


Guia rápido de interpretação



Minha
Essência

Motivação

É o "eu interior, a alma". 
Descreve os motivos ou razões que nos 

levam a fazer algo ou alguma coisa.
É a Motivação que justifica as atitudes que 

tomamos na vida, mostrando como 
procedemos em cada situação. 

É o "eu externo, o ego", ou a aparência 
atual de nossa personalidade, a 

"personalidade que os outros veem". 
Descreve a primeira impressão que os 

outros tem assim que nos veem ou logo 
que nos conhecem.

É o “eu” em ação. Mostra como agimos e 
interagimos com os demais, apontando 

quais são os verdadeiros talentos e aptidões 
que desenvolveremos ao longo da vida e 
qual é a melhor maneira de expressá-los. 

Impressão

Expressão

Dia de 
Nascimento

Número
Psíquico

Descreve as qualidades inatas que possuímos 
ao nascer naquele dia, mostrando nossos 
dons únicos e peculiares, que determinam 
nossas habilidades e tendências naturais.

Mostra as qualidades psíquicas que 
influenciam as pessoas nascidas em 

determinados dias em comum, mostrando 
certos padrões interiores comuns entre elas.



Minha
Jornada

Destino

Indica o caminho que devemos seguir para 
atingir a evolução pessoal, nos orientando nas 
decisões mais importantes em nossas vidas e 

determinando o resultado das aplicações e dos 
talentos pessoais. Representa o que de fato 
viemos fazer nessa existência, ou seja, o que 

viemos aprender para adquirir a evolução 
pessoal, que é única e intransferível.

É o que viemos fazer aqui na terra nessa 
existência, ou seja, é o que devemos fazer durante 

a nossa caminhada (Destino). 
A Missão é desenvolvida ao longo da vida.

Missão

Ciclos 
da Vida

Momentos 
Decisivos

São 3 grandes ciclos que ocorrem durante a vida. 
O 1º Ciclo é o de formação, mostrando a infância, 

adolescência e juventude. O 2º Ciclo é o da 
maturidade, é onde evoluímos, após ter passado 

por todas as experiências do 1º Ciclo, estando 
aptos para realização de sonhos e objetivos. 
O 3º Ciclo é o da maturidade completa. Aqui 
buscamos os verdadeiros valores, que são os 

valores espirituais e é onde se avaliam todas as 
oportunidades, todas as chances e todas as 

conquistas galgadas até ali. É o resultado de tudo 
que se fez na vida, seja de bom ou ruim.

São quatro os Momentos Decisivos ao longo da 
vida, e cada um mostra possíveis eventos que 
podem ocorrer em cada um desses períodos, 

como oportunidades que deverão surgir, 
principalmente no lado profissional.



Ambiente
Externo Cada Ano Pessoal tem sua vibração única que 

influencia diretamente sobre nossas vidas.
São ciclos de nove anos que se repetem 
sucessivamente ao longo da vida, e suas 

vibrações não podem ser alteradas, restando 
ao consulente saber quais são os conjuntos de 
influências, oportunidades e obstáculos que o 

esperam em cada ciclo, podendo com 
antecedência saber o que está por vir e que 

atitudes deve tomar para tirar um bom 
proveito de cada Ano ou Ciclo.

Cada mês tem sua vibração específica, e em 
todos os meses vamos estar em uma 

determinada vibração. Igualmente como 
ocorre nos anos pessoais, saber o que traz 

cada vibração mensal nos gera a oportunidade 
de tirar o máximo de proveito de cada mês. 

E igualmente ao que ocorre com mês e ano 
pessoais, os dias também possuem sua 

vibração própria. Cada vibração também traz 
um significado, gerando assim orientações 
diárias, para que possamos aproveitar ao 
máximo cada vibração vigente também 

durante os dias.

Dia 
Pessoal

Mês 
Pessoal

Ano 
Pessoal



Registros
do Passado São lições que todos os seres humanos 

precisam aprender para adquirirem a evolução 
individual. Em cada existência teremos lições 

para serem aprendidas, e caso essas lições 
sejam negligenciadas ou adiadas numa 
determinada existência, nas próximas 

reencarnações essas lições ressurgirão com o 
intuito exclusivo de corrigir essas fraquezas 

individuais inerentes de cada pessoa.

São os crimes ou as infrações cometidas contra 
outras pessoas em existências passadas e que 

não puderam ser a nós imputados, ou seja, 
nessa existência atual essas transgressões 

precisam ser "reajustadas" a fim de quitar esse 
débito com o passado, já que cometemos atos 

que transgrediram as leis naturais, 
prejudicando, ferindo, levando vantagens 

ilegais ou até tirando a vida de outras pessoas.  

São padrões comportamentais vividos no 
passado e que ainda podem se manifestar 

atualmente, mesmo que inconscientemente, 
nos levando novamente ao erro.

Tendências 
Ocultas

Dívidas 
Cármicas

Lições 
Cármicas

Resposta
Subconsciente

É a resposta intuitiva e automática que temos 
diante de uma situação de emergência. Ela 

mostra como lidamos emocionalmente diante 
dos impactos da vida, e como reagimos nos 
primeiros minutos após o acontecimento. 



Prova de
Resistência São obstáculos, fraquezas e dificuldades que 

surgem em três momentos da vida. Esses 
desafios são as etapas que surgem para nossa 
evolução pessoal. Muitas vezes é aqui onde as 
pessoas tendem a ficar perdidas e sem rumo, 

pois lhes falta uma correta orientação. 
Compreender esses desafios é poder entender 

os contratempos que surgem inesperadamente, 
embora na maioria das vezes sejam momentos 

difíceis, é da correta compreensão deles que 
virá a evolução pessoal, mesmo que seja pela 

conquista árdua ou sofrimento. 

São dificuldades ou intempéries que podem 
nos afetar negativamente nessa existência.
Como essas vibrações também derivam da 
ASSINATURA, é importante que elas sejam 

removidas através da feitura de uma 
ASSINATURA PRÓSPERA. 

São vibrações negativas que podem afetar 
nossa vida através de atrasos, fracassos, 
dificuldades, doenças, acidentes e etc. 

Como essas vibrações também derivam da 
ASSINATURA, é importante que sejam 
removidos através da feitura de uma 

ASSINATURA PRÓSPERA. 

Arcanos 
Nefastos

Sequências 
Negativas

Desafios
da Vida



Harmonizando
A Vida

São dias nos quais devemos tirar o máximo 
de proveito de suas vibrações positivas, 

utilizando estes dias para agendar 
compromissos, fazer transações financeiras, 
ter reuniões de negócios, assinar contratos, 

comprar ou vender bens e etc.

São as cores que combinam com nossa 
personalidade e que devem ser usadas em 

momentos importantes, pois podem 
potencializar os resultados positivos.

São os números que vibram em harmonia 
com cada pessoa. Esses números são 

altamente positivos e servem para nos 
orientar na escolha de placas de carro, 

números de telefone, sequência de senhas, 
números de contas bancárias e etc.

Números
Harmônicos

São os números do "amor". 
Cada pessoa possui uma vibração, e é 
através dessa vibração que saberemos 

quais são as outras pessoas que vibram, 
atraem, são passivas ou opostas a nós, 
ajudando a compreender cada tipo de 
relacionamento que poderemos ter. 

Dias
Favoráveis

Cores
Favoráveis

Harmonia
Conjugal



Atraindo 
A Prosperidade

É uma análise aprofundada, que tem o 
intuito de verificar quais as profissões ou 

atividades são compatíveis conosco. 
Nessa análise, além de apontar quais 

são as melhores profissões, ainda 
determina uma vibração que combine 
harmonicamente com o nosso Destino, 
e a partir daí, é feita a escolha de uma 

nova assinatura para vibrar em 
harmonia com nosso lado profissional.

Teste
Vocacional

Após o teste vocacional é realizada uma 
análise para escolha de novo nome, 

sendo feitos vários testes, até encontrar 
o nome perfeito. Nesse momento é 

criada uma “NOVA ASSINATURA", que 
será totalmente compatível com a 
atividade ou profissão desejada.
Como essa NOVA ASSINATURA é 

altamente positiva, ela será a 
responsável por 

atrair PROSPERIDADE em sua vida!

Assinatura
Positiva

Assinatura de 
Realização 

Assinatura
de Poder
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Seu Mapa Numerológico Cabalístico Pessoal foi organizado 
em tópicos para que pudesse facilitar sua leitura e 

compreensão, no entanto, abaixo de cada tópico você 
encontrará um texto descritivo que está escrito em itálico

e que se refere exclusivamente a explicação do referido 
tópico, assim, peço que leia com bastante atenção o que 

descreve cada um desses textos, pois neles você 
encontrará a maioria das respostas sobre as principais 
dúvidas referentes ao Mapa Numerológico Cabalístico.



Guia de interpretação

Você está recebendo este GUIA RÁPIDO DE 
INTERPRETAÇÃO gratuitamente após ter adquirido o seu 

Mapa Numerológico Cabalístico Pessoal com a Bia Cortéz, 
que é especialista no uso da Numerologia Cabalística, Tarot, 
Grafologia, Radiestesia, Florais e Feng Shui, que promovem 
através do autoconhecimento a evolução da consciência e 

a harmonização energética vibracional. 

Contato:

E-mail: NumerologiaCabalistica@hotmail.com

WhatsApp: +55 84 9 9645-5050

Visite nosso site:

NumerologiaCabalistica.Org

https://numerologiacabalistica.org/

