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NUMEROLOGIA SUGERE 
ESCOLHA DE NOME DOS FILHOS
A numeróloga diz que muitas pessoas descobrem o valor de um bom nome 
através da numerologia

levada a sério pela numeróloga Maria Orlanda Furlanetto. Em entrevista a O Combate ela explicou o porquê 
desta escolha ser tão criteriosa.

“O nome de uma pessoa é um bem muito valioso, que a acompanhará por toda a vida. Hoje em dia, é sabido 

numerologia. Um nome correto tem o dom de abrir portas. Depois de adulto, todo mundo tem a opção de 
mudar a assinatura de acordo com a numerologia e melhorar de vida. Porém, usufruir de um bom nome desde 
o nascimento é a garantia de ter as melhores oportunidades ainda na infância”, argumenta a estudiosa.

Segundo ela, o nome é o capital mais precioso que possuímos, por isso, é de suma importância escolher 
conscientemente o nome de uma criança, antes de registrá-la. “Todo bebê recebe um nome que determina 
seu ego individual. Somado ao sobrenome da família, ele formará o ego social. Por isso mesmo, na hora de 
se escolher um nome para uma criança, não podemos apenas pensar se o nome, por si próprio, nos agrada 
ou não. Devemos tomar o cuidado de fazer com que esse nome, combinado com o sobrenome, resulte num 
número positivo que lhe garanta saúde, felicidade, beleza, inteligência e sucesso”, sugeriu Maria Orlanda.

A numeróloga diz que muitas pessoas descobrem o valor de um bom nome através da numerologia e mudam 
a assinatura e até mesmo o nome público para obter mais sucesso. Foi o que aconteceu, entre outros, com 
Maria Zilda (que acrescentou Bethlen),Marina (agora Marina Lima) e Jorge Ben, que se tornou Jorge Ben Jor.

ologia provavelmente 
esta criança apresentará melhor rendimento nos estudos, terá mais saúde e conforme for crescendo também 
terá mais facilidade nos relacionamentos sociais e pessoais.
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