








Rio de Janeiro
2020

Max Làmdsceck

1ª Edição



O AUTOR responsabiliza-se in-
teiramente pela originalidade e 
integridade do conteúdo da sua 
OBRA, bem como isenta a EDI-
TORA de qualquer obrigação ju-
dicial decorrente da violação de 
direitos autorais ou direitos de 
imagem contidos na OBRA, que 
declara, sob as penas da Lei, ser 
de sua única e exclusiva autoria.

Numerologia cabalística:  
desvendando o código numerológico

Copyright © 2020, Max Làmdsceck
Todos os direitos são reservados no Brasil.

PoD Editora 
Rua Imperatriz Leopoldina, 8 sala 1110
Centro – Rio de Janeiro - 20060-030
Tel. 21 2236-0844 • www.podeditora.com.br
atendimento@podeditora.com.br

Capa:
Fábio Darci

Impressão e Acabamento:
PoD Editora 

Revisão:
Pod Editora

Nenhuma parte desta publicação pode ser utilizada ou re-
produzida em qualquer meio ou forma, seja mecânico, fo-
tocópia, gravação, nem apropriada ou estocada em banco 
de dados sem a expressa autorização do autor.

L25n

   Landscheck, Max
   Numerologia cabalística: desvendando o código numerológico / Max Landscheck. 
- 1. ed. - Rio de Janeiro : Pod, 2020.
   260 p. : il. ; 21 cm.
    Inclui bibliografia

ISBN 978-65-86147-38-4

   1. Ciências ocultas. 2. Numerologia. I. Título.

20-65321   CDD: 133.335
   CDU: 133.5:2-135.3                10/07/2020
Leandra Felix da Cruz Candido - Bibliotecária - CRB-7/6135

CIP-Brasil. Catalogação-na-Publicação
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ



Dedicatória

Dedico este livro à minha esposa Dhayane e aos meus 
filhos, Miguel e Raphael. Sem vocês, nada seria possível.





Agradecimentos

Agradeço à Damaris e ao Carlos Tosin; à minha mãe Myrian e 
ao meu pai Marino; aos meus sogros e pais Paulo e Sueli; aos 
meus irmãos e a todos os meus alunos; ao Tiago Domingues; 
e a todas as pessoas que confiam em meu trabalho.





9

Max Làmdsceck

Sumário

Dedicatória .................................................................5
Agradecimentos ............................................................7
Apresentação ............................................................. 11
Manual do livro ........................................................... 13

Parte 1 - Números
Vamos estudar os números? ............................................ 17
Número 1 – o número da Liderança, Pioneirismo e Iniciativa ..... 19
Número 2 – Diplomacia, associações, cooperação .................. 25
Número 3 – Comunicação, autoexpressão ............................ 31
Número 4 – Trabalho, organização .................................... 37
Número 5 – Versatilidade, mudanças, inovação ..................... 43
Número 6 – Amor, família ............................................... 49
Número 7 – Introspecção, intelectualidade, especialização ...... 55
Número 8 – Justiça, Êxito-Material, Poder ........................... 61
Número 9 – Altruísmo, universalismo ................................. 67
Número 11 – Fé, Intuição ............................................... 73
Número 22 – Grandes obras ............................................ 79
E o que é a Numerologia Cabalística? ................................. 85
As Numerologias ......................................................... 91
Redução e Adição Teosófica ........................................... 107
A redução dos Números Compostos .................................. 111
Entenda mais sobre o seu dia de nascimento ...................... 121
Número Psíquico ........................................................ 151
Harmonia Conjugal ..................................................... 157
Agora, vamos entender a vibração do seu ano pessoal ........... 161
As vibrações do seu mês pessoal ..................................... 165
As vibrações do seu dia pessoal ...................................... 167
Desafios ................................................................... 169
Dívida Cármica .......................................................... 171
Lições Cármicas ......................................................... 173
Ciclos de Vida ........................................................... 177
Momento Decisivo....................................................... 183



Relação Intervalores .................................................... 187
Sequências negativas ................................................... 189
Tendências Ocultas ..................................................... 193
Talento Oculto ........................................................... 195
Resposta Subconsciente ................................................ 197

Parte 2 - Cálculos
O Poder dos Números – Cálculos ...................................... 201
Dia do Nascimento ...................................................... 209
Calcule seu Número Psíquico  ......................................... 211
Vamos calcular os números do amor, relacionamentos e harmonia 
conjugal .................................................................. 213
Calculando o Seu Ano Pessoal, Mês Pessoal e Dia Pessoal ........ 215
Ciclos de Vida ........................................................... 217
Cálculo dos desafios de vida .......................................... 221
Calcule seu primeiro momento decisivo ............................ 223
Agora, vamos calcular os números cármicos ....................... 227
Grau de Ascensão ....................................................... 229
Resposta Subconsciente ................................................ 231
Tendências Ocultas ..................................................... 233
Relação intervalores .................................................... 235
Talento oculto ........................................................... 237
Triângulo da vida ........................................................ 239
Dias Favoráveis .......................................................... 243
Números favoráveis e harmônicos .................................... 247
Número de casas ........................................................ 251
Placas de Automóveis .................................................. 253
Números de telefone ................................................... 255
Compatibilidade pessoal ............................................... 257



11

Max Làmdsceck

Apresentação

Há mais de cinco anos venho me dedicando a encontrar maneiras 
de ajudar pessoas a realizar seus objetivos e atingir a prosperidade 
através do conhecimento dos números.
Sou Professor Max e já mudei a vida de milhares de pessoas por meio 
do Mapa Numerológico Pessoal e Empresarial. Além disso, ofereço 
cursos on-line sobre a Numerologia Cabalística Transformativa, como 
Código Numerológico, O Poder dos Números (Curso de Certificação 
Profissional em Numerologia Cabalística), Os Números da Prospe-
ridade, Maximizando o Mapa Numerológico, entre outros.
E foi através de mais de 10 horas quase que diárias, entre atendi-
mentos e muito estudo que organizei um conteúdo que está presente 
neste livro.
Este livro surgiu ao perceber o quanto as pessoas desconhecem 
o poder dos números nas suas vidas e, mais do que isso: o desco-
nhecimento do seu Código Numerológico que os leva a viver ciclos 
repetitivos e um bloqueio em diversas áreas como profissional, pes-
soal e financeira.

Você já parou para pensar que pode estar SABOTANDO 
seu SUCESSO com ações INCONSCIENTES?

Pois é... Existe um código numérico que está regendo sua vida, 
mesmo que você nem saiba ou perceba e está te levando para o 
sucesso ou para o fracasso.
A sua vida é regida por números.
Cada letra do seu nome, cada acento, cada número que você utiliza 
para senhas de banco, dias da semana que você fecha negócios e 
muito mais... tudo isso está regido por números.
Você verá que ao ler o livro e desvendar seu Código Numerológico 
conseguirá entender seus números da personalidade, seu destino, 
missão, o que te motiva de verdade, a impressão que você causa 
nas pessoas à sua volta e até seu jeito de agir.
É com todo conhecimento que a Numerologia Cabalística proporciona 
que você terá uma das grandes chaves para vencer os obstáculos 
que a vida impõe a cada dia.



12

NUMEROLOGIA CABALÍSTICA | Desvendando o Código Numerológico

Saber Numerologia Cabalística é uma das principais formas para 
você ter mais clareza sobre sua vida e destino.
Este livro e para que você consiga enxergar a vida sob uma nova 
perspectiva e dar um passo em direção à sua verdadeira realização 
pessoal, profissional e financeira, aplicando de forma prática os 
ensinamentos contidos nesta ciência com mais de 8 mil anos que 
é a Numerologia Cabalística.
O livro foi dividido em 3 partes para seu melhor aproveitamento 
(Entendimento, Cálculos e Aplicação). Então, te peço que encare 
essa leitura como se fosse seu manual prático de Numerologia: 
para ter maiores e melhores resultados, sublinhe e marque tudo 
que achar necessário.

Desejo uma ótima leitura e grandes mudanças!

Força e Raça
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Manual do livro

Este é um livro de Numerologia Cabalística Transformativa, e para 
você entendê-lo, deve seguir estes passos:

1. Leia a introdução e a dedicatória;

2. Leia este manual;

3. Inicialmente, vamos estudar os números de 0 a 9 e os 
números 11 e 22. Ao decorrer do livro, você vai poder en-
tender e associar as vibrações;

4. Depois, vamos estudar os CÁLCULOS mais importantes 
para o seu autoconhecimento;

5. Na última etapa, você já tem os seus números, entende 
sobre eles, então precisa utilizá-los no seu dia a dia. Para 
isso, eu vou te ensinar as práticas que eu mais utilizo para 
maximizar meus resultados.

Gosto muito desta frase de Goethe:

“Não é suficiente saber, é preciso aplicar. Não é 
suficiente querer, é preciso agir.”

É o seu momento de AGIR e APLICAR.
Força e Raça!

Professor Max





Parte 1 - Números





17

Max Làmdsceck

Vamos estudar os números?

Iniciemos pelo número ZERO, o número da neutralidade.

No começo de tudo ou na origem de tudo, a vida foi cria-
da a partir de uma massa nebulosa ou círculo que gi-
rando iniciou a criação. Tudo precisa de um início, então 
podemos dizer que o ZERO é a origem ou fonte criadora 
dos números e dele os outros números surgiram.
Se você tem um ZERO em sua vida, pode indicar que 

deverá superar fases difíceis, mas poderá obter grande energia, 
força, honras, conquistas e glórias com a energia desse número.
Esse número tem a face de ser TUDO ou de ser NADA, e como TUDO 
é a força, representa o infi nito, a neutralização das negatividades, 
das superações (SUPER AÇÕES). Também é o número que propor-
ciona a POTENCIALIZAÇÃO dos números que estão junto a ele. Todo 
número junto ao número zero é potencializado.
Como NADA, o zero também é o fi nal e separação das situações, 
dos números. Um número vibrando em seu aspecto negativo ou 
número ruim, separado pelo zero, muda a energia.
Demonstrando a potencialização dos números, um exemplo é o nú-
mero dez (10), que signifi ca 10 vezes o número 1.
Como estamos falando sobre o número 10, você sabia que a décima 
letra do alfabeto hebraico, o YOD ou IOD, carrega um mistério? 

O Yod é uma letra do alfabeto hebraico cuja escrita é 
suspensa no ar. É a menor das letras hebraicas, sobre 
a qual podemos dizer que é o “átomo” das consoantes, 
pois tem o formato a partir do qual todas as outras letras 
começam e terminam.
“De acordo com o Likutei Moharan essa letra é o primeiro 

ponto com o qual os escribas começam a escrever uma letra, ou o 
último ponto que dão a uma letra, ou seja, sua forma fi nal é um yod”
Pela tradição mística judaica, o Yod representa um ponto divino de 
energia. Como é usado para formar todas as outras letras, Yod indica 
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a onipresença de Deus, uma vez que Deus usa as letras como os 
blocos de criação.
O Yod, que é figurado por uma vírgula ou, antes, um ponto, representa 
o princípio das coisas (todas as formas têm seu princípio no ponto).
E o significado da Yod como Dez?
Se considerarmos o valor numérico do Yod como 10, o algarismo 1 
representa o Princípio Único, o Ser; o zero nada vale por si mesmo, 
é o Nada Relativo (pois o Nada Absoluto não existe), o Não Ser, o 
qual, antepondo-se à unidade (01), não tem valor; colocado, porém, 
na ordem inferior, contribui para a elevação do todo (de 1 forma-se 
10). Assim, Deus, que é o Princípio Único das coisas (1), produz o 
Universo (10) do reativo nada (0).
Quando escrevemos a palavra (Yod), ela significa “braço” ou “mão” e 
o valor seu numérico é igual a dez. Agora dez é um número marcado 
da conclusão e da ordem, como evidenciado pelo seguinte: o siste-
ma de número de base 10 é universal. Assim como Yod faz parte de 
todas as letras anteriores do alfabeto (como um componente), logo o 
Yod faz parte de todos os números.

A palavra (Yod)

É dito pelos sábios que o Yod não significa 10 porque temos dez 
dedos, mas temos dez dedos porque Yod significa 10. Havia dez 
pragas emitidas durante o Êxodo do Egito; Deus nos deu Dez Man-
damentos; a “décima parte” será santa para o Senhor (Levítico 
27:32). Há dez forças da “Árvore da Vida”, chamado Sefirot, que 
retratam o trabalho metafísico de Deus no universo.
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Número 1 – o número da 
Liderança, Pioneirismo e Iniciativa

Após a semente germinar ou a massa nebulosa se 
transformar, gerou-se uma linha que foi denominada 
como o número da mônada ou da unidade.
Esse é o número do poder CRIADOR, do início, do SOL, 

da origem do universo ativo e do começo dos números.

Em algumas religiões, o número 1 também pode revelar o divino, 
um Deus único, mas esse símbolo da individualidade também é tido 
como a representação do próprio homem, pois o ser humano em 
pé, ereto, é a imagem do número.
O número 1 passa ideia do ser único ligada ao papel do líder e, 
consequentemente, ao poder, à força e à ambição. Pelo fato de ser 
o primeiro e de dar origem aos outros números, o 1 também é rela-
cionado à objetividade e à realização.
Quem nasce no dia 1 ou possui a vibração desse número, tem as 
inclinações a ser inventivo, individualista, pioneiro e quer liderar, 
quer direcionar e conduzir. São ambiciosos, determinados e sempre 
estão em busca de oportunidades.
Assim como número, as pessoas regidas pelo 1 são individualistas e 
não gostam de receber ordens. Nasceram para dar ordens, organizar, 
iniciar projetos e liderar. Quando são subordinados e não exercem a 
liderança, têm dificuldades em aceitar ordens.
Nasceu para ser o pioneiro, o líder, o chefe, o comandante e geral-
mente a liderança o persegue ou o encontra. Dessa forma, para ter 
maiores facilidades ou sucesso, o número 1 precisa liderar e não ser 
liderado. SER o PRÓPRIO CHEFE.
No Tarot, a carta que representa o número 1 é o Mago, que é a 
síntese do todo, é o início dos mistérios e o poder para entendê-los 
e utilizá-los ao seu favor, representando assim um sinal de poder 
e estabilidade.






