
 



DICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DE NUMEROLOGIA  
 

SUGESTÕES PARA O CORRETO ATENDIMENTO 

A consulta fica a critério do combinado presencial e/ou online 

É interessante que o cliente receba o estudo impresso ou por email com as orientações 

de como utilizar o material fornecido. Deve ser informado que estude por mais de uma 

vez até se reconhecer com o conteúdo do livro da vida e que o numerólogo esteja 

disponível para os questionamentos O auto-reconhecimento ira melhorar 

gradativamente o cliente, nunca o numerólogo deve lhe dizer para mudar, pois ninguém 

muda ninguém o fato se dá com o foco e a vontade de cada um. 

Numerólogo previna-se. A ética de um numerólogo é sua fonte de credibilidade. 

O mapa numerológico de forma alguma deve ser estudado sem a autorização do 

interessado. 

O custo a forma de pagamento e o prazo de entrega do trabalho deve ser informado  

Sugere-se. Autorização via email com os dados a serem estudados; nome de solteira 

para as mulheres data de nascimento independente do registro, como assina endereço 

placa do carro dados de quem deseja a sinastria e um pequeno relatório do que o cliente 

busca como respostas dentro do estudo, afetividade, família profissional, saúde, enfim 

para orientar o questionamento que e da forma que for ser revisto em um estudo  

 

Procedimentos; O que explicar? O que orientar? O que aconselhar? 

 

Passo “1” – Interessante será se tiver em mãos o resumo do estudo completo para que 

não se contradisser na exposição dos conhecimentos e características do cliente e por 

esse motivo sugere-se que nos resultados do estudo pratico coloque uma palavra chave 

de acordo com a vibração pertinente para cada item do mapa natal  

Numerólogo antes de iniciar a consulta confira com o cliente os dados fornecidos nome 

e data de nascimento para que erros não ocorram, afinal e uma alma que está sendo 

desvendada. 

O numerólogo deve seguir uma linha de raciocínio lógico e pratico mesmo que as 

vibrações de cada item sejam inconstantes como pares e impares, lembrando que as 

vibrações pares se harmonizam entre si e idem para com as impares o que revela melhor 

integração física emocional do cliente, vibrações dissonantes tendem a configurar 

desarmonias de fonte emocional com enervantes procedimentos na conduta da rotina 

diária, porém cabe ao numerólogo esse aconselhamento ou sugestão de forma sutil sem 

entrar no padrão funcional do cliente, pode ser indicadas terapias ou filosofias. 

A saúde também pode e devem ser indicadas ao cliente, em desafios, cores ausentes e 

em excessos no campo sutil da aura, o numerólogo, metafisicamente, deve orientar o 

cliente. Nesse manual o numerólogo encontra essas orientações   



A consulta deve girar em torno de 1:30 horas pode ser gravada caso desejarem e deve 

ser evitado que o numerólogo entre em suas próprias particularidades como exemplos. 

A consulta do estudo deve girar toda em função as vibrações do cliente, nada inventado    

 

 Passo “2” Momentos decisivos – O cliente que busca o estudo deseja saber as 

ocorrências sobre o momento vivencial. Sugere-se iniciar a consulta por essas energias 

vibracionais,  

Os momentos decisivos estão contidos nos pináculos, desafios, vibração da idade no 

ano pessoal e na pirâmide de trigono. 

SÃO TENDENCIAS E PROBABILIDADES DE OCORRENCIAS DO CICLO, 

principalmente a vibração da idade e do ano pessoal, por isso a vibração do digito duplo 

é interessante para entender que um digito menos o outro pode revelar o obstáculo a ser 

superado nesse momento vivencial do cliente para superar o desafio do epiciclo 

 Sugere-se um apanhado geral de item a item e completar com um resumo do período 

que vivencia o cliente  

Caso o cliente deseja saber uma questão especifica o quadrimestre o mês e o dia pessoal 

devem estes serem inseridos na consulta, como por exemplo, o dia da assinatura de 

contratos, cirurgias, enfim tudo depende do que ocorre nessa particularidade, mas 

lembro que no pequeno relatório via email deve constar o pedido, para que o 

numerólogo esteja pronto a resposta  

 

 Passo “3”O talento (através da quantidade de uma mesma letra ou tendência 

dominante) A vocação e a Carreira devem ser indicadas em função da motivação da 

alma e da expressão  

 

  Passo “4” indique como deve se portar perante o social com a Personalidade ou 

aparência ou autoimagem para que com o plano de temperamento possa se por em 

evidência com os atributos que possui em talentos e habilidade a fim de que a vocação e 

a carreira possam fluir e cumprir o plano aqui na terra que é a missão de vida  

 

 Passo “5” O dia de nascimento diz muito sobre o talento especifico, principalmente se 

o cliente estiver no ciclo do Poder. 

Importante cada ciclo que vivencia ser explorado se for o formativo até a maturidade 

com a entrada do numero poderoso em ação e se for na colheita discorra sobre como 

vivenciar a melhor idade da sabedoria.  

 Passo “6” Finalize as consulta com a missão aqui na terra, ou seja, a lição de vida 

que abre as oportunidades profissionais com a carreira e é o motivo pelo qual está 

aqui nesse plano tendo os atributos para o cumprimento desse papel nesta vida.  



 

Os 6 números principais devem ser colocados em pauta não necessariamente um a um 

mas no contexto geral, tendo como complemento das vibrações acentuadas e essências 

ás energias acessórias compostas no estudo. O numerólogo deve sempre se preparar 

antes de cada consulta tendo em mãos o estudo. 

Enganações não são permitidas na ética de um profissional de numerologia.  

Boas vibrações – Sal  

 O CURSO BÁSICO E AVANÇADO I DE NUMEROLOGIA PITAGORICA ESTÁ 

BEM ELABORADO DE FORMA MUITO PRATICA COM DICAS INCRIVEIS DE 

COMO REALIZAR UMA EXCELENTE CONSULTA COM A INDICAÇÃO DOS 

ACONSELHAMENTOS PARA FLUIDEZ. TERAPEUTICA  

O PROGRAMA PERTINENTE A ESSE ESTUDO NUMEROLÓGICO BÁSICO E 

AVANÇADO I  ESTÁ DISPONVIEL NO SITE  www.programanumerologia.com.br 

 

O CURSO PROFISSIONAL PITAGÓRICO AMARRADO COM A NUMEROLOGIA 

CÁRMICA QUE ABRANGE A TAROMANCIA OS NUMEROS SINCRÔNICOS 

ATRAVÉS DAS PIRÂMIDES INVERTIDAS ESTÁ DISPONIVEL EM MEU SITE.E 

O PROGRAMA QUINTESSENCIA REFERENTE AO ESTUDO PROFISSIONAL 

TAMBÉM ESTÁ DISPONIVEL PARA AQUISIÇÃO.  

CONTATOS No site  www.suelilucchidileo.com ou pelo email suelilucchi@gmail.com 

 

Instrutora e facilitadora Sueli Lucchi Di Leo. 

 Que a luz esteja em teus caninhos. 

Desejo sucesso. 
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