a eficiência na arte de negociar e compreender as leis que 

comandam a acumulação, o poder e o uso do dinheiro.  

Para aproveitar ao máximo a sua inteligência rápida, sua necessidade de expressão e o lado 

sociável da sua natureza, precisa superar a inclinação à incerteza ou à indecisão nos seus 

relacionamentos emocionais. Necessita aprender que as pessoas precisam de atenção. Por 

isso, fique atento: quanto maior for a ostentação, mais as pessoas concluirão que você não 

precisa delas. E, se em algum momento você realmente precisar, elas não estarão por perto.  

Como tem grande capacidade executiva, pode ser advogado, executivo de grandes 

empresas, vendedor (por conta própria), professor, político, missões religiosas ou 

conselheiro. 

 

LIÇÕES CÁRMICAS = 8 e 9. 

Diferentemente das Dívidas Cármicas que são transgressões às Leis Naturais, as Lições 

Cármicas mostram obrigações que nos foram impostas na vida passada, mas que foram 

negligenciadas. Por isso, nesta existência, devemos “aprender” essas lições (eliminando o 

Carma), pois incidindo nos mesmos erros, com certeza teremos de passar pelos mesmos 

problemas nesta ou em outras encarnações. 

LIÇÃO CÁRMICA 8 - Provavelmente você foi “rico” na vida passada (herdeiro), sem 

qualquer capacidade ou vontade de ganhar dinheiro. Na verdade, era gastador, esbanjador, 

pouco se importando quem ganhava o dinheiro; só queria gastá-lo!  



Agora, nesta existência, até que aprenda esta Lição, a vida o levará a ter problemas 

financeiros, negócios fracassados e também longos períodos de paralisação. Deve dar valor 

ao dinheiro, gastá-lo com critério, sabedoria, sem esbanjá-lo, poupando-o, pois 

provavelmente terá de tratar de negócios e finanças próprias e também de outras pessoas, 

além de ter sérios problemas na velhice. 

LIÇÃO CÁRMICA 9 - Você foi na vida passada um ser frio, sem amor e compreensão 

para com seus semelhantes. Não aparentava qualquer sentimento de afeto; era desumano, 

indiferente, pouco se importando com os outros.  

Em virtude dessa “apatia” emocional, nesta existência poderá sofrer alguns reveses na vida, 

como perda de propriedades, longos períodos desempregado, doenças diversas e também 

desapontamentos com amigos, parentes, sócios, cônjuge ou simplesmente companheiros.  

A Lição a aprender nesta vida é a de ser bondoso, amoroso, generoso, compreensivo e 

interessado em tudo e com todos.  

 

 

TENDÊNCIAS OCULTAS = 1, 2, 3, 4 e 5. 

Descrevem os desejos a que uma pessoa foi exposta em vidas passadas. Caso não estejamos 

atentos e não nos policiarmos constantemente, é comum tornarmos a ter estes mesmos 

desejos de conduta nesta existência. 

 

TENDÊNCIA OCULTA 1- É o desejo da individualidade. Há uma tendência a ser 

autoritário, dominador, arrogante e um tanto egoísta. 

 

TENDÊNCIA OCULTA 2 - É o desejo de associações. Há uma tendência para depender 

demasiado dos outros, principalmente da família e dos amigos, tanto monetariamente como 

emocionalmente.  

 

TENDÊNCIA OCULTA 3 - É o desejo da auto – expressão. Há uma tendência à vaidade, 

à impaciência, à presunção, a dispersar energias, viver sem objetivos concretos e buscando 

sempre diversões e festas, sem se preocupar muito com o dia de amanhã.  

 

TENDÊNCIA OCULTA 4 - É o desejo de trabalho. Há uma tendência para asfixiar sua 

personalidade com quantidade excessiva de detalhes (perfeccionista), de ser teimoso, 

intolerante e obstinado.  

 

TENDÊNCIA OCULTA 5 - É o desejo de mudança e também de liberdade pessoal. Há 

uma tendência para viver à custa dos outros, abusar do sexo, de algumas drogas (cigarro e 

álcool), para mudanças sem motivo aparente e para ser precipitado e impulsivo.  

 

 

RESPOSTA SUBCONSCIENTE = 7. 

Este número nos diz como será a reação instintiva e automática de uma pessoa, quando em 

uma situação de emergência. 

 

RESPOSTA SUBCONSCIENTE 7 - Normalmente é arredio e não gosta de se envolver 

com problemas alheios. Em uma emergência, considerará analiticamente a situação e, então, 

normalmente se retirará para dentro de si mesmo e rezará. Se existirem perdas materiais ou 

de vidas, poderá se entregar a vícios, como a bebida ou drogas. 

 

 

 



DÍVIDAS CÁRMICAS = 13, 14, 16 e 19. 

Quando o ser humano transgride certas Leis Naturais, está sujeito à penalidade que a 

Natureza lhe aplicará, seja nesta ou em outra existência.  

São transgressões, normalmente conscientes contra a vida de outras pessoas, ou contra a 

própria vida, que ferem o preceito da Lei da causa e do efeito.   

 

DÍVIDA CÁRMICA – 13 = Esta Dívida representa a morte em todas as suas concepções. 

Com absoluta certeza, em vidas passadas cometeu transgressões às Leis Naturais, tais 

como:  
a- foi suicida, ou  

b- foi assassino(a), ou  

c- foi passivo(a) e negligente com a própria vida, ou  

d- com a vida alheia, ou  

e- por vícios apressou a própria morte.  

 

Uma coisa é certa: qualquer que tenha sido o caso ou os casos, os mesmos foram cometidos 

conscientemente, não sofrendo, em absoluto, qualquer influência externa.  

Nesta existência, em virtude dessas transgressões, pode se tornar preguiçoso, indiferente ao 

que acontece à sua volta e tender para a crítica, seja ela de cunho pessoal, político ou 

existencial.  

Elimina-se esta crucial Dívida Cármica “trabalhando”; trabalhando duro em qualquer 

atividade profissional. Durante sua existência muito lhe será exigido e terá de lutar contra as 

adversidades da vida, administrar bens (seus e alheios), as más atitudes (suas e alheias) e 

contra o descontentamento e, desta maneira, além de “pagar a Dívida”, terá menos 

problemas financeiros ao longo da vida. 

 

DÍVIDA CÁRMICA – 14 = É a Dívida que trata dos bens materiais. O ser humano com 

esta Dívida Cármica terá ao longo da sua existência ou até que aprenda a “lição”, inúmeras 

atribulações: troca constante de emprego, de residência, perda de bens: móveis ou imóveis e 

negócios fracassados.  

Em vidas passadas, locupletou-se financeiramente em detrimento de outras pessoas, ou seja, 

para subir na vida, agiu fraudulentamente, prejudicando sócios, amigos e companheiros de 

jornada, arruinando-os e levando-os à miséria, à desgraça e à destruição moral.  

Nesta existência, terá de arcar com o peso de todos esses crimes hediondos, causados pela 

ambição desmedida e total inconseqüência dos fatos.  

Tais crimes, até serem completamente “pagos”, lhe trarão sérios aborrecimentos nesta 

existência e certas perturbações, tais como, desapontamentos com amigos, sócios, 

familiares e também muitos obstáculos que se interporão aos seus objetivos.  

Tais desacertos na vida passada deve-se à sua total falta de compreensão e ambição 

desmedida. Ainda agora, ou seja, nesta vida atual, caso não seja espiritualmente 

desenvolvido, pode cometer os mesmos delitos e, assim, ter de passar pelos mesmos 

sacrifícios.  

A principal “lição” a aprender nesta vida é o desapego. Não se apegue a nada nem a 

ninguém e cultive a compreensão até às últimas consequências.  

Somente desta maneira, compreendendo o seu semelhante e desapegando-se de tudo e de 

todos, conseguirá desenvolver a humildade suficiente, o amor e a compaixão para resgatar 

essa tão triste e cruel Dívida Cármica.  

 

DÍVIDA CÁRMICA – 16 = Esta Dívida Cármica é a manifestação do orgulho, do 

autoritarismo, da traição e da vaidade. Com absoluta certeza em vidas passadas você viveu 



exclusivamente para seu deleite (bem estar), pouco se importando com o direito ou 

sentimento do próximo, subjugando todos e agindo com desmedido autoritarismo, frieza e 

até violência.  

Nesta existência, em virtude dessas “faltas”, deverá sofrer vários contratempos ou até 

algumas calamidades, tais como: acidentes os mais diversos, decepções com amigos, 

colegas de trabalho, parentes, cônjuge (namorado ou companheiro), fracasso nos negócios e 

também problemas com a justiça.  

Este Carma ainda carrega o peso de traições conjugais, crimes passionais e uniões 

ilegítimas. Além dos contratempos acima citados, poderá passar por momentos muito 

angustiantes nesta existência, como trabalhar e não conseguir atingir os objetivos, perder a 

fortuna ou o poder, além de ser traído pelos que ama e confia.  

Para eliminar este Carma, deve ser compreensivo, justo e solidário com seu semelhante. 

Deve andar na mais perfeita retidão e não se desviar deste caminho, sob pena de continuar 

indefinidamente sofrendo dos mesmos males.  

 

DÍVIDA CÁRMICA – 19 = É o número do “equilíbrio”. Como sabemos, a lei da Causa e 

Efeito é perfeita e aqueles que a transgridem com absoluta certeza pagarão caro por essa 

transgressão.  

Em vidas passadas você agiu contrário a essa Lei e, agora, deve pagar o preço da iniquidade 

ou então repor aquilo que tirou aos outros.  

Mais claramente, você se locupletou financeiramente e socialmente, usando de artifícios 

fraudulentos, prejudicando pessoas e até fazendo que sofressem por sua causa, ou seja, 

levando culpas que deveriam ser imputadas a você, como serem aprisionados, terem seus 

bens confiscados e se verem desonrados por sua causa. Mais ainda, ganhou notoriedade e 

premiações que em absoluto lhe eram de direito, e sim de outrem.  

Nesta existência, poderá ter segredos desvendados, ser traído por sócios e companheiros e, 

principalmente, ter de conviver com o sucesso e fracasso contínuos, até que aprenda a lição 

que é a que só colhemos aquilo que semearmos. Basicamente, é o aviso para que não seja 

dominador, orgulhoso, egoísta, autoritário e exerça a tolerância em tudo e com todos.  

Elimina-se esta Dívida Cármica levando uma vida reta e elevada, altruísta, carregada de 

amor, afeto, bondade e voltada para o bem estar de toda a humanidade. Agindo desta 

maneira, ou seja, plantando bem e cuidando da horta, a colheita será farta de sucesso e 

prosperidade. 

 

 

MISSÃO = 11 

A Numerologia Cabalística dá grande importância a este número, sendo considerado 

mesmo de “alta importância”, pois reflete, na essência, o que a pessoa veio fazer neste 

planeta, nesta existência.  

É fundamental e muito importante esclarecer que toda e qualquer pessoa tem “livre 

arbítrio” e pode fazer o que bem entender com a sua vida, porém, também é importante se 

saber que os números obedecem a uma ordem rigorosa de harmonia, compatibilidade, 

neutralidade e incompatibilidade que, se não respeitada, pode causar ao seu portador 

inúmeros aborrecimentos ou mesmo derrocadas na vida.  
Lembre-se de que a Numerologia Cabalística existe para facilitar a vida das pessoas e não 

para complicá-la. Todos nós temos uma “Missão” sobre a Terra, nesta e em outras 

existências (Deus jamais desejou que qualquer dos seus filhos viesse a sofrer; e se tal fato 

acontece a culpa é exclusiva do ser humano); logo, este item é de grande utilidade, pois a 

sua essência mostra como podemos tirar o melhor proveito da vida, sem que com isso 

prejudiquemos qualquer outro ser humano. 

 

 



MISSÃO – 11 (FÉ)  
Pontos positivos: equilibrado, concentrado, objetivo, entusiástico, espiritualizado, idealista, 

intuitivo, habilidade para cura, humanitário e grande capacidade psíquica.  

Pontos negativos: complexo de superioridade, excessivamente emotivo, egoísta, dominador 

e magoa-se facilmente.  

A grande virtude do 11 é a Fé. Esta Fé, em si mesmo, não representa propriamente 

religiosidade, mas também a Fé nos seus ideais, propósitos, pressentimentos, “sorte” ou em 

projetos que elabora.  

Consciente ou inconscientemente, a Fé em alguma coisa é a sua “mola mestra” que lhe 

empurra para o destino.  

Agindo corretamente, tem o potencial para inspirar as pessoas com seus ideais e 

imaginação; assim, evite investir suas energias mentais em coisas de pouca importância 

para não se desviar das suas metas positivas. Quando se concentra em suas energias 

positivas, é capaz de obter resultados produtivos. Cuide da sua dieta e da sua saúde e 

aprenda a relaxar de vez em quando.  

Tem a habilidade para encantar as pessoas, mas elas talvez não vejam que atrás da sua 

aparência ousada, sofre de confusão interior. Em idade avançada, terá uma sabedoria 

acumulada através do desenvolvimento espiritual, da compreensão universal e da potencial 

místico. Evite ser impulsivo, agir de forma extravagante ou se deixar levar por esquemas de 

enriquecimento rápido, investindo em planos de longo prazo.  

É um diplomata por excelência e possui a rara capacidade da harmonia e compreensão. É 

justo e está sempre pronto a “arbitrar” qualquer divergência entre colegas de profissão, 

amigos ou discórdias familiares.  

É incapaz de ferir propositadamente um seu semelhante e, quando isso acontece, 

prontamente pede desculpas e não repete mais o erro.  

Com o passar dos anos, as suas capacidades de liderança ficarão mais latentes e sólidas e as 

oportunidades de sucesso, prosperidade e fama aparecerão e com certeza as aproveitará.  

Estas características poderão levá-lo a ser um famoso orador, um renomado político ou 

mesmo um diplomata, incumbido de uma grande missão, principalmente de Paz, que lhe 

será imposta e que terá de usar de toda a sua perspicácia e habilidade para saber concretizá-

la a bom termo. A parte final da vida (após os 60 anos) será repleta de paz, harmonia e 

felicidade. 

 

 

DIA DO NASCIMENTO = 4 

O dia do nascimento é o mais importante dos três que compõem a data natalícia (dia, mês e 

ano). Veja as características do dia 4, a seguir. 

 

DIA NATALÍCIO 4 = DIA DA PERSISTÊNCIA  

Pontos positivos: organização, autodisciplina, firmeza, trabalha-dor, habilidade, talento com 

as mãos, pragmático, confiável, preciso.  

Pontos negativos: Falta de comunicação, rigidez, falta de sentimentos, procrastinação, 

autoritarismo, afeições ocultas, ressentimento, severidade.  

Os nascidos neste dia são muito disciplinados, constantes, regulares e ordeiros. 

Perseverantes em seus propósitos, incansáveis trabalhadores, dificilmente deixam de atingir 

seus objetivos. Normalmente honesto, sincero e conservador, o quatro adapta-se a 

trabalhos rotineiros, metódicos e que requerem esforço concentrado.  

Em virtude dos predicados acima descritos, o nascido neste dia sente-se mais à vontade 

lidando com situações rotineiras, já consagradas pelo uso, evitando o novo ou o incerto. A 

sólida estrutura e o poder de organização sugeridos por este dia, indicam que o seu 

possuidor precisa de estabilidade e ordem. Dotado de energia, habilidades práticas e muita 

determinação, pode ser bem sucedido se estiver disposto a trabalhar duro. Preocupado com 



a segurança, quer ter uma base sólida para si mesmo e para os familiares. A maneira 

pragmática como encara a vida lhe confere um bom senso para os negócios e habilidade 

para alcançar o sucesso material. É muito econômico, amigo dos amigos, companheiro leal 

e dedicado, de grande responsabilidade e respeitador do sexo oposto, gostando também de 

construir coisas e trabalhar com as mãos.  

Tem tendência à obstinação, ao apego e à sua maneira de ser. Quando o contrariam ou 

fazem coisas que não gosta, pode-se tornar rude, ofensivo e dominador, pois se ofende com 

certa facilidade. Porém, como é uma alma superior, não sabe guardar raiva, ressentimentos 

ou qualquer sentimento de revolta.  

Quando não consegue atingir seus objetivos ou os mesmos são adiados por circunstâncias 

adversas à sua vontade, fica tremendamente frustrado causando-lhe dor de cabeça, 

melancolia, distúrbios cardíacos e problemas renais.  

Em matéria de amor (relacionamentos) a mulher nascida neste dia é mais acessível e menos 

dramática do que o homem. 

 

 

ANO PESSOAL = 8 

A vida de todos os seres humanos transcorre em ciclos sucessivos de nove anos. Cada um 

desses anos  de 1 a 9  tem suas vibrações próprias que não podem ser evitadas nem 

alteradas. Cada ano tem o seu conjunto de influências, oportunidades e obstáculos. 

Quando se sabe antecipadamente o que nos pode acontecer, podemos nos preparar 

adequadamente para tirar o máximo proveito dessas oportunidades e evitar os 

contratempos tão comuns aos menos avisados. 

 

ANO PESSOAL 8 - (época da colheita) = Este é um ano dinâmico e materialista. Os 

negócios provavelmente deverão prosperar. Poderá haver grandes perdas ou grandes 

ganhos, dependendo de como se lidou com os outros anos do ciclo. É uma excelente fase 

para se comprar e vender imóveis. É a hora de pagar e de cobrar as dívidas. O dinheiro pode 

surgir de fontes inesperadas. O sucesso e a felicidade resultam da coragem de ousar grandes 

feitos, de utilizar o bom-senso, de preocupar-se com o dinheiro, de ser organizado, prático e 

eficiente. As armadilhas a serem evitadas são as de ser emotivo e sentimental. 

 

 

MÊS PESSOAL 3 - É o mês dos extrovertidos, das pessoas inteligentes, criativas e 

espirituosas. É um bom período para se fazer novos amigos, discutir, planejar e empreender 

ação às suas ideias. É o mês dos ambiciosos, dos orgulhosos e daqueles que procuram 

prazer pessoal. 

 

 

DIA PESSOAL 4 - É um dia para o trabalho duro, para se conquistar aquilo que se deseja. 

Também, e por isso, deve, neste dia, cultivar a paciência, a confiança e a disposição para 

servir. 

 

 

DESAFIOS = 1, 2 e 3. 

Os Desafios representam etapas em que a pessoa tem certa dificuldade para encontrar o 

seu rumo e que tende a agir de forma extremada e precipitada. 

 

Desafio 1 - O consulente precisará aprender a se situar num meio termo entre um 

sentimento excessivo ou insuficiente de sua própria personalidade ou importância. Precisa 

aprender a ser firme, positivo independente e autoconfiante, sem impor sua vontade às 

outras pessoas ou esperar que tudo gire em torno de si.  



 

Desafio 2 - Poderá tender a ser tão sensível em relação aos seus próprios sentimentos e a 

passar tanto tempo pensando neles, que acabará não tomando conhecimento dos 

sentimentos dos outros. Pequenas coisas são ampliadas fora de qualquer proporção e nunca 

esquecidas ou perdoadas. O consulente precisa aprender a cuidar de si mesmo, a cultivar 

uma atitude mais liberal e tolerante em relação à vida e a parar de utilizar seus próprios 

sentimentos e emoções como ponto de referência para tudo.  

 

Desafio 3 - Precisará aprender a situar-se num meio termo, entre ter medo de contatos 

sociais e ser por demais festeiro. Tem de aprender a ser sociável e a exprimir suas idéias e 

sentimentos sem dispersar suas energias ou comportar-se como pessoa fútil. 

 

 

MOMENTOS DECISIVOS = 3, 4, 5 e 7. 

 

MOMENTO DECISIVO 3  É o momento de expandir a vida social e “cultivar” os 

próprios talentos. Trata-se de uma fase apropriada para a auto-expressão, novas amizades, 

romance e fertilidade. A manifestação descuidada das emoções poderá ter consequências 

desagradáveis, pois existe, nesse estado, tendência ao desmando: vícios, brigas, discórdias. 

Cuidado com os “amigos”, pois apesar de serem necessários, por vezes são más 

companhias. Um Momento Decisivo 3 no primeiro Ciclo de Vida, geralmente indica uma 

criança com dificuldade de se adaptar aos estudos. Indica, também, oportunidades artísticas 

que se não alimentadas e direcionadas condizentemente, poderão ser desperdiçadas, fazendo 

com que a pessoa já adulta venha a se lamentar dessa negligência dos pais ou educadores.  

 

MOMENTO DECISIVO 4  Este Momento Decisivo traz a oportunidade de se construir 

um sólido alicerce para o futuro. É um período de trabalho duro e até de algumas restrições 

e é necessário “cultivar” a paciência e os bons hábitos de trabalho. Neste período, poderá 

haver alguns problemas econômicos, que serão superados com inteligência, trabalho e 

dedicação ao projeto final. A família e os parentes por afinidade podem se transformar num 

peso e a pessoa terá de ajudá-los, tanto financeiramente, como prestando ajuda humanitária, 

em uma doença, por exemplo. As recompensas sempre aparecem a partir da aplicação dos 

preceitos corretos de vida e do esforço para se obter os resultados positivos. Um Momento 

Decisivo 4 no primeiro Ciclo de Vida, frequentemente indica que a pessoa poderá começar a 

trabalhar muito nova e a assumir grandes responsabilidades ainda na juventude.  

 

MOMENTO DECISIVO 5  Traz oportunidades para viagens, para experimentar novas 

sensações, novos empreendimentos e para se livrar de tudo que está obsoleto ou que já não 

nos faz falta. É uma fase de liberdade, de mudanças e de desenvolvimento pessoal, 

principalmente se vier após um Momento decisivo 4 ou 6. Um Momento Decisivo 5 no 

primeiro Ciclo de Vida, indica uma criança ousada, inquieta, esperta e pouco constante. 

Geralmente empreende mudanças súbitas, ora gostando disto, ora daquilo, sem esperar as 

recompensas resultantes de um esforço ou trabalho empreendido. 

 

MOMENTO DECISIVO 7  É uma fase de introspecção, de meditação e estudo do 

significado último da vida. Caso não esteja casado, desaconselhamos o matrimônio nesta 

fase. Velhos relacionamentos que não produzem mais frutos, podem e devem ser deixados 

para trás. A pessoa normalmente sente vontade de se retirar para dentro de si mesma, o que 

de certa forma poderá causar problemas de relacionamento, tanto a nível pessoal como 

familiar. Um Momento Decisivo 7 no primeiro Ciclo de Vida, nos indica uma criança 

retraída, solitária, pensativa e muito estudiosa. Quando os pais são excessivamente rígidos e 

severos, a criança poderá, pela regressão de suas idéias e projetos, contrair algum tipo de 



doença psicossomática ou mesmo depressão, ser temperamental e desenvolver algum tipo 

de complexo. 

 

 

DIAS DO MÊS FAVORÁVEIS = 1 – 7 – 14 – 15 – 22 – 23 – 30 e 31. 

 

 

RELAÇÃO INTERVALORES = 7 

 

RI7 – Indica poder de análise, agilidade mental, perfeccionismo, equilíbrio e cultura. 

Grande inclinação pelos assuntos metafísicos e a se retrair. 

 

 

NÚMERO DO AMOR E RELACIONAMENTOS = 2. 

Este número é discriminador na escolha de um cônjuge, principalmente por causa do seu 

acentuado interesse pelo conforto e pela estabilidade. A sugestão pode desempenhar um 

papel importante na sua vida e deve ter cuidado para impedir críticas indevidas por parte 

de parentes ou amigos, ou seja, interferência na sua vida amorosa. Pode haver também 

amizades secretas, de natureza puramente platônica, que devem ser encaradas com 

cautela, a fim de serem evitadas desavenças conjugais. Você há de querer uma pessoa 

inteligente, mas que seja acima de tudo prática e capaz de garantir a segurança financeira 

que você deseja. 

 

O número 2 vibra com 8; atrai 7 e 9; é oposto a 5 e passivo a 1, 3, 4 e 6. 

 

 

NÚMEROS HARMÔNICOS COM O DIA DO NASCIMENTO = 1, 2, 6 e 7. 

 

 

CORES FAVORÁVEIS = Violeta; vinho, púrpura e vermelha. 

 

 

 

Para finalizar, uma palavrinha sobre KABALA. 

 

O que é Cabala? Bem, o termo é interpretativo e a cada livro que lemos, uma nova 

denominação encontramos. Henri Sérouya em seu livro “A Cabala”, nos diz que a mesma é 

“tradição”. No livro “A Cabala Prática”, de Charles Fielding, lemos que se trata de “aquilo 

que foi recebido”. No “Almanaque da Kabala”, de Sigalith H. Koren lemos que Cabala é 

“receber, receber a luz”. No livro de Francisco Valdomiro Lorenz, “Cabala, a Tradição 

Esotérica do Ocidente”, lemos que o significado é “transmitir”, e que provém do verbo 

hebraico Kabôl, que também se escreve: Qabbalah. Alan Richardson, na sua “Cabala 

Mística”, nos informa que a palavra Cabala deriva do hebreu “QBL”, que simplesmente se 

traduz em “da boca para o ouvido”, ou seja, tradição oral. Na revista editada pela Editora 

3 – Meditação, lemos que Kabala significa “o recebimento”.  

Como podemos observar, as designações são as mais variadas, mas todos convergem para 

uma única designação: Cabala é tradição oral, que hoje em dia já está enraizada nos 

diversos escritos e conceitos do judaísmo. Ela descreve a realidade muita além da percepção 

do dia-a-dia. 

 

 

 



Araguari – MG, aos três dias do mês de maio do ano de 2017. 

 

Cabe esclarecer, por oportuno, que todas as orientações constantes deste monitoramento, 

foram transcritas do Livro “NUMEROLOGIA CABALÍSTICA – A ÚLTIMA FRONTEIRA”, 

de autoria do Ínclito Mestre, Numerólogo Cabalista, CARLOS ROSA. 

 

 

 

 


