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CBO - 5167-05 – Astrólogo 
CBO - 5167-10 – Numerólogo 
  
Descrição Sumária 
Orientam pessoas, organizações privadas ou públicas; fazem previsões com base na 
interpretação de configurações astrológicas ou numerológicas. Pesquisam e elegem 
momentos e locais precisos para diversos objetivos. Podem ministrar cursos, dar consultoria 
e atuar nos meios de comunicação. 
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Luìz Trevizani 
Psicoterapeuta Holístico - CRT 36768 

Psicoterapeuta holístico e metafísico, 
consultor pessoal e de Numerologia 
Cabalística, palestrante e pesquisador da 
consciência humana, professor e diretor do 
Instituto Luz da Consciência de 
Numerologia Cabalística, desenvolvendo 
atividades no campo do 
autoconhecimento.  

 

Palestrante e Professor 
Palestrante, psicoterapeuta holístico, orientador vocacional e consultor em numerologia 
cabalística, Luìz Trevizani carrega consigo a personalidade de quem só se torna plenamente 
realizado quando consegue despertar o ponto de transformação no coração de um ser 
humano, motivando-o a superar suas limitações e a ser um vencedor. 

Autodidata, estudioso apaixonado e pesquisador da consciência humana, desenvolve cursos, 
seminários e palestras na área de Autoconhecimento e Numerologia Cabalística. Com o 
propósito de despertar nas pessoas o reconhecimento de ferramentas para a 
autorrealização, o conferencista aborda e discute temas como autoconhecimento, liderança, 
motivação, superação, missão, espiritualidade, relações humanas e qualidade de vida, de 
acordo com a realidade e necessidade do contratante.  

"O meu propósito é ser um agente para transformação de vidas humanas, capacitado para 
instruir e orientar aqueles que estão em busca do seu autoconhecimento. Todo o meu 
esforço é para que o ser humano se torne livre, consciente, capaz de experimentar e 
expressar a sua individualidade e ser feliz. A minha abordagem é simples e direta, porém 
ampla e transcendente, mas sempre respeitando a natureza e os limites de cada um. Faço 
uso das mais avançadas técnicas da moderna psicoterapia holística, aliadas aos 
conhecimentos científicos e metafísicos atuais", avalia Luìz Trevizani. 

Com experiência em gestão de empresas, representação comercial e atividades no ramo da 
indústria calçadista, Luìz Trevizani atua também como consultor pessoal. Sua bagagem 
profissional lhe dá sólida capacidade para entender e ajudar a solucionar problemas no que 
tange às relações interpessoais no cenário corporativo, sejam internas, ou externas com 
clientes, colaboradores e/ou fornecedores. 

Além disso, escreve para sites conceituados, participa de entrevistas sobre sua área 
profissional em diversas mídias e, com um material de qualidade já escrito, tem como 
próximo desafio a publicação de um livro, que, por opção, ainda não foi realizado. 
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Introdução 
Nós vivemos rodeados de números por toda parte, do despertar ao repousar passamos o dia 
inteiro lidando com números, e ainda sonhamos com eles durante o sono.  

Seria ingenuidade, diante disso, pensar que os números têm função limitada a somente 
quantificar e mensurar coisas; se eles formam as bases de tudo o que lidamos, contamos, 
medimos, calculamos, projetamos e criamos, deve haver algo mais registrado em sua 
natureza, como arcanos guardadores de segredos. 

Os números são mais que somente expressões matemáticas, no sentido tradicional, 
porquanto, eles são também uma linguagem universal, através da qual é possível se 
descortinar eventos e se conhecer as realidades que envolvem o ser humano e sua natureza. 

Eles são uma síntese da inteligência infinita do cosmo, do micro ao macro, e são a base de 
todas as fórmulas de todas as ciências e da criação divina; são chaves para se desvendar as 
realidades ocultas aos nossos sentidos físicos, revelando preciosas informações acerca da 
natureza humana e dos universos. 

A Cabala ensina, entre outras coisas, que cada letra, número e acento da escrita contêm um 
sentido escondido, e ensina os métodos de interpretação para compreender esses 
significados ocultos. Todos os eventos da nossa vida estão representados por números. 
Nossos dons e talentos, aptidões e potencialidades; desafios, obstáculos, oportunidades e 
circunstâncias as quais estaremos expostos durante a vida; o que trazemos do passado (de 
outras vidas) e como será o nosso futuro. A nossa existência está toda codificada em 
números e é possível decifrar esses códigos através da Numerologia Cabalística. 

Assim como os números, as letras do alfabeto contêm informações que lhes dão sentido e 
ordem nas suas combinações formando a escrita e os nomes. Letras e números se associam 
e formam o conjunto dos códigos clarificadores das realidades que se ocultam aos nossos 
sentidos físicos. Os seus mistérios são apenas esse lado desconhecido, que ainda não 
penetramos fundo o suficiente para compreender. O universo dos números e das letras é 
rico de luzes e sabedoria da inteligência criadora infinita. 
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Numerologia, Uma Ciência Reveladora 
A numerologia é uma ciência que explora os campos do mistério desvendando o que está 
oculto aos nossos sentidos físicos. E sendo uma ciência, ela torna-se um campo de infinitas 
possibilidades para aqueles que se propõe a estudar para compreender a nossa existência e 
evolução.  

Suas revelações, através dos métodos sistematizados apropriadamente para cada objetivo 
específico, são filosofia inspiradora que incita nossa imaginação pelos campos infinitos dos 
universos desconhecidos em busca do mistério que ainda não compreendemos acerca da 
nossa existência.  

Viajamos pelos números, como uma “cosmologia” que busca entender e explicar as origens 
dos universos, no seu universo específico.  

A numerologia não é mágica, nem fantasiosa ou adivinhatória como muitos ainda a 
imaginam. Numerologia é ciência, e como tal deve ser estudada e aplicada com 
responsabilidade, ética e seriedade, o que em muito ainda carece nesse meio chamado de 
"esotérico". 

 
 
Métodos e Sistemas de Numerologia 
Um método é um roteiro pelo qual se atinge um objetivo. E todo método precisa de 
sistematização, isto é, um conjunto de elementos materiais e ideias que possa definir uma 
relação entre os elementos organizados para uma finalidade qualquer.  

A numerologia é, portanto, uma ciência organizada por métodos sistematizados para 
finalidades diversas, dentre eles o que se destina para o autoconhecimento. 

Os métodos sistematizados de numerologia mais conhecidos no ocidente, e mais 
especificamente no Brasil, são o Pitagórico e o Cabalístico.  

O método Pitagórico é uma versão popular da numerologia, enquanto que o Cabalístico é 
uma versão derivada da Gematria da Kabalah, tendo sua tabela de valores das letras do 
alfabeto sido transliterada do alfabeto hebraico; conhecido também por sistema Caldeu em 
outros países.    

A Numerologia Cabalística se assenta nas bases da verdadeira numerologia, e tem sua 
sistematização relacionada com a tabela hebraica, transliterada para o alfabeto ocidental. 

 
 
Numerologia Pitagórica 
Em termos de Brasil predomina ainda a Numerologia Pitagórica, que se popularizou como é 
na maioria dos países ocidentais. Trata-se de um sistema organizado a partir de conceitos 
simples e superficiais, de fácil entendimento, porém sua eficácia é insuficiente, em termos 
de confiabilidade dos resultados quando aplicada para o autoconhecimento devido às 
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distorções que são produzidas pela tabela numérica dos valores das letras do alfabeto. A 
Numerologia Pitagórica aplica valores sequenciais às letras do alfabeto, de um a nove, fora 
dos fundamentos da verdadeira numerologia. Sua sistematização é atribuída a Pitágoras, o 
que chega a ser quase uma ofensa ao grande mestre filósofo. Na verdade, pelo que se sabe 
ela tem origem na Europa, mais precisamente na Inglaterra segundo alguns pesquisadores; 
outros mencionam a França. 

Segundo Cheiro (Conde Louis Hamon), parapsíquico que reavivou o sistema caldeu 
modernamente, Pitágoras usava o sistema caldeu. No seu livro, “Os Números, seu Poder 
Oculto e Suas Virtudes Místicas”, W. Wynn Westcott faz algumas referências interessantes 
sobre Pitágoras, citando fontes muito antigas de diversas épocas nas suas pesquisas. – Ed. 
Pensamento, páginas 11, 12, 13 e 14. 
 

Tabela da Numerologia Pitagórica (Ilustrativa) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E F G H I 
J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z  

 
 
 
Numerologia Cabalística  
A Numerologia Cabalística é um método sistematizado da ciência dos números combinados 
com as letras do alfabeto para o conhecimento da natureza humana – o autoconhecimento.  

A sua eficácia e confiabilidade são inquestionáveis, pois ela está embasada nos fundamentos 
da verdadeira numerologia, da Kabbalah.  

Denominado por Numerologia Cabalística, por ter sua derivação a partir da numerologia da 
Kabbalah, este método está sistematizado a partir da tabela hebraica transliterada para o 
nosso alfabeto ocidental.  

Existem controvérsias sobre quem teria sistematizado o método atual, a Numerologia 
Cabalística, aqui no Brasil.  

Embora o Sr. Carlos Rosa, fundador da Academia Brasileira de Numerologia Cabalística, diga 
ser ele o responsável pela sua sistematização da Numerologia Cabalística no Brasil a partir de 
seus estudos com rabinos israelenses, nós encontramos, muito antes de sua investida nesse 
campo, a Sra. Yara Azeredo Marino utilizando o mesmo método desde 1949 segundo consta 
em seu livro “Número, Nome, Vida e Destino – Interpretação Numerológica das Lâminas do 
Tarô” (Editora Roca). A sistematização tal como está pode ter sido de sua autoria, porém o 
método não, pois já era usado muito tempo antes da fundação da sua academia. 

A verdade é bem simples – este método, como está sistematizado é eficaz e confiável; um 
dos mais confiáveis existentes atualmente, pelo menos entre os que conhecemos, 
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considerando a sua finalidade específica. 

A tabela dos valores das letras do alfabeto utilizada aqui no Brasil difere em pequenos 
detalhes em relação à tabela caldeia, base da mesma numerologia com essa denominação 
em outros países, quanto aos valores de duas ou três letras e também em relação ao 
alfabeto inglês que não possui acentos, e nós consideramos os valores dos acentos também. 

 

TABELA DE CONVERSÃO DA NUMEROLOGIA CABALÍSTICA  

1 2 3 4 5 6 7 8 
A B C D E U O F 
I K G M H V Z P 
Q R L T N W ^ + 7  
J ’ + 2 S   X ⁰ + 7  
Y ´ + 2 ~ + 3   Ç   
 ` x 2       
 ¨ x 2       

 
 
 
 

Uma Viagem Pelo Universo dos Números 
Os números são uma síntese da inteligência infinita do cosmo, do micro ao macro, e são a 
base das fórmulas de todas as ciências e da criação divina. Eles são chaves para se desvendar 
as realidades ocultas aos nossos sentidos físicos contendo em seus arcanos preciosas 
informações acerca da natureza humana e dos universos. 

O campo da consciência se recolhe em si e condensa a forma material recolhendo os átomos 
e organizando-os conforme o plano da forma. Condensada a consciência que agora é forma 
em matéria física, ela começa a sua jornada da evolução forçando o campo restrito a se 
expandir até alcançar o seu ápice. 

Os números também são expressões da mesma cosmologia. 

O campo da consciência (zero) se contrai na unidade (1), o ponto, que ainda não é forma 
geométrica, e expõe a unidade primária, a individualidade; desdobra-se na dualidade (2) e 
surge a sensibilidade e as polaridades; se expande expressando-se a si em criatividade (3); se 
estabelece na ordem estruturada e disciplina (4); liberta-se das estruturas conservadoras 
para explorar os sentidos físicos e o mundo (5); retorna para organizar e harmonizar a 
sociedade (6); desperta o sentido oculto e entra em contato com as realidades invisíveis ao 
olho físico (7); desenvolve e expressa o poder e o senso de justiça (8); alcança a sabedoria no 
ápice da expansão possível a essa consciência manifesta, contendo em si todos os atributos 
desenvolvidos ante a jornada (9).  
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Esta é, em termos bem simples, a jornada dos números. Eles são arcanos que contém em si 
atributos específicos, cada um deles, porém são a evolução da mesma forma manifestada de 
consciência.  
 
 
 

Os Números Como Uma Linguagem Universal 
Cada Número é um Arcano portador de informações veladas e codificadas em sua forma 
geométrica. A Numerologia é a ciência que estuda e revela os “segredos” da Arcanologia 
Numérica.  

 

Número 1 
É a unidade e a causa primeira de tudo, o princípio criador dos números. Sendo só, a unidade 
não pode produzir, para isso é necessário que se oponha a si mesma, que se desdobre. É o 
pai dos números e carrega o princípio da harmonia, iniciação, atividade, autodomínio, 
superação das forças menores, poder mental e austeridade. É um número sempre 
considerado afortunado por todos os mestres, antigos e modernos. As suas vibrações são 
solares.  

Simboliza a força criadora masculina, o ímpeto e a propulsão para o novo, o ponto de partida 
de todas as jornadas. Atribui-se-lhe a síntese da liderança, no entanto, sendo ele o número 
que simboliza a individualidade, os seus atributos de liderança carecem de paciência, 
compreensão, colaboração e carisma. Ele é bom líder de si mesmo. Sendo o número 1 o 
primeiro a se formar, a partir do zero, a sua experiência de liderança (de grupos) inexiste. É 
uma questão de lógica.  

Porém, devemos considerar a liderança em sua variada forma de manifestações – Liderança 
de equipe, liderança em qualidade, liderança de mercado, liderança numa tabela, e outras. 
O número 1 representa a posição de liderança, mas como expressão da personalidade 
carece de atributos mais amplos.  

Consideremos, entretanto, que ele traz todos os atributos latentes em si, que desabrocharão 
nos demais números até o 9, que manifesta a todos eles. É o número que representa mais 
naturalmente o empreendedorismo, dentre todos os demais; do pioneirismo e da iniciativa, 
do determinismo, da vontade e do foco, da direção inicial das ações do ser humano. O 
número 1 apresenta-nos a Unidade, o Uno manifesto na Diversidade. 

O número 1 é indivisível, e pode apenas ser fracionado. Ele não gera outro número inteiro 
na divisão, mas somente frações de si mesmo. Isso o torna um número centralizador e único.  

Oberve-se as pessoas regidas por uma expressão 1, por exemplo, como não conseguem 
compartilhar e trabalhar em equipe, a não ser que elas mesmas ditem o que os outros 
devem fazer e como devem fazer, mas elas mesmas não participam colaborando e não 
aceitam ordens dos superiores, e ainda rejeitam, frequentemente, as sugestões dos colegas 
de equipe. 
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O número 1 aparece, imaginariamente, dentro do zero como um ponto central. O zero é a 
fonte de todos os números e representação simbólica do campo quântico ou fluido cósmico 
universal, onde se plasmam os pensamentos criativos. 

Um de seus principais atributos é a vontade – Vontade de ser, de superar-se a si mesmo, de 
ser o primeiro em tudo.  A vontade é força determinante a todo principiante, e o número um 
é um principiante. Daí que ele se sustenta em si mesmo e não pede apoio, mesmo porque 
ele não tem ainda em quem se apoiar enquanto unidade primária de tudo e de todos os 
demais números.   

A sua relação no Tarô é com O Mago, que traz as potencialidades infinitas do Louco para se 
iniciar em nova jornada de expansão da consciência.  

Desperta coragem, confiança e independência e dá a direção certa das realizações. 
 

Na Positividade – Atividade, ação, força, poder, originalidade, iniciativa e liderança; 
pioneirismo, criatividade e ambição; autoconfiança, coragem, ousadia e controle; brilho, 
sucesso, conquistas e posses; independência, autoridade, determinação. 

Na Negatividade – Arrogância, agressividade, orgulho, autoritarismo, egoísmo, cinismo e 
solidão; preguiça, presunção e falta de iniciativa. 

Na Destrutividade – Antagonismo. 

Na Síntese – Individualidade. 

 
 

Número 2  
O (número) 2 não existe por si só, é o reflexo da unidade. O 1 é o Ser, o 2 é o reflexo, por isso 
é o número da cooperação. É o número do intelecto e a fonte da concepção mental, da 
passividade e receptividade. As pessoas de número 2 são calmas, bondosas, gentis, 
organizadas e escrupulosas. Apesar de não serem ambiciosas, conseguem tudo o que 
desejam pela persuasão. As suas vibrações são lunares. 

Simbiliza a dualidade e a união dos opostos, o espírito colaborativo na cooperação e no 
compartilhamento. Ao opor-se com o número 1 ocorre a complementariedade das forças 
criativas que se manifestarão como número 3 neutro. O número 2 organiza a ideia no 
pensamento com sua percepção intuitiva, unindo os dois hemisférios do cérebro e as duas 
vias principais da mente – a via racional e a via intuitiva, ou, a mente material e a mente 
espiritual.  

A sua força está na diplomacia, na visão dual das realidades que lhe permite fazer o melhor 
discernimento e o julgamento mais equilibrado; nunca na ação direta ou impositiva. Embora 
seja ele o primeiro dentre os números pares, trazendo em si os atributos da sensibilidade 
consegue perceber que tudo tem pelo menos dois lados, duas versões, dois pontos de vista; 
que nada pode ser unilateral. O número 2 representa a dualidade, as duas faces das coisas 
que se complementam, que se manifestam como positivo/negativo, masculino/feminino, 
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yang/yin.  

O número 2 é o primeiro divisível que gera de si dois números (1) inteiros; e é o primeiro 
dentre os números pares, sendo ele mesmo um par de duas coisas. Tudo começa com o 
número 1, porém, tudo se desenvolve a partir do primeiro desdobramento, a divisão, que 
gera o número 2. Assim começa a se formar o corpo do novo ser no ventre materno – a 
partir da divisão de uma primeira célula formada pela união do esperma com o óvulo. 

No Tarô, é A Sacerdotisa representando as ciências ocultas e o poder feminino, passivo e 
receptivo na criação.  

Com o número 2, temos a primeira possibilidade de gerar uma figura geométrica, pois a 
partir de dois pontos já podemos traçar uma linha reta. Assim sendo, agora existe a primeira 
possibilidade real de manifestação da vontade, que vai gerar um terceiro elemento 
resultante da união dos polos, positivo (1) e negativo (2) – a luz que se manifesta no número 
3. 

Estabelece o equilíbrio entre as forças opostas. 
 

Na Positividade – Cooperação, colaboração, compartilhamento, participação, concessão, 
flexibilidade, sociabilidade, adaptação, facilidade de relacionamento, diplomacia, gentileza, 
cordialidade, atenção, receptividade, paz. 

Na Negatividade – Submissão, timidez, insegurança, indecisão, inibição, descuido, apatia, 
dependência, depressão. 

Na Destrutividade – Crueldade. 

Na Síntese – Dualidade. 

 
 
Número 3  
Da junção da unidade e da dualidade nasce o terceiro princípio – 3, o ternário, que é neutro. 
O 3 é o número da forma – comprimento, largura e profundidade. É o fim e a expressão do 
amor, porque é o nó misterioso que une o ativo e o passivo, o homem e a mulher. É o filho 
que participa do pai e da mãe, sem ser nenhum deles. É a luz, o sagrado, resultado da 
moldagem das substâncias, produto da união e o número da perfeição. É o número dos 
extrovertidos, inteligentes, criativos e espirituosos. Pessoas de número 3 fazem amizades 
com grande facilidade e têm êxito em tudo o que empreendem. Número da mais alta 
sabedoria e valor, do amor perfeito, da ternura da alma, representa a fartura, a fertilidade e 
o empenho. Suas vibrações são jupterianas. 

Simboliza o mito, a magia sagrada, a comunicação, a criatividade, a imaginação, a diversão, a 
expansividade, a popularidade, a família constituída – pai, mãe e filho – porquanto seja 
considerado o número 6 como sendo o da família, na verdade é o 3 que representa a sua 
constituição e o 6 representa a cumulação do bem estar humano cuja ambientação propícia 
é a famíliar.  
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O número 3 abre novo caminho mental – a imaginação. O número 1 representa o 
pensamento racional, o número 2 agrega a emoção e organiza a ideia no pensamento pela 
razão e a intuição, e o número 3, unindo pensamento e emoção cria a imaginação como 
projeto que se materializará com o número 4. O número 3 representa todas as trindades, 
simbologias importantes para a humanidade. 

O número 3 forma a primeira figura geométrica completa – o triângulo equilátero (três lados 
iguais).  

A sua relação no Tarô é com A Imperatriz, símbolo da fertilidade, criatividade, expansividade 
e abundância.  

Impulsiona o movimento no sentido da socialização. 
 

Na Positividade – Imaginação, criatividade, alegria, múltiplos talentos, sociabilidade, 
comunicação, valorização da beleza, fertilidade, multiplicação; diversão, otimismo; 
benquisto, interessante, interessado. 

Na Negatividade – Desordenado, desastrado, exagero; extravagância, vaidade, 
superficialidade, tagarelice, exibicionismo, excesso de vaidade, pessimismo. 

Na Destrutividade – Ciúme. 

Na Síntese – Criatividade. 

 
 
Número 4  
O 4 é o número da harmonia – é a ação da unidade exercida sobre o ternário da forma. É o 
número dos quatro elementos – fogo, terra, água e ar. Representa a consumação e a 
manifestação da luz (na matéria). Corresponde às pessoas realistas e equilibradas, aquelas 
em quem sempre se pode confiar. Falta-lhes a versatilidade dos números 1, 2 e 3, mas isso é 
compensado por seu agudo senso de justiça e pela atenção meticulosa com que consideram 
todos os detalhes. O 4 é o número da perseverança e da imortalidade, da descoberta e da 
consumação, da firmeza e do propósito, da realização das esperanças, das regras, dos 
poderes e da vontade. As suas vibrações são solares e é tido sempre como um número de 
sorte. 

Simboliza as estruturas, a materialização como efeito da ação objetiva do pensamento e da 
imaginação, o trabalho efetivo, os limites da ordem, da moral e da organização, as ciências 
exatas.  

Pouco simpático a muitos, em face das distorções acerca dos seus atributos principais, o 
número 4 guarda estimável beleza equilibrando força e sensibilidade, receptividade e 
atividade, atributos essenciais para se manter a ordem, a disciplina, para a efetivação dos 
planos e projetos.  

O número 4 representa a efetividade e a praticidade, por isso, tudo precisa estar dentro das 
quatro linhas que representam a ordem, e os argumentos precisam ser provados através dos 
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elementos físicos disponíveis.  

Sabemos dos 4 elementos fundamentais da natureza, fogo, terra, ar e água, e que tudo se 
cria a partir deles. Eis a razão de ser o número 4 o principal agente concreto de todas as 
estruturas materiais do mundo e da vida. O quadrado do quatro estabelece que todas as 
formas precisam de estruturas para se manterem em pé. 

O poderoso número 4 tem capacidade de materializar as ideias originadas na mente criativa 
do 3. Ele representa a execução dos projetos, tal como a engenharia de construção que 
ergue um edifício seguindo a um projeto arquitetônico. Sua robustez faz com que se torne 
um número pouco simpático aos que sonham com inovações e aventuras.  

No Tarô, o número 4 é bem representado pelo Imperador com sua autoridade incontestável, 
porque não se trata de autoridade do ego, mas da autoridade espiritual, dada sua 
honestidade e legítimos e rígidos princípios com a moral e a ética. Porém, nós não devemos 
entender essa rigorosa observação da moral e da ética, da honestidade, como rigidez, 
porquanto O Imperador exerce sua autoridade de maneira relaxada com fé.  

Manifesta a estabilidade e a segurança; é o símbolo da ordem. 
 

Na Positivividade – Ordem, disciplina, organização, paciência, equilíbrio, dedicação, 
sacrifício; trabalhador nato e obediente, resistente, incansável; honestidade, sinceridade, 
lealdade, estabilidade, persistência. 

Na Negatividade - Sistemático, visão limitada, tedioso, teimosia, rigidez, limitação, 
inflexibilidade, sovinice, excesso de cautela, conservadorismo, inveja, medo do novo. 

Na Destrutividade – Ódio. 

Na Síntese – Materialidade. 

 
 
Número 5  
O (número) 5 é formado de 4 pela adição de 1. Um é o princípio da vida, o espírito (fluido 
cósmico), quatro são os elementos – 5 é o espírito dominando os elementos. É o Pentagrama, 
a estrela flamejante de cinco pontas, que representa o homem perfeito. O 5 é um número 
mágico e peculiar, geralmente associado a confusões e desavenças. É uma vibração muito 
intensa e só aqueles que compreendem sua importância podem tornar-se mágicos. 
Representa a irritação e a conformação do corpo mortal à disciplina espiritual. É a vibração 
das pessoas espertas, inteligentes, brilhantes e impacientes, que gostam de levar a vida 
movimentada, cheia de aventuras e sensações, que gostam de conhecer gente. Em sua 
maioria, são muito atraentes do ponto de vista físico e magnético, mas eventualmente se 
revelam fúteis, pois tem certa dificuldade em assumir compromissos concretos. É  um 
número de fogo e combate, competição e luta, pressa e raiva. Mas, também, da luz, do 
entendimento, justiça, fé, autoridade, poder e vontade. As suas vibrações são mercurianas.  

Simboliza a versatilidade, o movimento, a superação da matéria, a transformação, o 
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laboratório das experiências que conduzem ao desenvolvimento das habilidades de 
responder pelos próprios atos; a liberdade, a sexualidade, o magnetismo, a ruptura dos 
padrões vigentes. Toda ordem estabelecida precisa ter flexibilizações, e o número 5 
representa isso. A ruptura que o número 5 vem propor não se materializa na violência, mas 
na flexibilização das regras.  

Ele aponta para o quinto elemento – o éter. Que na verdade é o fluido cósmico universal no 
qual são plasmados os pensamentos; também denominado pelos físicos como o campo 
quântico. A quintessência da matéria.  

O magnetismo é emanação do corpo físico  com as qualidades dos pensamentos, das 
emoções e dos sentimentos gerados na mente, que atrai a todos os elementos compatíveis 
com o seus padrões. Daí se compreende a força de atração sexual que o número 5 exerce, 
pois todo magnetismo humano é sexual devido a polarização na qual se encontra cada um – 
masculino ou feminino. Convém lembrar, entretanto, que essa liberdade, esse magnetismo 
sexual e essa versatilidade para extrapolar os limites das regras estabelecidas também 
implicam em consequências, boas ou ruins, conforme são feitas as escolhas. Daí que o 
número 5 representa o aprendizado da responsabilidade, ou, mais precisamente, o 
desenvolvimento das habilidades para se lidar com tudo aquilo que sai da ordem das quatro 
linhas do número 4, e que, logo mais, com o número 6, se aplicará essa respnsabilidade num 
âmbito mais amplo nas relações humanas.  

O número 5 rompe com as estruturas rígidas do 4, para se lançar em novas aventuras em 
busca de experiências e novos aprendizados. De aventureiro que se permite experimentar 
de tudo a fim de extrair, pelos sentidos físicos as lições que aprende, ao amadurecido 
representado pelo arcano do Papa no Tarô, o número 5 é, dentre os números simples, o que 
mais nos reporta à necessidade de responder pelos nossos atos. Por isso, seu aspecto 
aparentemente contraditório, ao ser ele um aventureiro e ao mesmo tempo estar 
representado por essa figura “moralista” do Papa no Tarô. E é, justamente, por essa razão 
que ele representa o aprendizado da responsabilidade, que só se aprende por meio do 
experimentar. O número 5 está no meio do ciclo, tendo 4 números anteriores e 4 
posteriores.  

É a expressão da liberdade, da versatilidade, da evolução, do sentimento de aventura que 
nos leva ao crescimento. 
 

Na Positividade – Liberdade, independência, versatilidade, facilidade de adaptação, 
desprendimento, aventura, ousadia, coragem, sensualidade, sexualidade ativa, 
sociabilidade, esperteza. 

Na Negatividade – Irresponsabilidade, desconsideração, irreflexão, instabilidade, ansiedade, 
inquietação; temperamentalidade, impulsividade, insatisfação, agitação, barulho, abusos e 
vícios. 

Na Destrutividade – Perversão. 

Na Síntese – Versatilidade. 
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Número 6  
O (número) 6 é duas vezes 3, portanto, é  a imagem das relações que existem entre o céu e a 
terra. É o símbolo do equilíbrio, do antagonismo, do bem e do mal. O seu signo hieroglífico 
correspondente é o hexagrama, a estrela de seis pontas, que é formada por dois triângulos 
entrelaçados – um com a ponta para cima e outro com a ponta para baixo. Representa o 
dogma da analogia, o axioma gravado sobre a tábua de esmeraldas de Hermes –  “O que 
está em cima é como o que está em baixo.” Indivíduos de número 6 estão entre os mais 
serenos e calmos de todo o sistema numerológico. São tranquilos, equilibrados e caseiros. 
Possuem grande afetividade, lealdade e sinceridade. São criativos e bem-sucedidos nas artes 
cênicas, ou seja, dão-se bem como artistas, principalmente no teatro. O 6 é, também, o 
número da confusão e junção, da união e sedução, do vício e da virtude, do amor e da 
incerteza no casamento, da atração dos sexos e da beleza. Significa todos os tipos de 
problemas e discórdias, mas é capaz de purificação pelo conhecimento e de uma boa vida. As 
suas vibrações são venusianas. 

Simboliza a harmonia no âmbito familiar, que abarca todas as relações humanas; o bem-
estar nas mais elevadas de suas expressões – a sociedade. É o número do ser humano. 
Aponta-se ele como o número da família, porém é preciso se entender, aqui,  como sendo a 
ambientação familiar que representa o máximo do bem estar, e não a constituição da família 
que é regida pelo número 3.  

Sendo o 6 o número do ser humano, conforme estabelece a Gênesis bíblica, entende-se que 
ele representa o máximo do bem estar na vida material. Isto é, a saúde, a nutrição, o 
conforto, a beleza, a estética, a ética, o cuidado com o outro e a responsabilidade sobre os 
atos de cada um em suas repercusões na coletividade. O número 6 representa a 
responsabilidade aplicada na coletividade. Com o número 6 a família torna-se um conceito 
mais amplo – toda forma de sociedade é uma família. 

O Número 6, apesar da tranquilidade que passa, traz em seu íntimo uma inquietação que se 
traduz, justamente, por essa necessidade de ver tudo e todos em harmonia, tranquilidade e 
paz, o que gera uma certa tensão emocional. A partir dessas expectativas, de doar-se e 
esperar reciprocidade, surge, frequentemente, decepções e frustrações que propiciam a 
manifestação do seu lado negativo como exigências, cobranças, acusações, manipulações e 
ciúmes. 

Os aspectos duais originados pelo número 2 agora ganham qualidades mais amplas num 
envolvimento com o meio social – a família e as relações humanas de modo mais 
abrangente. 

A relação do número 6 com Os Enamorados no Tarô representa bem esses aspectos 
emocionais conflitantes e a necessidade de fazer uma escolha. 

Estabelece as responsabilidades sociais e familiares; a conciliação dos interesses comuns a 
todos e a harmonia das relações humanas. 
 

Na Positividade – Tranquilidade, responsabilidade, coletividade, equilíbrio, harmonia, paz, 
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calma, emotividade, afeição, amorosidade; caseiro, valoriza o lar; amizade, simpatia, 
conciliação, cooperação, bondade, solicitude, idealismo. 

Na Negatividade – Acomodação, ansiedade, possessividade, desleixo, irresponsabilidade, 
paternalismo, controle e manipulação da vida alheia, apego excessivo aos familiares, excesso 
de preocupação, convencionalismo, ansiedade, ciúme. 

Na Destrutividade – Presunção. 

Na Síntese – Bem-estar. 

 
 
Número 7  
O (número) 7 é o desenvolvimento do 3, o princípio neutro, dominando os quatro elementos, 
a aliança da ideia e da forma. Representa o poder mágico em toda a sua força. É um número 
próspero e inteiramente espiritual/religioso, representa o triunfo do espírito sobre a matéria. 
Indivíduos 7 são solitários e introspectivos. Em geral, são filósofos, místicos ou esotéricos – 
tendem a se isolar e contemplar a vida em vez de participar de sua agitação. São 
compenetrados e discretos, e conseguem manter grande domínio sobre si mesmos. 
Indiferentes às glórias e as riquezas materiais, podem parecer distantes e distraídos, mas não 
deixam de manter amizades duradouras. Têm dificuldades para se exprimir e evitam 
discussões. Realeza e triunfo, fama e honra, reputação e vitória. As suas vibrações são 
lunares. 

Simboliza a espiritualidade, o mistério, o pensamento e o intelecto, o estudo e a pesquisa, as 
filosofias e as ciências. É o portal que se abre para o mundo interior e a ponte entre vida 
material e a espiritual.  

O número 7 inaugura nova fase na evolução dos números, e do próprio ser humano, ao 
revelar a vida espiritual. Na verdade, a vida é espiritual, mas essa compreensão só alcança 
efetividade a partir do número 7. Sendo ele a ponte entre a vida material e a espiritual, 
podemos atribuir-lhe também a mediunidade, sendo ele o símbolo marcante dessa 
faculdade humana. 

Todas as nossas realidades evolutivas, no planeta Terra, são setenais – 7 corpos, 7 chacras, 7 
níveis de consciência, 7 planos de evolução, 7 leis eternas, 7 dias da semana, 7 eras da 
criação, 7 notas musicais..., e segue uma infindável sequência de setes.  

O número 7 estabelece a harmonia, como nas notas musicais que se reproduz como 
melodia. Essa harmonia é importante em tudo, para que se estabeleça a paz na consciência 
humana – harmonia entre os planos material e espiritual, harmonia na mente 
compreendendo o funcionamento do corpo físico, dos pensamentos, das emoções e dos 
sentimentos. A revelação que o número 7 nos traz é a de que tudo emana do espírito; que 
ele é soberano no reino material.   

O número 7 explora o mundo interior, da alma, enquanto que o 5 explora o exterior, o dos 
sentidos físicos. Ele mergulha fundo no rico mundo interior para levar a criatura a tomar seu 
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próprio rumo na vida amparado por uma descoberta das mais importantes – somos espíritos 
imortais. O que importava, até antes do 7, era o mundo físico, dos sentidos e das sensações, 
do amor condicionado ao gostar ou não gostar, das relações de estima. Agora começa uma 
nova etapa na evolução humana, através dos números; a partir dessa descoberta da 
imortalidade do espírito se estabelece a relação com o mundo astral/espiritual, em outra 
concepção. A grande descoberta do 7 é que as realidades materiais são os frutos das 
emanações da consciência. 

A lição que o número 7 nos deixa está representada, no Tarô, pelo Arcano do Carro – agora 
que você conhece as duas principais realidades, física e espiritual, assuma a responsabilidade 
que já aprendeu e siga o seu rumo na vida. 

É o número da perfeição, considerado o símbolo da totalidade do Universo em constante 
transformação e evolução. 
Na Positivividade – Análise, sensatez, espiritualidade, introspecção, autocontrole, 
intelectualidade, cultura, racionalidade, perfeccionismo, sensibilidade, intuição, seletividade, 
refinamento, honra, fidelidade. 

Na Negatividade – Arredio, confuso, vago, excesso de racionalidade, alto grau de exigência, 
mania de criticar, apreensão, nervosismo, vícios, sarcasmo, solidão, autodestruição, 
misticismo, fanatismo, subversão, sarcasmo, melancolia, frieza. 

Na Destrutividade – Desonestidade. 

Na Síntese – Harmonização. 

 
 
Número 8  
O (número) 8 é duas vezes 4, isto é, a manifestação perfeita das formas, a balança universal 
das coisas. O número 8 é peculiar e visto como de grande poder pelos antigos gregos, que 
diziam: “Todas as coisas são oito.” O (número) 8 é conhecido como o portão da eternidade, 
porque sucede o 7 e antecede o 9. Indivíduos  8 podem ser excelentes empresários, políticos, 
advogados ou financistas. São duros e persistentes no trabalho. Mostram ser ávidos e 
egocêntricos, mas por trás dessa aparência desumana, quase sempre há um toque de 
extravagância que acaba cativando a todos.  Normalmente, são persistentes, analíticos e 
sabem agir com muita diplomacia para conseguir o que desejam. Oito é o número da atração 
e da repulsão, da vida, dos terrores e todos os tipos de lutas, da separação, ruptura, 
destruição, justiça, expectativas e ameaças. As suas vibrações são saturnianas. 

Simboliza o equilíbrio, a equanimidade, a justiça divina, o poder, os talentos que promovem 
a riqueza pelo poder espiritual exercido no mundo material. Pelo número 7 o portal da vida 
espiritual se abre e a ponte entre a vida espiritual e a vida material se estente dando 
passagem ao contato entre essas duas realidades; agora, o número 8 exerce o poder 
espiritual sobre o mundo material.  

Considerado sempre como o número do dinheiro e da riqueza material, portanto 
materialista, na verdade essa é uma distorção na sua interpretação correta. O número 8 não 

http://www.luzdaconsciencia.com.br/
http://www.luiztrevizani.com.br/


                 Numerologia Cabalística na Prática 
 
 

 

www.luzdaconsciencia.com.br   www.luiztrevizani.com.br  

16 

pode ser materialista depois de ter sido 7 e há pouco de vir a ser 9. A experiência de ser 8 é 
poderosa na medida de seu poder espiritual, e esse poder deve ser exercido com justa 
medida de equilíbrio e ética. 

O número 8 alcança o poder e exerce a justiça, porque, todo verdadeiro poder emana do 
espírito e vem revestido da justa medida da responsabilidade para com aqueles sobre os 
quais ele é exercido.  

O seu carisma se traduz numa liderança visionária, própria daqueles que têm aspirações 
políticas. Uma frase define bem o que representa o número 8 – “Eu te concedo o poder e a 
riqueza, porém, exerce o poder e multiplica a riqueza com justiça e equanimidade”.  

Dentre os números pares, o 8 alcança o equilíbrio ao possuir também as qualidades ímpares 
adquiridas da evolução deles, que vão sendo agregadas dos anteriores. O número 8 possui 
as qualidades de todos os números anteriores, faltando-lhe apenas a sabedoria do 9.  

No tarô, o número 8 está representado no arcano da Justiça. 

É o número da vitória do mundo superior sobre o mundo inferior; da manifestação do poder, 
da administração do dinheiro como a energia do progresso.  
 

Na Positividade – Direto, objetivo, verdadeiro, capacidade de organização, autoridade, 
administração, justiça, praticidade, retidão, autoridade, sucesso, prestígio, ambição, talento 
para altos cargos, visionário. 

Na Negativividade – Injustiça, intolerância, dominação, desonestidade, crueldade, uso das 
pessoas, autoritarismo, teimosia, egoísmo, ganância, excesso de apego ao material, mau uso 
da autoridade, sede de poder, frieza. 

Na Destrutividade – Vingança. 

Na Síntese – Progresso. 

 
 
Número 9   
9 (número) é 3 x 3, a imagem mais completa dos três mundos. É, também, o número do 
iniciado e exprime a razão de ser de todas as formas, porque contém todos os outros 
números simples. 9 é o ápice da realização intelectual e espiritual. Indíviduos 9 são 
românticos, idealistas e visionários – poetas, líderes religiosos, médicos, cientistas e filósofos. 
Destacam-se pelo altruísmo, pela vida disciplinada e pela determinação com que lutam por 
seus objetivos. Seu idealismo está voltado para a humanidade como um todo – no cotidiano 
tendem a monopolizar as atenções e a não atribuir muita importância à fidelidade... (razão 
de seu desapego). São tremendamente independentes, confiantes e corajosos. O 9 é o 
número do mistério, do poder do silêncio e liga-se ao plano astral (espiritual). É o número da 
sabedoria, virtude, experiência, moralidade, valor, amor, compaixão, obscuridade, proteção 
e frutos do mérito. As suas vibrações são marcianas. 

Simboliza a compaixão pela humanidade, a incondicionalidade no amor, a maturidade e a 
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sabedoria advinda dela, o conhecimento pleno e superior. Todos os atributos compactados 
no número 1 agora são manifestados no número 9. Ele representa a maturidade, não só 
emocional, mas espiritual. Por isso, se constuma rotular as pessoas regidas por este número 
como frias e calculistas, numa interpretação parcial ou incorreta da maturidade emocional. 
Evidentemente que a frieza emocional é sintoma de eventual psicopatia, mas, muitas vezes 
o domínio emocional é confundido com frieza, tendo em vista que a maioria dos seres 
humanos ainda vive sob pressão de fortes emoções, descontroladas, sejam elas boas como 
de alegria, ou devastadoras como a raiva. E maturidade significa persistência, coragem e fé, 
atributos que só o número 9 os possui integralmente. 

Sendo o 9 o número da sabedoria, compreende-se ser ele um compêndio de tudo aquilo que 
foram os anteriores, ou seja, a lógica de tudo está nele. As suas qualidades são, em certos 
aspectos, contraditórias porque os pares se unem aos ímpares para se tornar uma só coisa –  
o 9. Ele é, dentre os números, aquele que torna mais dificultosa a experiência humana 
quando o materialismo e o egoísmo dominam os interesses de quem o possui. A grande 
lição do número 9 está na compaixão universal. 

O Heremita, no tarô, conta sua história de busca pelo resgate da alma humana, no número 
9. 

É a máxima expressão da espiritualidade na compaixão, na fraternidade universal, na 
incondicionalidade do amor. 
 

Na Positividade – Humanidade, compaixão, persistência, maturidade, solicitude, 
impessoalidade, compreensão, generosidade, prestatividade, amor incondicional, 
capacidade de realização, determinação, romantismo, sentimento, carisma, intuição, sentido 
artístico, ausência de preconceitos, visionário. 

Na Negatividade – Possessividade, egoísmo; acusador, rabugento, teimoso; vícios, 
autodestruição, mau humor, temperamentalismo, extravagância, bajulação, excessiva 
emotividade, indiscrição, melancolia, egoísmo e fanatismo. 

Na Destrutividade – Dissipação. 

Na Síntese – Iluminação. 

 
 
Número 11 
O 11 representa o grande agente mágico, a força oculta e cega, quando não é bem dirigida. 
É o número da violência, poder, bravura, energia, sucesso e aventuras destemidas, liberdade 
e do conhecimento de como dominar as estrelas. É o número das grandes revelações e dos 
grandes martírios. Indivíduos 11 tem vocação para a medicina, pregação religiosa, 
enfermagem. São professores eméritos, políticos influentes e geniais artistas. Acreditam que 
ideias importam mais que o indivíduo. Tudo o que quiserem ser, serão. São idealistas, 
místicos, nervosos, veementes, imaginativos e pensadores inspirados. Os seus possuidores 
são práticos, habilidosos, cordiais, idealistas e eficientes organizadores, com grande 
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potencial de realização. As suas vibrações são lunares. 

Simoboliza o domínio da inteligência sobre a força bruta e impulsiva, mas que pode se voltar 
para o mal quando corrompida. O número 11 sinaliza para as potências superiores. Ele 
representa o plano dos talentos mais amplos e desenvolvidos, e os planos mais elevados das 
realizações humanas no comprometimento com o bem comum. Equilibrando, força, poder e 
sensibilidade, torna-se um magistral juíz visando sempre a paz e o progresso.    

O número 11 carrega, em dose dupla, a força do explosivo número 1 equilibrada pelo 2 
resultante da sua redução. É uma força estrondosa que, quando está ambientada no poder 
do ego causa destruição. Mas, também, é de elevação espiritual quando ambientada na 
alma humana sob ação amorosa.  

No Tarô, podemos considerar o número 11 como uma junção de três Arcanos – A Força, seu 
representante direto, mais O Mago e A Sacerdotisa. Das deliberações desses três aspectos 
parece surgir algo que realmente representa o 11 na numerologia – força, ação e equilíbrio, 
ou, força, reação e desequilíbrio. Tanto pendendo para o lado do bem, quanto para o lado 
do mal, força é sempre força. Em geral, o número 11 nos remete a um estado elevado de 
consciência, e as pessoas possuidoras desse número trabalham para o bem da humanidade. 

É o número do idealismo do homem na direção de Deus e de sua própria espiritualidade; da 
intuição. 

Na Positividade – Inspiração, revelação, intuição, sensibilidade desenvolvida, espiritualismo, 
sentido artístico, múltiplas habilidades. 

Na Negatividade – Apreensão, nervosismo, vícios, paranoia, mania de perseguição, 
negligência em relação ao material, instabilidade, inépcia. 

Na Destrutividade – Degradação. 

Na Síntese – Domínio. 

 
 
Número 22  
O número 22 é classificado como excelente no que se refere à espiritualidade. Porém, nas 
coisas terrenas já não tem a mesma propriedade, chegando a ser símbolo de loucura, falso 
juízo, arrogância e catástrofe. Pessoas 22 possuem todas as qualidades boas dos outros 
números. É um número de grande poder, e se o seu possuidor desejar ser algo que pareça 
impossível, não duvide, ele com certeza conseguirá o seu objetivo, e sem muita dificuldade. 
Os seus possuidores são práticos, habilidosos, cordiais, idealistas, inspirados e eficientes 
organizadores, com grande potencial de realização. As suas vibrações são lunares. 

Simboliza o mais elevado grau da diplomacia e do poder de realização, a disciplina máxima, 
mas também, pelo seu inverso a total corrupção dos valores morais e éticos na cobiça pelo 
poder e riquezas.  

O número 22 sinaliza para as potências superiores, as mais elevadas nos setores do poder, 
das realizações grandiosas, das amibições sem limites, da transcendência dos limites 
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geográficos do mundo. Equilibrando sensibilidade e disciplina, o número 22 estabelece o 
patamar mais elevado de poder realizador dentro das fornteiras da sistematização atual da 
Numerologia Cabalística. 

Esse número representa o poder de transpor qualquer tipo de fronteiras, sejam elas raciais, 
religiosas, culturais, ideológicas ou geográficas. Ele abrange os mais elevados ideais da 
diplomacia e do poder de regeneração dos mundos. É o grande construtor das obras que 
marcam a evolução da humanidade. 

No Tarô, podemos considerar uma junção de forças composta pelo Arcano O Louco (22), 
representando as potencialidades puras do espírito, A Sacerdotisa (2), duplamente 
representada (2.2) e O Imperador (4), resultado da soma de 2+2. As qualidades do 22 podem 
ser assim definidas – o poder do Imperador estabelecido a partir da visão interior e intuitiva 
da Sacerdotisa, sobre o universo das potencialidades infinitas do Louco. É por isso que o 22 
transcende limites e fronteiras. É o número dos grandes visionários construtores de mundos. 

É o número do mundo material concreto, relacionado a todas as grandes realizações. 
 
Na Positividade – Sabedoria inata, genialidade, facilidade de ensinar, força, vigor, 
espiritualismo, magia sagrada, futurismo; sonhador.  

Na Negatividade – Ganância, orgulho, corrupção, destruição acentuada, imprudência, uso 
da magia para o mal ou para si próprio, falso poder. 

Na Destrutividade – Desvario. 
Na Síntese – Praticidade. 
 
 

Numerologia Pessoal 
A numerologia pessoal é o estudo personalisado da natureza e vida do ser humano através 
dos números do seu nome e data de nascimento, e descreve minuciosamente as suas 
características de personalidade e destino em seus vários desdobramentos.  

Cada ser humano nasceu em um determinado dia, mês e ano e recebeu um nome, que será 
a sua identidade pessoal, representando a sua individualidade e personalidade.  

A data de nascimento determina como será a vida da pessoa e quais eventos e 
acontecimentos estão previstos na sua trajetória, bem como as circunstâncias, 
oportunidades e desafios. Na data de nascimento, o mais importante é o dia, pois ele 
representa o Eu Sou verdadeiro – o Ser que renasceu no mundo para viver nova experiencia 
evolutiva em nova personalidade.  

O Estudo Numerológico Pessoal (Mapa Numerológico) mostra claramente, através das 
combinações dos números reduzidos derivados do nome e data de nascimento, o que está 
previsto acontecer e em que época isso poderá acontecer na vida de uma pessoa, bem como 
com quais dons, talentos e aptidões ela contará para a sua evolução pessoal, profissional, 
afetiva e espiritual, e quais dificuldades e desafios terá de superar para se autorrealizar. 
Forma-se assim um autêntico mapa da existência atual para o seu autoconhecimento.  
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Numerologia Empresarial 
A numerologia empresarial é o estudo para adequação e harmonização de um 
empreendimento aos objetivos dos seus sócios/proprietários/investidores, aos produtos e 
serviços, e ao ramo de atividades. 

Serve, igualmente, para verificar as compatibilidades dos proprietários, executivos e 
ocupantes dos vários cargos de gestão, administração e lideranças com as atividades que 
venham a desempenhar na empresa. 

Um negócio que não está na alma do empreendedor não vingará de jeito nenhum, por mais 
que ele queira. A não ser que ele se limite a ser só o investidor e entregue a gestão a pessoas 
com as afinidades apropriadas. Do mesmo modo, ninguém permanece por muito tempo 
dentro de uma empresa se não se afinar com ela.  

A organização empresarial congrega pessoas em torno de um ideal, com objetivos definidos 
pelos seus proprietários, ou executivos; portanto, para que ela seja bem-sucedida e progrida 
é necessário que haja harmonia e a mais ampla sintonia entre todos que a congregam.  

Participar de uma empresa é como entrar para um clube que tem finalidades específicas; é 
preciso gostar de estar ali e sentir-se bem com todos apesar das diferenças de opiniões, de 
talentos e de expressões.  

Aliás, são os diferentes que melhor se complementam, porque, cada um contribui com o que 
tem de melhor e se completa com o que os outros têm de seu para compartilhar. Para tanto, 
se faz necessário harmonizar as pessoas em suas equipes, as equipes na organização, e a 
organização com os seus propósitos. E a Numerologia Cabalística torna-se assim uma 
ferramenta científica das mais eficazes para esses estudos e harmonizações.  

 
 
Autoconhecimento e Aplicações da Numerologia Cabalística 
"Cada indivíduo é um microcosmo, parcialmente ciente de si mesmo; um complexo de forças 
inconscientes a ser ainda descobertas". 

A Numerologia Cabalística é potente clarificadora das verdades eternas do espírito, que se 
manifestam parcialmente em cada nova personalidade na experiência humana, nos variados 
patamares da sua evolução espiritual.  

Ela nos aponta para as direções mais acertadas, sem perda de tempo para a autorrealização 
e autoiluminação na aplicação dos nossos melhores talentos, no desenvolvimento das novas 
aptidões e das novas faculdades psíquicas latentes, principalmente as do campo mental 
intuitivo que ainda são pouco desenvolvidas na maioria. 

São diversas as suas aplicações dentro do âmbito da sua sistematização. Podemos dizer que, 
dentre as tantas finalidades e aplicações destaca-se a do autoconhecimento – o 
conhecimento da natureza humana e seus desdobramentos, através do estudo 
numerológico pessoal, o mapa numerológico como é mais conhecido, por se tratar de uma 
configuração que dá ideia de mapa. 
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Nesse estudo numerológico pessoal feito a partir do nome e data de nascimento, 
destacamos: 

- A partir do estudo do nome descortina-se a personalidade em seus quatro aspectos – 
motivação, impressão, expressão e talento oculto.  Aqui nós reconhecemos os ideais, 
ambições, talentos, aptidões e potencialidades da personalidade humana, e algumas de suas 
limitações que precisam ser superadas. 

- A partir da data de nascimento desenha-se a destinação na existência atual, o seu destino 
com seus vários desdobramentos cíclicos – ciclos de vida, momentos decisivos, desafios e os 
dons inatos anteriores à formação da atual personalidade. 

- A partir da combinação de nome e data de nascimento surgem outros aspectos, como a 
missão, as dívidas cármicas (os reajustamentos necessários à lei de causa e efeito), maneiras 
de se relacionar e outros. 

- Os triângulos da vida revelam tudo o que vibra no conjunto do nome, propondo 
aprendizados e superações. 

- A Numerologia Cabalística, além de suas revelações importantes possibilita um poderoso 
recurso de superação através da assinatura planejada. 

Como recurso profissional, a Numerologia Cabalística se aplica com eficácia nas seguintes 
áreas, dentre as tantas possibilidades: 

- Como numerólogo e consultor profissional; 

- Nas terapias diversas; 

- Nas empresas, nas mais diversas situações, como nos processos de seleção e contratação, 
na formação e gestão de equipes, nos planos de carreira, na avaliação dos candidatos a 
cargos mais elevados; 

- Em coaching; 

- Na educação dos filhos; 

- Na escolha do nome; 

- Na escolarização; 

- Nos relacionamentos diversos; 

- Nos esportes, na formação das equipes; 

- Na escolha da profissão e definição da vocação (orientação vocacional); 

- Nas negociações importantes em que se torna imprescindível conhecer o interlocutor; 

- Na harmonização dos empreendimentos de negócios; 

- Nas tomadas de decisões importantes; 

- E muitas outras ainda... 
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A Determinante Escolha do Nome na Formação da Personalidade 
As nossas tradições, muitas vezes são também as bases das nossas dificuldades na vida. Nós 
cultivamos os costumes herdados dos nossos antepassados, da sociedade e da cultura 
regional onde nascemos, sem nos darmos conta, em muitos casos, que essas tradições são 
radicadas em supertições e crenças, frutos da ignorância acerca de nós mesmos e da nossa 
existência.  

E nesse rol das tradições e dos costumes aculturados nas gerações que se sucedem está o 
modo como escolhemos os nomes para os nossos filhos.  

Cada povo, aculturado pelas suas tradições e costumes perpetuados através dos tempos, 
passados de geração a geração, mantém hábitos que se cristalizam na memória do tempo, 
como paradigma inviolável e incontestável, sendo quase ofensa imperdoável ousar fazer 
diferente. 

Como acontece o processo da escolha do nome? 

Quase sempre é a mãe que recebe, por intuição ou inspiração, um nome simples, o primeiro 
nome, que se supõe já tenha sido escolhido pelo ser que está por nascer no mundo físico, 
enquanto se desenvolve no seu ventre. Em muitos casos é um mentor ou um familiar 
desencarnado que inspira tal nome. Há ocasiões em que é uma outra pessoa que recebe 
essa inspiração.  

No âmbito das nossas crenças, das tradições e dos costumes, nós acabamos ignorando que o 
nome dado ao nosso filho formará a base da sua identidade e personalidade. 

Seguindo essas tradições, na maioria dos casos os nomes são compostos de um ou dois 
nomes primários e um, dois ou até mais sobrenomes.  No afã de agradar aos mais íntimos 
familiares, são compostos nomes que depois, na vida adulta, trarão certas dificuldades 
consequentes das circunstâncias. 

O nome vibra nos trânsitos das letras que o forma criando padrões diferentes conforme se 
combinam as letras, com períodos de duração relacionados com a sua extensão. Um nome 
muito longo pode gerar agitação e ansiedade, o que parece ser comum observando os que 
os têm. 

Nos nomes longos há maior probabilidade de se estabelecer padrões vibratórios 
desarmônicos, que funcionam como barreiras dificultando aquilo que poderia ser realizado 
com muito mais facilidade se o nome fosse bem alinhado e harmônico.  

A harmonia do nome é fundamental ao fluir livre das faculdades íntimas da inteligência do 
espírito através da personalidade, na aplicação dos seus talentos.  

Isso não significa, no entanto, que personalidades constituídas por nomes longos e 
complexos não possam ser bem-sucedidas. Há casos em que os maiores desafios são as 
principais forças estimuladoras do espírito para o seu progresso e evolução. 

Pela Numerologia Cabalística é feito o estudo do nome identificando, através do triângulo 
formado pelos códigos numéricos que o compõe, os diversos padrões de interferência 
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existentes nele, que podem ser positivos ou negativos, conforme são as combinações entre 
as letras e os nomes conjugados, e a sua extensão total. 

A personalidade humana, na descrição pela Numerologia Cabalística se estabelece em 
quatro aspectos – motivação, impressão, expressão e talento oculto.  

Essas denominações situam, na motivação as aspirações mais íntimas da alma humana e 
seus ideais e ambições, determinando, em grande parte, como será o seu comportamento 
na intimidade dos ambientes que se estabelece, refletindo ainda outros sensos da alma; 
revela na impressão a imagem projetada no ego, aquela primeira impressão captada pelos 
outros, que em muitos casos nem se confirma quando a pessoa se revela na sua expressão 
autêntica da personalidade; a expressão descortina os talentos, as aptidões e as 
potencialidades a se desenvolver no conjunto da personalidade; o talento oculto revela um 
refinamento a mais nos seus talentos, podendo vir a ser um novo talento não identificado 
pelo número de expressão.  

Motivação, impressão, expressão e talento oculto são os nomes que identificam, pela 
Numerologia Cabalística, as maneiras como os aspectos mais íntimos da alma, do ego e do 
caráter da nova personalidade serão manifestados na existência do ser humano no mundo.  

A formação de um bom nome começa pela aceitação do primeiro nome intuído; a partir daí 
entra o livre arbítrio dos pais na sua complementação. Pela Numerologia Cabalística são 
cruzadas as informações registradas na alma humana desenhando o mapa da existência 
atual, que orienta de modo prático e eficaz na jornada terrena. 

Há sempre nova oportunidade de se refazer aquilo que foi malconduzido no passado, assim 
como há novas oportunidades de engendrarmos novos empreendimentos futuros fazendo 
uso das nossas faculdades criativas da inteligência espiritual, que portamos em grande parte 
ainda latentes. O autoconhecimento é a chave para a nossa libertação do sofrimento, filho 
da ignorância e do egoísmo, e ao nosso progresso espiritual e material na condição humana.  

Para quem deseja facilitar a vida de seu filho proporcionando-lhe a base para a formação da 
nova personalidade, que melhor atenda às suas necessidades evolutivas e ao seu progresso 
na atual existência terrena, pela escolha de um bom nome, a Numerologia Cabalística é uma 
ciência eficaz e confiável na harmonização da sua personalidade com a sua destinação na 
existência presente. 
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Como Estudar Numerologia Cabalística? 
Existem muitas maneiras de se estudar Numerologia Cabalística, assim como outras matérias 
do interesse de cada um.  

Porém, a Numerologia Cabalística, apesar de sua simplificada sistematização guarda 
profundos e complexos segredos na leitura e interpretação dos mapas pessoais, que podem 
levar a se cometer erros comprometedores se não se tiver um bom conhecimento. 

É por isso que recomendamos estudar em um bom curso, que além de ensinar o método e 
sua sistematização, ensine também como cruzar as informações para extrair de seu conjunto 
uma leitura aprofundada e coerente com a verdade de cada ser humano interpretado pelo 
seu mapa pessoal.  

O Curso de Formação de Consultores Em Numerologia Cabalística Pessoal e Empresarial, 
do Instituto Luz da Consciência, tem como objetivo proporcionar o melhor em qualidade 
tanto de conteúdos e material de apoio quanto na sua didática. 

O padrão de qualidade alcançado desde sua primeira edição em 2009 nos coloca em posição 
de referência destacada em confiabilidade e eficiência, sendo ainda o curso que oferece as 
melhores vantagens na relação custo benefício ao estudante. 

 
 
Aguçando o Seu Interesse 
O que você leu até aqui, certamente aguçou o seu interesse, ou pelo menos a sua 
curiosidade pela Numerologia Cabalística.  

Eu proponho uma primeira experiência com o seu mapa pessoal. Acesse o NumWeb pelo 
link abaixo, cadastre-se na versão demonstrativa, preencha os seus dados e gere o seu mapa 
pessoal parcial. Você terá uma breve noção do quanto a Numerologia Cabalística pode 
revelar a seu respeito. 

 
https://app.numweb.com.br 
 
O NumWeb é um programa online para Numerologia Cabalística de uso profissional. Ela não 
fará você um profissional de Numerologia Cabalística. Para ser um consultor profissional, ou 
mesmo para usar a Numerologia Cabalística em sua vida pessoal e profissional nas suas 
diversas aplicações, como exposto no capítulo anterior, “Autoconhecimento e as Aplicações 
da Numerologia Cabalística”, é preciso estudo e uma boa formação através de um curso de 
qualidade. 

 
Por isso, agora eu convido você a conhecer o Curso de Formação de Consultores Em 
Numerologia Cabalística Pessoal e Empresarial, nas suas versões Online EAD e Presencial + 
EAD, a seguir: 
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INSTITUTO LUZ DA CONSCIÊNCIA DE NUMEROLOGIA CABALÍSTICA 

 
CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSULTORES EM NUMEROLOGIA CABALÍSTICA 
PESSOAL E EMPRESARIAL – ONLINE EAD 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
O Curso Livre de formação Profissional de Numerologia Cabalística do Instituto Luz da 
Consciência tem como objetivo proporcionar o melhor em qualidade tanto de conteúdos e 
material didático, quanto em recursos técnicos e tecnológicos. O padrão de qualidade 
alcançado desde 2009, na sua versão presencial, nos coloca em posição de referência 
destacada em confiabilidade e eficiência, sendo ainda o curso que oferece as melhores 
vantagens na relação custo benefício ao estudante. 
 
Professor: 
Luìz Trevizani – CRT 36768 
Psicoterapeuta holístico e metafísico, consultor pessoal e de numerologia cabalística, 
palestrante e pesquisador da consciência humana, professor e diretor do Instituto Luz da 
Consciência desenvolvendo atividades no campo do autoconhecimento. 
 
Público Alvo: 
Todos que se interessam por Numerologia Cabalística, para uso pessoal ou profissional. 
 
Requisitos: 
Não precisa ter conhecimentos de numerologia. 
 
Certificado de Formação: 
Mediante frequência em pelo menos 90% nas aulas ao vivo e 100% de participação nos 
fóruns, mais as atividades práticas obrigatórias e 75% de acertos na avaliação final. 
 
Capacitação: 
Para aplicação profissional da Numerologia Cabalística nas finalidades para as quais ela está 
sistematizada. Habilita para ser Numerólogo Consultor de Numerologia Cabalística, pessoal e 
empresarial. 

 
Apoio: 
* Apostila completa, com textos, tabelas e o passo-a-passo para fazer mapas; 
* Textos, tabelas e gráficos complementares; 
* Acesso gratuito ao NumWeb (www.numweb.com.br), o mais avançado e completo 
programa online para Numerologia Cabalística, por 30 dias durante o curso; 
* Didática avançada mesclando teoria e prática que facilita o aprendizado e torna o curso 
mais atraente agradável; 
* Suporte interativo personalizado gratuito ilimitado, durante e após a graduação. 
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Carga Horária: 
Mais de 180 horas/aulas (englobando aulas previamente gravadas e ao vivo, atividades 
práticas, atividades interativas, fórum e suporte interativo) 
 
Duração do Curso e Acesso na Plataforma: 
12 semanas de aulas ao vivo e 6 meses de acesso total e ilimitado na plataforma EAD. 
 
Horário das aulas ao vivo: 
Das 20:00h às 21:30h 
 
Duração das Aulas: 
* Ao vivo: 90 minutos; 
* Previamente gravadas: 90 a 120 minutos. 
* Nas aulas ao vivo são por vídeo conferência com interação por vídeo e por chat; 
* Nas aulas previamente gravadas tem suporte interativo na plataforma. 
 
 
NUMEROLOGIA PESSOAL 
 
Aula 1 – (Ao Vivo) 

INTRODUÇÃO 
EXPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CURSO 
EXPOSIÇÃO DA PLATAFORMA DO CURSO 
ORIGENS DA NUMEROLOGIA 
MÉTODOS E SISTEMAS DE NUMEROLOGIA 
NUMEROLOGIA CABALÍSTICA NO BRASIL 
 
Aula 2 – (Previamente Gravada) 

ESTUDO DOS NÚMEROS SIMPLES 
ESTUDO DOS NÚMEROS COMPOSTOS  
A NUMEROLOGIA E O TARÔ 
ARQUÉTIPOS COMPORTAMENTAIS PELOS NÚMEROS 

Aula 3 – (Ao Vivo + Previamente Gravada) 
PREENCHIMENTO DA GRADE DO MAPA PESSOAL 
COMPLEMENTAÇÃO DA AULA 2 SOBRE ESTUDO DOS NÚMEROS 
 
Aula 4 – (Ao Vivo) 

NUMEROLOGIA PESSOAL E O MAPA PESSOAL 
CARACTERÍSTICAS DA PERSONALIDADE 
TEMPERAMENTO E DONS INATOS 
COMPLEMENTAÇÃO DA AULA 3  
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Aula 5 – (Previamente Gravada) 

ESTUDO DETALHADO DA GRADE DO MAPA PESSOAL 
MOTIVAÇÃO, IMPRESSÃO, EXPRESSÃO, TALENTO OCULTO, GRAU DE ASCENSÃO, EXCESSOS E 
DEFICIÊNCIAS, LIÇÕES CÁRMICAS, TENDÊNCIAS OCULTAS, RESPOSTA SUBCONSCIENTE, DIA 
DE NASCIMENTO E NÚMERO PSÍQUICO, DESTINO, MISSÃO, DÍVIDAS CÁRMICAS, CICLOS DE 
VIDA, DESAFIOS, MOMENTOS DECISIVOS, ANO PESSOAL, MÊS PESSOAL, DIA PESSOAL, DIAS 
DO MÊS FAVORÁVEIS, NÚMEROS HARMÔNICOS, HARMONIA CONJUGAL, CORES 
HARMÔNICAS.  
 
Aula 6 – (Ao Vivo) 

ESTUDO DA PERSONALIDADE, DESTINO E MISSÃO 
O PLANO DE UMA VIDA NO MAPA PESSOAL 
COMPLEMENTAÇÃO DA AULA 5  
 
Aula 7 – (Previamente Gravada) 

ELABORAÇÃO DOS TRIÂNGULOS: 
• TRIÂNGULO BÁSICO 
• TRIÂNGULO PESSOAL 
• TRIÂNGULO SOCIAL 
• TRIÂNGULO DO DESTINO 

  
Aula 8 – (Ao Vivo) 

ESTUDO DOS QUATRO TRIÂNGULOS: 
• ARCANOS DOMINANTES 
• ARCANO REGENTE 
• SEQUÊNCIAS NEGATIVAS 
• NÚMEROS DE EFEITOS ESPECIAIS   

  
Aula 9 – (Previamente Gravada) 

ELABORAÇÃO DE ASSINATURAS 
ELABORAÇÃO DE NOME SOCIAL  
APLICAÇÃO DO PÊNDULO 
USO DO NUMWEB 
 
Aula 10 – (Ao Vivo) 

EXPLANAÇÃO SOBRE ASSINATURAS 
EXPLANAÇÃO SOBRE NOME SOCIAL 
EXPLANAÇÃO SOBRE MUDANÇA DE NOME 
EXPLANAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE NOMES 
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Aula 11 – (Previamente Gravada) 
ESTUDO DOS NOMES 
A RELAÇÃO DA NUMEROLOGIA E O TARÔ 
AS TABELAS DA NUMEROLOGIA CABALÍSTICA 
APRESENTAÇÃO DE UM MÉTODO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS 
  
Aula 12 – (Ao Vivo + Previamente Gravada) 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS – Parte 1 
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 
IDENTIFICAÇÃO DE APTIDÕES E POTENCIALIDADES PROFISSIONAIS 
 
Aula 13 – (Previamente Gravada) 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS – Parte 2 
ESTUDO DE CASOS REAIS 
A FORÇA DO NOME SOCIAL 
GRAU DE ASCENSÃO 
 
Aula 14 – (Ao Vivo + Previamente Gravada) 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS – Parte 3 
A IMPORTÂNCIA DA INTUIÇÃO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS 
 
Aula 15 – (Previamente Gravada) 

ÉTICA, CONSCIÊNCIA E AUTOCONHECIMENTO 
PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO NA CONSULTA DEVOLUTIVA 
  
Aula 16 – (Ao Vivo) 
REVISÃO GERAL DO CURSO DA NUMEROLOGIA PESSOAL 
ORIENTAÇÕES PARA A CONSULTA DEVOLUTIVA 
O PROFISSIONAL E SUAS RESPONSABILIDADES 
O MERCADO DE TRABALHO PARA A NUMEROLOGIA PESSOAL 
 
NUMEROLOGIA EMPRESARIAL 
 
Aula 17 – (Previamente Gravada) 

O QUE É NUMEROLOGIA EMPRESARIAL 
AVALIAÇÃO DAS APTIDÕES DOS ADMINISTRADORES 
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE NOME FANTASIA 
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE MARCA 
AVALIAÇÃO DE DATA DE FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
AVALIAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA 
RAMOS DE ATIVIDADE E SEGMENTOS DE ATUAÇÃO 
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Aula 18 – (Ao Vivo) 

REGRAS DA NUMEROLOGIA EMPRESARIAL 
REGIME FISCAL E CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 
CONSULTORIA EMPRESARIAL 
O MERCADO DE TRABALHO DA NUMEROLOGIA EMPRESARIAL 
 
Aula 19 – (Previamente Gravada) 

A CONFIGURAÇÃO NUMÉRICA DA EMPRESA 
A CONFIGURAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA 
 
 
AULA FINAL 

Aula 20 – (Ao Vivo) 
REVISÃO GERAL 
CONFRATERNIZAÇÃO E MENSAGEM FINAL 
 

 

Luiz Antônio Trevizani 
CRT 36768 
INSTITUTO LUZ DA CONSCIÊNCIA DE NUMEROLOGIA CABALÍSTICA 
CNPJ 24.829.260/0001-32 
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INSTITUTO LUZ DA CONSCIÊNCIA DE NUMEROLOGIA CABALÍSTICA 

 
CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSULTORES EM NUMEROLOGIA CABALÍSTICA 
PESSOAL E EMPRESARIAL – PRESENCIAL + EAD 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
O Curso Livre de formação Profissional de Numerologia Cabalística do Instituto Luz da 
Consciência tem como objetivo proporcionar o melhor em qualidade tanto de conteúdos e 
material didático, quanto em recursos técnicos e tecnológicos. O padrão de qualidade 
alcançado desde 2009, na sua versão presencial, nos coloca em posição de referência 
destacada em confiabilidade e eficiência, sendo ainda o curso que oferece as melhores 
vantagens na relação custo benefício ao estudante. 
 
Professor: 
Luìz Trevizani – CRT 36768 
Psicoterapeuta holístico e metafísico, consultor pessoal e de numerologia cabalística, 
palestrante e pesquisador da consciência humana, professor e diretor do Instituto Luz da 
Consciência desenvolvendo atividades no campo do autoconhecimento. 
 
Público Alvo: 
Todos que se interessam por Numerologia Cabalística, para uso pessoal ou profissional. 
 
Requisitos: 
Não precisa ter conhecimentos de numerologia. 
 
Certificado de Formação: 
Mediante frequência em pelo menos 75% nas aulas presenciais e 100% de participação nos 
fóruns das aulas online, cumprir com todas as atividades práticas obrigatórias online e 
alcançar pelo menos 75% de acertos na avaliação final. 
 
Capacitação: 
Para aplicação profissional da Numerologia Cabalística nas finalidades para as quais ela está 
sistematizada. Habilita para ser Numerólogo Consultor de Numerologia Cabalística, pessoal e 
empresarial. 

 
Apoio: 
* Apostila completa, com textos, tabelas e o passo-a-passo para fazer mapas; 
* Textos, tabelas e gráficos complementares; 
* Acesso gratuito ao NumWeb (www.numweb.com.br), o mais avançado e completo 
programa online para Numerologia Cabalística, por 30 dias durante o curso; 
* Didática avançada mesclando teoria e prática que facilita o aprendizado e torna o curso 
mais atraente agradável; 
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* Suporte interativo personalizado gratuito ilimitado, durante e após a graduação. 
 
Carga Horária: 
Mais de 180 horas/aulas (englobando aulas presenciais, aulas previamente gravadas online, 
atividades práticas, atividades interativas, fórum e suporte interativo) 
 
Duração do Curso e Acesso na Plataforma: 
3 módulos presenciais em 3 meses (ou conforme programação local) e 6 meses de acesso 
total e ilimitado na plataforma online EAD. 
 
Duração das Aulas: 
* Presenciais: 16 horas por módulo; 
* Previamente gravadas: 90 a 120 minutos. 
* Nas aulas previamente gravadas tem suporte interativo na plataforma. 
 
 
MÓDULOS PRESENCIAIS 
 

MÓDULO 1 

INTRODUÇÃO 
EXPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CURSO E DA PLATAFORMA EAD 
ORIGENS DA NUMEROLOGIA 
MÉTODOS E SISTEMAS DE NUMEROLOGIA 
NUMEROLOGIA CABALÍSTICA NO BRASIL 
ESTUDO DOS NÚMEROS SIMPLES E DOS NÚMEROS COMPOSTOS  
A NUMEROLOGIA E O TARÔ 
ARQUÉTIPOS COMPORTAMENTAIS PELOS NÚMEROS 
PREENCHIMENTO DA GRADE DO MAPA PESSOAL 
CARACTERÍSTICAS DA PERSONALIDADE, TEMPERAMENTO E DONS INATOS 
ESTUDO DETALHADO DA GRADE DO MAPA PESSOAL: 
Dia de nascimento, Número Psíquico, Motivação, Impressão, Expressão, Talento Oculto, 
Grau de Ascensão, Excessos e Deficiências, Lições Cármicas, Tendências Ocultas, Resposta 
Subconsciente, Destino, Missão, Dívidas Cármicas, Ciclos de Vida, Desafios, Momentos 
Decisivos, Ano Pessoal, Mês Pessoal, Dia Pessoal, Dias do Mês Favoráveis, Números 
Harmônicos, Tipos de Relacionamentos, Cores Harmônicas. 
 
ELABORAÇÃO DOS TRIÂNGULOS: 

• TRIÂNGULO BÁSICO 
• TRIÂNGULO PESSOAL 
• TRIÂNGULO SOCIAL 
• TRIÂNGULO DO DESTINO 

ESTUDO DOS QUATRO TRIÂNGULOS: 
• ARCANOS DOMINANTES 
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• ARCANO REGENTE 
• SEQUÊNCIAS NEGATIVAS 
• NÚMEROS DE EFEITOS ESPECIAIS 

 
 

MÓDULO 2 

ELABORAÇÃO DE ASSINATURAS 
ELABORAÇÃO DE NOME SOCIAL  
APLICAÇÃO DO PÊNDULO 
USO DO NUMWEB 
EXPLANAÇÃO SOBRE ASSINATURA E SOBRE NOME SOCIAL 
EXPLANAÇÃO SOBRE MUDANÇA DE NOME 
EXPLANAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE NOMES 
ESTUDO DOS NOMES 
APRESENTAÇÃO DE UM MÉTODO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS – Parte 1 
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 
IDENTIFICAÇÃO DE APTIDÕES E POTENCIALIDADES PROFISSIONAIS 

 

MÓDULO 3 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS – Parte 2 
A IMPORTÂNCIA DA INTUIÇÃO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS 
ÉTICA, CONSCIÊNCIA E AUTOCONHECIMENTO 
PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO NA CONSULTA DEVOLUTIVA 
REVISÃO GERAL DO CURSO DA NUMEROLOGIA PESSOAL 
ORIENTAÇÕES PARA A CONSULTA DEVOLUTIVA 
O PROFISSIONAL E SUAS RESPONSABILIDADES 
O MERCADO DE TRABALHO PARA A NUMEROLOGIA PESSOAL 
O QUE É NUMEROLOGIA EMPRESARIAL 
AVALIAÇÃO DAS APTIDÕES DOS ADMINISTRADORES 
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL, NOME FANTASIA E MARCA 
AVALIAÇÃO DE DATA DE FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
AVALIAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA 
RAMOS DE ATIVIDADE E SEGMENTOS DE ATUAÇÃO 
REGIME FISCAL E CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 
CONSULTORIA EMPRESARIAL E MERCADO DA NUMEROLOGIA EMPRESARIAL 
A CONFIGURAÇÃO NUMÉRICA DA EMPRESA 
A CONFIGURAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA 
REVISÃO GERAL 
CONFRATERNIZAÇÃO E MENSAGEM FINAL 
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AULAS ONLINE EAD (aulas gravadas) 
 
Aula 1  

ESTUDO DOS NÚMEROS SIMPLES E DOS NÚMEROS COMPOSTOS  
A NUMEROLOGIA E O TARÔ 
ARQUÉTIPOS COMPORTAMENTAIS PELOS NÚMEROS 
 
Aula 2 
PREENCHIMENTO DA GRADE DO MAPA PESSOAL 
 
Aula 3 

NUMEROLOGIA PESSOAL E O MAPA PESSOAL 
CARACTERÍSTICAS DA PERSONALIDADE, TEMPERAMENTO E DONS INATOS 
ESTUDO DETALHADO DA GRADE DO MAPA PESSOAL: 
Dia de nascimento, Número Psíquico, Motivação, Impressão, Expressão, Talento Oculto, 
Grau de Ascensão, Excessos e Deficiências, Lições Cármicas, Tendências Ocultas, Resposta 
Subconsciente, Destino, Missão, Dívidas Cármicas, Ciclos de Vida, Desafios, Momentos 
Decisivos, Ano Pessoal, Mês Pessoal, Dia Pessoal, Dias do Mês Favoráveis, Números 
Harmônicos, Tipos de Relacionamentos, Cores Harmônicas. 
 
Aula 4 

ELABORAÇÃO DOS TRIÂNGULOS: 
• TRIÂNGULO BÁSICO 
• TRIÂNGULO PESSOAL 
• TRIÂNGULO SOCIAL 
• TRIÂNGULO DO DESTINO 

 
ESTUDO DOS QUATRO TRIÂNGULOS: 

• ARCANOS DOMINANTES 
• ARCANO REGENTE 
• SEQUÊNCIAS NEGATIVAS 
• NÚMEROS DE EFEITOS ESPECIAIS   

 
Aula 5 

ELABORAÇÃO DE ASSINATURA 
ELABORAÇÃO DE NOME SOCIAL  
APLICAÇÃO DO PÊNDULO 
USO DO NUMWEB 
EXPLANAÇÃO SOBRE ASSINATURA E NOME SOCIAL 
EXPLANAÇÃO SOBRE MUDANÇA DE NOME 
EXPLANAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE NOMES 
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Aula 6 

ESTUDO DOS NOMES 
A RELAÇÃO DA NUMEROLOGIA E O TARÔ 
AS TABELAS DA NUMEROLOGIA CABALÍSTICA 
APRESENTAÇÃO DE UM MÉTODO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS 
 
Aula 7 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS – Parte 1 
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 
IDENTIFICAÇÃO DE APTIDÕES E POTENCIALIDADES PROFISSIONAIS 
 
Aula 8 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS – Parte 2 
ESTUDO DE CASOS REAIS 
A FORÇA DO NOME SOCIAL 
GRAU DE ASCENSÃO 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS PESSOAIS – Parte 3 
A IMPORTÂNCIA DA INTUIÇÃO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS 
ÉTICA, CONSCIÊNCIA E AUTOCONHECIMENTO 
PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO NA CONSULTA DEVOLUTIVA 
 
Aula 9 

O QUE É NUMEROLOGIA EMPRESARIAL 
AVALIAÇÃO DAS APTIDÕES DOS ADMINISTRADORES 
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE NOME FANTASIA 
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE MARCA 
AVALIAÇÃO DE DATA DE FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
AVALIAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA 
RAMOS DE ATIVIDADE E SEGMENTOS DE ATUAÇÃO 
 
Aula 10 

A CONFIGURAÇÃO NUMÉRICA DA EMPRESA 
A CONFIGURAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA 
 

Luiz Antônio Trevizani 
CRT 36768 
INSTITUTO LUZ DA CONSCIÊNCIA DE NUMEROLOGIA CABALÍSTICA 
CNPJ 24.829.260/0001-32 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao percorrer estas 35 páginas recheadas de conteúdos esclarecedores, certamente algum 
interesse, ou pelo menos curiosidade aguçou a sua mente. A Numerologia Cabalística não 
passa em branco a quem quer que a conheça mesmo que superficialmente. 

Percorrendo cada página, você conheceu um pouco da minha personalidade e postura 
profissional, entendeu que numerologia é ciência e pode ser sistematizada em muitos 
métodos, sendo que a Numerologia Cabalística é um método sistematizado para se 
conhecer o ser humano e suas realidades, isto é, para o autoconhecimento, e que ela tem 
muitas aplicações produtivas; viajou um pouco pelo universo dos números como uma 
linguagem universal, soube da importância de um bom nome e o quanto ele influencia na 
formação da personalidade, e conheceu os conteúdos programáticos dos nossos cursos 
online e presencial. 

Nós temos uma proposta séria e o compromisso ético de abordar e ensinar a Numerologia 
Cabalística como uma ciência da psicologia humana, para ser aplicada de maneira prática e 
produtiva, livre das fantasias ilusórias, que mais tarde trarão frustrações. 

Credibilidade é coisa séria, que se conquista por coerência de atitudes, por expressão do 
caráter honesto e ético, e assim tem sido a minha postura por todos esses anos dedicados 
ao desenvolvimento de atividades para o autoconhecimento pela Numerologia Cabalística.  

Por isso e pelas parcerias com pessoas de igual postura ética e de elevada competência 
profissional, nós alcançamos no Instituto Luz da Consciência, o mais alto padrão de 
qualidade no Curso de Formação de Consultores Em Numerologia Cabalística Pessoal e 
Empresarial, bem como nos demais cursos.  

Aliando uma didática objetiva que equilibra teoria e prática, com material de apoio de alto 
nível e uma plataforma EAD compatível com as melhores plataformas usadas por 
universidades, e um sistema de suporte único, personalizado, permanente e gratuito, depois 
de muitos anos de experiências e aprimoramentos, não foi difícil conquistar o mais alto 
degrau do pódio. O desafio agora é nos manter nessa posição, conservando a humildade de 
sempre. Para isso já estamos desenvolvendo novos projetos em cursos. 

Tudo isso foi desenvolvido pensando em você. 

Acesse o link abaixo, confira os nossos planos, escolha o melhor e faça a sua matrícula; se 
tiver alguma dúvida entre em contato com nosso (a) consultor (a). 

VISITE ESTE LINK PARA SABER MAIS: https://vbc008.com/FDJlRNb

Um fraterno abraço, 

Luìz Trevizani 
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