
A Ciência dos Números



Agradeço o seu interesse pelo assunto e espero que o
conteúdo do e-book seja útil. Estou à sua disposição para
esclarecer eventuais dúvidas, trocar ideias, ouvir seu
relato ou sua sugestão. 

Caso tenha interesse em ampliar e aprofundar seus
conhecimentos, oferecemos diversos cursos e workshops.

Aproveito também para apresentar nossos canais de
interação nas redes sociais. Espero você lá!

Com carinho,

Sandrä Costa

ZYON Cursos e Terapias
Rua Quararibéia, 312 
Vila Isa - São Paulo - SP
www.zyoncursoseterapias.com.br
     (11) 95794-7776

Instagram Página Facebook Canal Youtube Canal Telegram
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que, assim como eu, recebem o chamado da alma para
promoverem a mudança na vida dos outros. 

Inspiro e oriento esses profissionais competentes,
comprometidos e dedicados com o cuidado da saúde
dos seus clientes a se autodesenvolverem e a se
autoconhecerem e a transformarem suas vidas e a vida
daqueles que eles cuidam.

Também auxilio as pessoas nas suas dores físicas,
emocionais, energéticas e/ou espirituais, através de
técnicas da medicina holística contribuindo com o meu
conhecimento e experiência, na prevenção, manutenção
e, muitas vezes, na remediação desses traumas.

Meu nome é Sandrä Costa
e, desde 2001, trabalho
inspirando, acolhendo e
transformando a vida das
pessoas!

Com muito amor, carinho e
respeito eu exerço a minha
missão de vida, atuando
como    mentora    daqueles 

SOBRE A  AUTORA
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Utilizo técnicas como Acupuntura, Barras de Access,
Cabala, Cones de Cera, Constelação Familiar, Hipnose
Sistêmica, Mapa Astral, Movimentos Quânticos,
Numerologia Cabalística, Regressão, Técnicas
Vibracionais, Tarot Terapêutico e Terapia Floral como
ferramentas para que as pessoas possam se auto
conhecerem e promoverem a cura interior.
  
O grande foco do meu trabalho é o autoconhecimento
e o autodesenvolvimento, pois sem essa base, não há
evolução.
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Os números fazem parte do nosso cotidiano. Tudo é
transformado em número: as horas, as senhas dos bancos,
a placa do carro, a rotina do seu dia e até mesmo a sua
identificação se dá por números: RG, CPF, CNH, etc.

Na numerologia, somamos os números até que a soma dê
um número unitário. Cada um desses números tem um
significado. Temos duas exceções apenas: os números 11 e
22 não se transformam em unitário, pois são considerados
números mestres.

Importante ressaltar que não existe número BOM ou
número MAU. Existe um número BEM ou MAL expressado.

A Numerologia Cabalística é diferente das demais
numerologias, pois utilizamos uma tabela de conversão
(Tabela Caldeia) de letras em números e é totalmente
baseada no alfabeto judaico (AlefBeit). E essa tabela leva
em consideração os sinais gráficos como acentos, cedilha,
hífen etc.

Numerologia é uma ciência
que estuda a vibração dos
números. Cada número tem
uma energia, assim como as
notas musicais.
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O SIGNIFICADO DOS NÚMEROS

O que abre os caminhos, aquele que inicia
algo novo, tem atitude, tem iniciativa.

Comunicação, conversa, criatividade,
gosta do público, as pessoas ouvem o que
ele diz, tem facilidade com grupos. É o
número da expressão da criatividade.

A parceira, o par, precisa sempre do
outro para ser mais completo, gosta de
trabalhos, diversão e lazer em duplas, é o
número das parcerias.

Veio neste mundo para trabalhar, ter
foco objetividade, é gente que faz.
Precisa estar em constante ação, sempre
fazendo algo
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Mudança, transformação, metamorfose,
gosta de desafios e sempre está
mudando algo na sua vida. Muitas vezes
quer mudar de cidade, estado, país.... de
relacionamento. É o número das viagens
e dos aprendizados.

Introspecção, precisa trabalhar a
individualidade e a espiritualidade. Precisa
se auto desenvolver e se auto conhecer.
Necessita do silêncio e, muitas vezes,
precisa se isolar.

Mãezona (ou paizão), está sempre
preocupado com os outros, cuidando
como se fosse filho... e quando é filho,
então, daí cuida muito!! Cuida em todos
os aspectos: físico, mental, emocional,
etc. É o número dos relacionamentos.

Prosperidade, ordem, justiça, dinheiro,
equilíbrio, harmonia. É o número do
infinito.
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Finalizar ciclos, encerrar, terminar. Precisa
encontrar a própria luz para lidar com os
desapegos que vai enfrentar na vida. Tem
relação com a coletividade e o altruísmo.
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