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Para o meu amado marido.
A aventura continua…
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INTRODUÇÃO

E se alguém lhe dissesse que existe uma ferramenta 

que pode ajudá ‑lo a entender as motivações da 

sua família, dos seus amigos e dos seus colegas de 

trabalho, e que essa ferramenta pode contribuir para que as 

suas relações se tornem mais previsíveis? E se lhe dissessem 

que a tal ferramenta pode ajudá ‑lo a explorar a sua intuição e a 

promover a confiança que deposita nas suas tomadas de deci‑

são e nas suas escolhas de vida?

Pois bem, essa ferramenta existe, e chama ‑se Numerologia.

INTRODUÇÃO 9



Podemos optar por viver a vida em consciência, ou sem consciência, ilu-
minados ou adormecidos. A Numerologia pode ser parte integrante do nosso 
despertar espiritual, e também pode ajudar -nos a estabelecer contacto com 
o nosso eu superior e com o nosso verdadeiro propósito.

Descobri o poder da Numerologia há mais de uma década, aquando da 
minha primeira consulta. Foi como se me tivesse sido dado um descodificador 
da minha personalidade e das minhas motivações. Finalmente, compreendi 
– e ao mesmo tempo recebi a respetiva validação – por que motivo era uma 
pessoa tão sensível, e por que motivo me sentia tão responsável pelos demais. 
Por outro lado, fez -se luz sobre os confrontos que experienciei com profes-
sores e com chefias. Comprei o meu primeiro livro de Numerologia imedia-
tamente a seguir à sessão de leitura.

Desde esse dia, o sistema da Numerologia desencadeou uma mudança 
total na minha vida. No dia a dia, ajuda -me a ter mais confiança quando se 
trata de tomar decisões relacionadas com datas, nomes, projetos e relações. 
Entretanto, deixei para trás a minha longa carreira corporativa. Sem dúvida 
que foi um passo assustador, mas o Universo tinha outros planos para mim.

O que começou como um truque fascinante que apresentava em festas e 
encontros acabou por se transformar num negócio. Os meus amigos e conhe-
cidos a quem fizera leituras não solicitadas começaram a pedir mais sessões, 
e a recomendar -me aos seus amigos e familiares. Foi assim que começaram a 
aparecer mais clientes. A certa altura, apercebi -me de que me tornara Nu-
meróloga! Embora esta atividade estivesse a anos -luz da carreira que eu pers-
petivara, ainda assim decidi abraçá -la.

Para aperfeiçoar a minha prática, fiz formações certificadas, participei em 
workshops, e devorei todos os livros de Numerologia que consegui encontrar. 
A certa altura, decidi, por fim, sair do meu armário metafísico e desenvolver 
um negócio em torno da Numerologia, ao qual chamei The Joy of Numerology. 
Nos últimos dez anos, fiz milhares de leituras a pessoas dos quatro cantos do 
mundo. Cada leitura constitui uma revelação para mim, e aprofunda o meu 
conhecimento numerológico. Este livro serve o propósito de partilhar esse 
conhecimento com o leitor.

Alguns de nós associam a palavra «Numerologia» a cálculos matemáticos 
complexos. Quanto a isso, nada de preocupações! O sistema requer apenas 
algumas operações básicas de adição e a redução para números de um único 
algarismo, que serão explanadas passo a passo.
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Começaremos, então, com a data de nascimento e com o nome que cons-
tam na sua certidão de nascimento. Estes são os fatores determinantes que 
encerram o segredo que irá descodificar o Perfil Básico, que inclui o Número 
de Alma, o Número de Personalidade e o Número de Destino, além de assina-
lar a natureza do carma. Ao longo do processo, terá a oportunidade de conhe-
cer os dons e os significados por detrás da data de nascimento. As influências 
desta data são mágicas, reveladoras e precisas!

A base de tudo consiste em aprender sobre si próprio. A partir daí, ajudá -lo-
-ei a progredir, de modo a que possa começar a fazer leituras aos seus familiares, 
amigos, parceiros e colegas com base nos números de cada um. Com o tempo, 
poderá, até, começar a fazer leituras a estranhos (embora ninguém seja propria-
mente um estranho quando temos acesso aos seus números!). Depressa come-
çará a familiarizar -se com o poder inerente aos números, o que o ajudará a 
melhorar todas as suas relações e a ganhar clareza quanto à compatibilidade 
quando estabelece novas relações. Por outro lado, estudaremos o timing e os 
ciclos associados aos Anos, Meses e Dias Pessoais. A configuração destes ciclos 
temporais irá orientá -lo nas tomadas de decisão e no planeamento do futuro. 
De certa maneira, aprender Numerologia é como aprender uma segunda língua. 
Uma vez conquistada a fluência, toda a perspetiva muda.

Por último, e sem querer complicar excessivamente as coisas ( já que, na 
realidade, a Numerologia é uma ciência), exploraremos outras artes metafí-
sicas, como o Tarot, a Astrologia, os Cristais e os Ciclos Lunares. Todas estas 
abordagens operam em consonância, complementando -se mutuamente, e 
providenciando uma perceção mais profunda da magia da vida.

Pretendi escrever um livro que fosse acessível a qualquer pessoa que te-
nha interesse em aprender Numerologia e em explorar o universo dos núme-
ros. Aos principiantes, estas páginas apresentam toda a informação de que 
necessitam para começarem. Relativamente aos mais experientes (ou aos 
profissionais), espero que este livro possa servir como uma boa revisão da 
matéria que proporcione algumas revelações novas e intrigantes.

Este livro é um guia completo centrado nesta ferramenta mística e trans-
formadora. Nas páginas que se seguem, poderá aprender a interpretar os nú-
meros, a criar configurações básicas e a compreender as vibrações 
subjacentes às energias das suas relações, das suas decisões e da sua vida quo-
tidiana. Preparado para o arranque?

Inauguremos, então, a sua aventura no mundo dos números!
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