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Qual a origem do Universo? Por que estamos aqui? Qual é o verdadeiro fardo 

que devo carregar e como torna-lo mais leve? Estou levando o fardo de outros? 

Por que minha carreira não decola? Por que vivo imerso em dívidas? Por que 

meu trabalho não prospera? E meus relacionamentos? Por que sempre me 

decepcionam? De onde vim? Por que tenho a impressão de que a vida é um 

cansativo palco de lutas? Imagine se você pudesse fazer todas essas perguntas 

diretamente para a autoridade máxima no assunto. Isso mesmo: que tal ter uma 

conversa com Deus e ouvir dele todas as respostas? 

É isso que a Kabbalah pode te proporcionar: o entendimento pessoal e 

específico de quem você é, o que veio fazer neste mundo, quais cuidados tomar, 

e quais as formas de aproveitar o seu potencial máximo de sucesso nesse 

mundo. 

 

A KABBALAH SE RESUME EM TE MOSTRAR: 

O que você deve fazer particularmente em sua vida 

O que você deve mais evitar em sua trajetória 

O que está à sua disposição para que suas escolhas sejam mais felizes 

 

É MATEMÁTICO: SEGUIR SUA KABBALAH 

GERA SUCESSO 

  

Viemos à vida programados para "dar certo", mas a maioria de nós, quase 

sempre nos deparamos com um momento em que nos desviamos desse 

caminho mais adequado e começamos a comprometer nossa capacidade de nos 

sentirmos plenamente realizados.  

O encontro com a Kabbalah é uma oportunidade de retomar esse caminho, de 

colocar todas as coisas em seu devido lugar, de repor toda a verdade, a sua 

verdade, aquela, que te foi tirada pelos três principais devoradores de harmonia 

no mundo:  

 Os desmandos do ego, 

 A perversidade alheia, 

 Movimentos de terceiros realizadas com o objetivo de corromper sua 

experiência terrena. 
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No sentido literal, a palavra Kabbalah 

significa “receber”. É o estudo sobre como 

receber a plenitude nas nossas vidas. 

A Kabbalah ensina que todos os ramos das nossas vidas emanam do mesmo 

tronco e da mesma raíz. É a tecnologia de como o universo funciona a um nível 

interno. É, de fato, uma nova maneira de olhar para o mundo, que poderá 

conectá-lo ao tipo de plenitude permanente do qual pode estar à procura. 

 

TODAS AS ÁREAS DE NOSSAS VIDAS SÃO IMPACTADAS 

Físico mental sentimental 

emocional espiritual familiar 

material financeiro profissional 

moral judicial saúde 

relacionamentos              negócios 

 

A Kabbalah não erra, mas a prova está nos resultados. O conhecimento que 

adquiri ao longo dos anos e as informações que dele advêm, se aplicadas por 

você de forma objetiva, pode proporcionar resultados práticos na sua vida, 

resultados que consiga sentir e perceber. 

 

Muitas pessoas não compreendem por que: 

 Suas vidas sentimentais estão aos frangalhos 

 Seus negócios não vão bem 

 Seus projetos não decolam 

 Não são bem sucedidos nas páreas profissionais que escolheram 

 Não conseguem ver seus desejos fluírem para a realização 

 Certas dificuldades surgem como que para esmagar-lhes o bom ânimo 

 Tentativas diversas em vários setores da vida causam frustração 

 E tantas outras coisas vistas como “falta de sorte” ou “castigo”. 
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Meu querido, minha querida, preste bem atenção no que vou lhe dizer: há uma 

fórmula individual para cada pessoa combater todas essas correntes de 

acontecimentos frustrantes. E o melhor: não depende de ninguém colocar essa 

fórmula em prática, a não ser você mesmo!  

Todos nós estamos vivendo em um mesmo mundo e em uma mesma época. 

Mas cada um de nós tem um mapa exclusivo, que aponta quais trilhas devem 

ser seguidas para que permaneçamos em segurança e recebamos o que é 

nosso por direito universal. 

Quem segue o mapa, se realiza. Quem o ignora, passa a estar sujeito às 

decepções e desencantos da vida, onde todo processo de dor apenas tenta nos 

fazer despertar para retornarmos ao plano traçado em nosso mapa da vida. 

 

Uma das coisas mais agradáveis sobre 

estudar e aplicar a Kabbalah em sua vida é 

que não requer que abandone a sua fé ou 

caminho espiritual atual. Aliás, vamos 

deixar bem claro: Kabbalah NÃO É religião, 

autoajuda, superstição, magia, bruxaria, 

sociedade secreta, meditação, adivinhação, 

interpretação de sonhos, ioga, hipnose ou 

espiritismo. 

 

Kabbalah é a matemática da vida, que se aplicada, gera resultados reais e 

efetivos. 

Todos queremos compreender-nos melhor, viver vidas mais plenas, passar por 

experiências enriquecedoras a respeito de quem somos e sobre o porquê de 

estarmos aqui. Todos desejamos ser felizes e, na verdade, quase todos 

queremos as mesmas coisas na vida: 

.  queremos amar e ser amados; 

.  queremos ter os melhores relacionamentos; 

.  queremos desfrutar de recursos financeiros e sentirmo-nos seguros; 

.  queremos saúde em abundância; 

.  queremos que os nossos filhos sejam felizes e estejam em segurança; 

.  e todos nós temos dúvidas, tantas dúvidas. Bem lá no fundo, todos queremos 
compreender o significado das nossas vidas. 
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Mas existe alguma maneira séria, livre dos 

charlatanismos desmedidos, de alcançarmos o que 

desejamos na vida? Sim, existe. Qual? A aplicação do 

maior de todos os poderes: o conhecimento. 

 

A Sua Kabbalah Pessoal te proporciona exatamente isso: o conhecimento do 

caminho pelo qual sua passagem será a mais próspera, enriquecedora e plena. 

Problemas podem até surgir, mas a forma de enfrenta-los também está indicada 

em sua Kabbalah pessoal. 

 

A Kabbalah Numerológica nos permite compreender que 

temos um caminho a ser percorrido e que podemos tornar 

a nossa jornada mais leve, feliz e próspera. 

Nos últimos anos, milhões de homens e mulheres no mundo inteiro descobriram 

a Kabbalah e transformaram drasticamente as suas vidas. A Kabbalah é a magia 

que também irá transformar a sua vida. Os seus princípios atemporais são 

aplicáveis a todos aqueles que procuram a plenitude. 

 

 

Veja alguns trechos da reportagem da Revista Isto É em 

http://istoe.com.br/149055_OS+FAMOSOS+E+A+CABALA/ 

 

 

http://istoe.com.br/149055_OS+FAMOSOS+E+A+CABALA/
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Kabbalah Numerológica: 

Vamos deixar uma coisa bem clara: A Kabbalah numerológica, Kabbalah 

Judaica e Torá são coisas diferentes, embora interconectadas.  

Segundo Yarà Marino Azeredo, estudiosa da Numerologia Cabalística, autora do 

livro “Número, Nome, Vida e Destino”, Ed. Roca, “A origem dos números, como 

das letras, perde-se no tempo. Segundo a Cabala, os números derivam do nome 

JEOVAH – Yod, He, Vau, He ou YHVH. As quatro letras no nome de JEOVAH 

deram origem aos Arcanos Maiores e Menores do Tarô: 22 Arcanos Maiores e 

56 Arcanos Menores. O alfabeto cabalístico tem origem nesses 22 Arcanos 

Maiores: cada Arcano possui uma letra e um valor numérico. As letras da Cabala 

pertencem ao alfabeto hebreu que, por sua vez, derivou do sânscrito, que teria 

a sua origem nos caldeus, que o tomaram de civilizações muito antigas e 

desaparecidas. Assim também os algarismos, que nos legaram os árabes, 

tiveram a sua origem remotíssima, talvez mesmo transmitida por seres divinos 

ou vindos de planetas extintos. Os números e as suas vibrações são o alicerce 

do universo. Tudo pode ser transformado em algarismos, ou melhor, pode ser 

explicado por eles. Se os números regem o Universo, regem o homem em todos 

os aspectos de sua vida: seu nascimento, seu nome, seu sentimento, modo de 

ser e proceder e seu relacionamento bom ou mau com o seu próximo. Todos os 

números têm características positivas e negativas. Possuem vibrações 

harmônicas e conflitantes. Uma pessoa, durante a sua vida, está sob influência 

vibratória de muitos números que podem levá-lo ao triunfo, ou podem 

transformá-lo em um joguete da sorte. O conhecimento da Cabala deu origem à 

Numerologia: interpretação da vida humana pelas vibrações numéricas.” – Yarà 

Azeredo Marino, advogada e estudiosa da Numerologia Cabalística, merece 

nosso respeito pela seriedade e fundamentação consistente em seus 

argumentos. Os números revelam praticamente tudo o que queremos saber a 

respeito da vida e do universo, mas para se ter a chave é necessário muito 

estudo. Na sua forma mais simples, voltada para o autoconhecimento através do 

estudo numerológico pessoal, a Numerologia Cabalística é acessível a qualquer 

pessoa comum, bastando que tenha interesse e vontade de aprender. O sistema 

é de fácil entendimento, e qualquer pessoa devidamente dotada de vontade e 

interesse aprenderá e poderá aplicar em sua vida pessoal e profissional, no seu 

trabalho ou negócios, ou tornar-se um numerólogo profissional.” 

 

A Kabbalah permite a você libertar-se do caos e viver o 

universo da forma que o Criador planejou que você o fizesse, 

de uma forma única, específica para você. 

Qual é a finalidade de sua passagem por aqui? Você está 

cumprindo seu destino? 

A sua Kabbalah Pessoal te permite identificar perfeitamente 

se você está trilhando o caminho certo. 
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Mas você pode se perguntar: e o livre arbítrio? Como fica? 

Essa é a verdadeira beleza da Kabbalah: ela não impede que você exerça seu 

direito de escolha; ela apenas te protege dos desmandos do ego. 

A Kabbalah não te impede de fazer escolhas: ela precisa que você as faça, 

porém, de forma consciente. 

 

 

O Estudo Numerológico Pessoal (Mapa Cabalístico) mostra claramente, através 

das equações numéricas derivadas de seu nome completo de nascimento e de 

sua data de nascimento, o que está previsto se manifestar, quais as questões 

que devem ser usadas a seu favor, quais dons, talentos e aptidões você possui 

e qual a melhor forma de usar isso para gerar prosperidade, evolução pessoal, 

profissional, afetiva, mental, sentimental, familiar, material, financeira, moral e 

espiritual, e quais dificuldades e desafios terá de superar para se autorrealizar e 

quais as tendências se você escolher o lado positivo ou o lado negativo de cada 

caminho de seu mapa. É um autêntico compêndio de informações valiosíssimas 

que podem te colocar em uma ascendência de satisfação nunca antes 

imaginada, um legítimo mapa da vida. Porém as tendências, ocorrências e fatos 

previstos podem se manifestar de três formas: 

a) Através do bom uso do livre arbítrio na busca de se aprimorar nas 

potencialidades que você passa a descobrir que são imensas, lapidando seus 

talentos e aplicando-os para o progresso individual e coletivo;  

b) Através do mau uso do livre arbítrio aplicando seus talentos para explorar o 

mal e prejudicar a si mesmo e à coletividade incorrendo em desequilíbrios com 

consequências trágicas para todos;  
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c) Por negligência, o que ocorre com a maioria da humanidade, onde as pessoas 

deixam que as coisas aconteçam sem nenhum controle acreditando 

simplesmente em sorte ou azar, acaso ou coincidência.  

Com a sua Kabbalah Pessoal, você 

simplesmente passa a ter controle sobre a 

sua vida, e a direcionar as forças para o que 

realmente vai resultar positivamente. 

Alem disso, pela Kabbalah de uma pessoa é possível identificar como é a sua 

personalidade, como ela é internamente, qual imagem projeta de si e como ela 

é vista pelos outros, o que a faz agir de certa maneira e quais são os seus 

talentos, aptidões e virtudes ocultos. Revela ainda como é o ser que veio ao 

mundo e quais são os seus dons inatos, o ambiente em que estará exposto nas 

diferentes fases da sua vida; quais são as oportunidades que se apresentarão e 

os obstáculos que provavelmente terá que enfrentar ao longo da sua existência. 

Mas sobretudo: como sair da roda das tragédias humanas e entrar para um 

círculo virtuoso de satisfação e prosperidade. 

Outro fator importante na Kabbalah Pessoal é a sua assinatura. Muitos acreditam 

que isso não se passa de superstição, mas quem testa, comprova: a assinatura 

é uma poderosa ferramenta para a prosperidade pessoal, se for bem planejada.  

Quando não pode ser decifrada, por não ser legível, deve ser analisada através 

da radiestesia para se saber as suas vibrações são positivas, negativas ou 

neutras. Normalmente podemos direcionar nossa assinatura, nosso nome social, 

nosso apelido e até nomes de empresas de acordo com as necessidades e 

objetivos de vida da pessoa ou da organização. 

“A Numerologia Cabalística é uma 

derivação simplificada da numerologia da 

Kabbalah, e está ao alcance de qualquer 

pessoa interessada, sem complicações. Ela 

não é mágica, nem fantasiosa ou divinatória 

como muitos ainda a imaginam. 

Numerologia é ciência, e como tal deve ser 

estudada e aplicada com responsabilidade e 

seriedade, o que em muito ainda carece 

nesse meio "esotérico" e holístico.” 
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Algumas áreas que a Numerologia Cabalística pode ser aplicada:  

a) Para autoconhecimento:  mapa pessoal;  

b) Para escolha e planejamento de nomes: Nome de nascimento (do bebê) e de 

casamento; nome artístico, social e profissional;  

c) Terapeutas e psicólogos em consultório: como uma ferramenta auxiliar que 

facilita o processo terapêutico;  

d) Médicos: Ajuda a conhecer o paciente e a revelar as causas de alguns de 

seus conflitos somatizados na doença;  

e) Professores: Para conhecer os verdadeiros talentos e potencialidades do 

aluno e estimulá-los;  

f) Empresários: Desde o planejamento da abertura de uma nova empresa, até 

as mais diversas tomadas de decisão, no planejamento dos negócios e 

investimentos, nos lançamentos de produtos e serviços, na formação de preços, 

etc.;  

g) Departamentos de RH: A Numerologia Cabalística pode ser a mais eficaz 

ferramenta nos processos de seleção, porque não mascara nada e revela a 

verdadeira personalidade do candidato, seus talentos e aptidões. Estas são 

apenas algumas das muitas possibilidades que a Numerologia Cabalística 
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oferece. A numerologia como ciência é um campo aberto à pesquisa e não tem 

limites de extensão. 

h) Vida Sentimental: A esmagadora maioria dos sonhos de amor seriam 

prósperas se as pessoas avaliassem em que condição de harmonia conjugal se 

encontram e se conscientizassem dos movimentos necessários para tornar a 

relação mais feliz 

i) Área Financeira: Imagine se todas as suas decisões fossem alicerçadas 

apenas nas melhores oportunidades? E se houvesse uma forma de neutralizar 

ou minimizar as correntes de dívidas, perdas e derrotas? 

j) Área Vocacional: Quem escolhe a profissão através do direcionamento da 

Kabbalah, encontra nela o verdadeiro sentido de realização no trabalho, portas 

são abertas e seus dons são completamente aproveitados, sem frustrações e 

sem sustos. 

k) Projetos: Identificar qual é o melhor momento e posicionar os recursos com a 

melhor configuração, pode proporcionar sucesso efetivo em qualquer projeto 

bem orientado pelas premissas da numerologia cabalística 

l) Desejos pessoais: Mais do que rompantes do ego, os desejos pessoais podem 

ser trabalhados de forma mais favorável não apenas para que se realizem, mas 

para promover impactos indiretos positivos em várias vidas além da sua própria. 

A Kabbalah sobretudo pode ser usada como terapia. Através da ativação de 

símbolos, profundas mudanças podem ser processadas na vida das pessoas. 

De acordo com a Cabala, uma tecnologia matemática tremendamente poderosa 

está codificada nos 72 símbolos cabalísticos, capazes de atuar em situações em 

que na realidade consciencial, tudo parece estar perdido ou sem conserto. A 

ação corretiva da Kabbalah se manifesta através das letras hebraicas: 
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Existem técnicas específicas para ativação dos símbolos, bem como finalidades 

diferentes para o uso de cada um deles, como por exemplo problemas de 

ansiedade, depressão, anorexia, apatia, bloqueios, brigas, ciúme, carreira, 

culpa, desespero, desesperança, dívidas, stress, estudos, variações de humor, 

impotência, insônia, infertilidade, maus comportamentos ou maus hábitos, 

nervosismo, ódios, perdas, pressões sociais, proteção, sexualidade, traumas, 

teimosias, vícios, e uma infinidade de problemáticas que afligem a vida. 

Acredite: diante da Kabbalah, todos os problemas encontram sua mais 

adequada solução. 

Para finalizar, quero deixar aqui os princípios filosóficos básicos da Kabbalah, 

segundo o livro O Poder da Kabbalah de Yehuda Berg: 

1. Não acredite em nenhuma palavra que você ler. Teste os ensinamentos 

aprendidos. 

2. Existem duas realidades básicas: Nosso Mundo de Escuridão no nível do 1 

por cento e a Realidade da Luz, que representa 99 por cento! 

3. Tudo o que um ser humano deseja verdadeiramente da vida é Luz espiritual! 

4. O propósito da vida é a transformação espiritual, passando  de um ser reativo 

para proativo. 

5. No instante da nossa transformação, fazemos contato com a realidade dos 99 

por cento. 

6. Nunca – mas nunca mesmo – coloque a culpa em outras pessoas ou em 

eventos externos. 

7. Resistir aos nossos impulsos reativos cria luz duradoura. 

8. O comportamento reativo cria intensas faíscas de Luz, mas eventualmente 

deixa Escuridão em seu rastro. 

9. Obstáculos são oportunidades de se conectar com a Luz. 

10. Quanto maior o obstáculo, maior o potencial de Luz. 

11. Quando os desafios parecerem esmagadores, injete certeza. A Luz está 

sempre presente! 

12. Mudança interna verdadeira é criada através do poder de DNA das letras 

hebraicas. 

13. Todas as características negativas que você identifica nos outros são apenas 

um reflexo de suas próprias características negativas. Só ao consertá-las em si 

mesmo, você poderá mudar os outros. 

E finalmente, ACIMA DE TUDO: 

Ame o seu próximo como a si mesmo.  Todo o resto é um mero comentário. 

Paz e Prosperidade! Tony 


