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Numerologia
A matemática a serviço do sucesso

A numerologia é uma ciência matemática usada para determinar o caráter, tendências e personalidade de uma 
pessoa. Sua origem remonta à Antigüidade, tendo sido já utilizada pelos gregos e pelos estudiosos da cabala. 
A numerologia moderna, tal qual a conhecemos hoje, é fruto das pesquisas do matemático grego Pitágoras, 
que desenvolveu um sistema que se baseia na premissa de que o mundo e o universo são regidos pelas leis 
da matemática. Sendo assim, através da análise e compreensão numéricas, é possível entender melhor o ser 
humano e mesmo a natureza. Isso porque os números e as suas vibrações são o alicerce do universo. Tudo 
pode ser transformado em algarismos, ou melhor, pode ser explicado por eles.

Pitágoras pesquisou, em inúmeras filosofias e sabedorias, o significado místico dos números, e moldou a 
ciência que hoje usamos como poderoso instrumento de autoconhecimento. Ele estudou com Zoroastro, sábio 
persa, grande conhecedor da Cabala.

Um estudo numerológico nada mais é do que a aplicação dos fundamentos da numerologia sobre o nome e a 
data de nascimento (ou fundação) de uma pessoa ou uma empresa. Através dos resultados obtidos, é possível 
mapear as características positivas e negativas do objeto analisado, e, de posse dessas informações, efetuar as 
mudanças necessárias para uma harmonização interior e nas relações interpessoais (no caso de uma pessoa) 
ou traçar um plano para melhorar o sistema organizacional de uma empresa, possibilitando maior índice de 
lucro e eficiência.

Uma das maiores importâncias da Numerologia, no entanto, é levar o indivíduo ao autoconhecimento, e, dessa 
forma, mostrar quais os pontos positivos - que devem ser bem aproveitados - e quais os negativos - ou seja, 
com o que a pessoa precisa tomar cuidado.

Através do estudo do valor numérico das letras do nome, assim como da data de nascimento de cada um, 
é possível traçar o destino, o resgate e as dívidas cármicas do indivíduo. O destino é a missão que cada um 
precisa cumprir nesta vida, os resgates cármicos representam aquilo que devemos aprender, são os pequenos 
problemas que enfrentamos no dia-a-dia, e as dívidas cármicas correspondem às transgressões mais pesadas 
cometidas em outras vidas, aquelas que não podemos cometer de novo.

Atualmente, a numerologia vem se tornando uma ciência cada vez mais divulgada e respeitada. Muitos 
empresários, antes de contratar funcionários, ou até mesmo escolher sócios ou nomear pessoas para cargos 
importantes, utilizam a numerologia como instrumento para verificar se estão fazendo as escolhas mais 
adequadas. Por essa razão, o estudo numerológico, além de contribuir para um melhor aproveitamento das 
oportunidades que a vida oferece a cada um, pode ser também a chave para uma boa colocação profissional
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