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SUA ANÁLISE NUMEROLÓGICA (PESSOAL)
A Numerologia tem se expandido numa velocidade cada vez mais rápida, pois vem de encontro 

a nossa necessidade de adquirir um conhecimento mais profundo de nós mesmos e de nos 

orientarmos acerca dos caminhos mais apropriados a seguir. Em suma, a Numerologia nos 

ajuda a conhecer melhor quem nós realmente somos, mostrando-nos como nos portarmos face 

ao mundo em que vivemos, nossa vida e as vidas alheias.

A simplicidade das informações necessárias para obter uma análise numerológica - bastam a 

data de nascimento e o nome completo de registro -  tornam essa ciência particularmente 

prática e precisa, proporcionando uma análise surpreendente da mente humana.

A Numerologia faz uso do simbolismo psicológico contido nos números. A maioria das pessoas 

tem pouco conhecimento relativo à "face oculta" de si mesmos, mistério que a Numerologia 

pode ajudar a  desvendar.  Essa ciência traça a geografia  pessoal  de  cada um,  desvelando 

também possíveis aberturas e pontos críticos. No entanto, a Numerologia não faz previsões 

quanto a sua reação, tampouco quanto a seu sucesso ou fracasso, pois isso cabe somente a 

você. Cabe a você decidir se prefere pegar o guarda-chuva e enfrentar a tempestade ou esperar 



tranqüilamente dentro de casa.
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SUA PERSONALIDADE
Toda  personalidade  possui  inúmeras  facetas  e  não  se  pode  acreditar  na  possibilidade  de 

descrever-se  uma  personalidade  baseando-se  em  apenas  uma  dessas  características.  Na 

verdade, a personalidade pode ser definida com base em três aspectos básicos quais sejam o 

Número da Expressão, o Número da Intimidade e o Desejo da Alma.

NÚMERO DA EXPRESSÃO

Este é o número chave dentro da Numerologia.  Esse número representa seu potencial  de 

expressão e de relacionamento; representa também a imagem que você passa para as outras 

pessoas. Você tem livre arbítrio para fazer uso total ou parcial desse potencial. O Número da 

Expressão é um número muito importante para a análise do comportamento de uma pessoa, 

fornecendo-lhe  orientação  para  a  vida  profissional.  Quando  o  potencial  do  Número  da 

Expressão não é totalmente utilizado, confere uma certa instabilidade no que diz respeito ao 

Número da Intimidade. Nesse caso, é preciso estabilizar-se primeiro, procurando fortalecer sua 

base (o Número da Intimidade), para tornar-se apto a desenvolver suas qualidades natas de 

expressão.  O  Número  da  Expressão  também  permite  a  análise  das  possibilidades  de 

compreensão entre duas pessoas e a avaliação dos possíveis tipos de relacionamentos nos 

quais poderiam se envolver. Para calcular esse número, deve-se reduzir o  total dos valores 
numéricos de todas as letras do nome de batismo completo. Para melhorar ainda mais essa 

interpretação, seria bom levar em consideração o Desejo da Alma. Dessa forma, os números 1 

ou 8 (naturalmente difíceis de lidar) podem ser suavizados caso o seu Desejo da Alma seja 2, 6  

ou 9.
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Seu Número da Expressão é 4. Personalidade estável, direta e prática.

Esta é a aparência de uma personalidade com múltiplas facetas, às vezes complexa de se 

descrever. Você parece ser uma pessoa corajosa, confiável, relativamente discreta e na maioria 

das vezes não muito volúvel ou desordeira. Sob os aspectos de reserva ou até timidez, sua 



grande capacidade de trabalhar e sua devoção aos valores tradicionais lhe dão uma imagem de 

estabilidade. Você é uma pessoa eficiente e reflexiva. As tarefas podem lhe ser dadas com 

confiança. Lealdade, honestidade e confiabilidade são algumas das suas qualidades óbvias. 

Você é uma pessoa séria, consciente de suas obrigações e muita devotada a sua família. Você 

escolhe suas amizades com muito cuidado e não confia nas pessoas com muita facilidade. Seu 

senso de disciplina lhe dá a capacidade de aceitar restrições muito bem. Você se sente à 

vontade resolvendo problemas de todos os tipos devido a sua natureza meticulosa e aplicada. 

Tarefas difíceis, rotina e esforço não são motivo de temor. Mas isto não significa que você não 

tenha  sensibilidade  quando  à  consideração  e  o  encorajamento  das  pessoas,  muito  pelo 

contrário. Na verdade, você gosta de se valorizar através do trabalho, pela sua confiança. Os 

que adoram festa e diversão têm dificuldades em entender sua satisfação em construir, criar e 

usar suas capacidades da melhor maneira possível. Paciência, cautela e capacidade de síntese 

dão a seu dia-a-dia bases sólidas para realizar seu trabalho. O respeito às leis, o senso do 

dever e seus hábitos extremamente rigorosos fazem de você um profissional de desempenho 

muito confiável. Quaisquer que sejam suas tarefas, você as realiza e nunca diminui o ritmo. 

Além disso, você gosta de ter uma aparência sempre tranqüila. Sua ascensão é lenta mas 

regular e no final você consegue seu merecido sucesso com muito suor. Mas não se aprisione 

devido ao rigor excessivo, pois as pessoas podem fazer acusações de falta de originalidade, 

fantasia, talvez até de espiritualidade, calor e refinamento. Mas os esforços para melhorar a si 

mesmo não são motivo para temor...

No campo sentimental, você sente necessidade de um ambiente estável bem como de uma 

pessoa compreensiva que encoraje a expressão de suas idéias e sentimentos. Você é capaz de 

sentimentos profundos e uma grande fidelidade mesmo que não saiba demonstrar muito bem. 

Sua vida íntima é mais rica do que aparenta, devido a sua discrição natural. Você tem uma 

certa desconfiança das pessoas. Isto se deve a uma falta de autoconfiança nesta área. Seria 

uma pena reprimir suas qualidades do coração, sua lealdade e sua sinceridade e passar por 

uma pessoa insignificante ou inflexível. Se for este o caso, reaja, seja uma pessoa flexível, 

espontânea, não se feche, libere seus sentimentos...  mas não exija nada em troca. Não se 

esqueça de que as pessoas não têm de ser iguais a você! Não fique sempre querendo sinais 

palpáveis, explicações ou provas. Quando conseguir superar estas dificuldades, você saberá 

como  aproveitar  ao  máximo  suas  qualidades  pessoais,  sua  maturidade  e  como  viver  o 

relacionamento sério que você deseja.

Em suma, esta vibração oferece inúmeras qualidades concretas tais como: senso prático, gosto 

pelo trabalho,  paciência,  solidez,  resistência mas também as qualidades de lógica,  ordem, 

organização, método, integridade e sinceridade.

Os possíveis  excessos  que devem ser  evitados  se  você  quer  viver  harmoniosamente  sob a 

vibração  do  número  4  são:  severidade,  rigidez,  rotina  excessiva,  uma  tendência  à 

mesquinharia, para alguns de vocês uma certa dificuldade de conceitualizar, às vezes uma 

falta de tato, lentidão, melancolia e uma necessidade de dominar. Mas reconhecer estas falhas 

é o primeiro passo para corrigi-las!



Orientação profissional

Todo  tipo de  trabalho manual,  atividades que exigem ordem e método.  Você se  sentirá à 

vontade em todas as  funções  onde for  necessário  manter,  organizar,  contar,  controlar  ou 

construir.  Por  exemplo,  a  área  de  construção,  mecânica,  agricultura,  vendas,  exército, 

trabalhos detalhados, alimentação, etc. Lembre-se de que a escolha de uma profissão não 

depende apenas do Número da Expressão.  Esta  decisão pode estar  ligada também a seu 

Caminho de Origem, seu Desejo da Alma ou sua Vibração de Aniversário.

NB: Para sua informação, este número deriva do 85. Indicação de sucesso material e social 

aliado  a  mudanças  estimulantes  ou  períodos  de  incertezas  (vai-não-vai,  equilíbrio-

desequilíbrio). Obstáculos a serem superados. Probabilidade de atitudes imprudentes levando 

a um recomeço. Cultive a moderação. Grande poder criativo, grande poder de regeneração e 

sexualidade bastante desenvolvida.

DESEJO DA ALMA

O Desejo da Alma corresponde a suas motivações mais profundas, ao que é mais importante 

para você. Ele influencia suas escolhas e decisões mesmo que você não tenha consciência 

disto. É um número que está ligado a suas emoções mais íntimas. Seu Número da Expressão 

será muito influenciado e complementado por seu Desejo da Alma. Esta vibração é calculada 

reduzindo-se a soma das vogais do seu nome completo de registro.
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Seu Desejo da Alma é o de número 11. Poucos são aqueles capazes de viver as qualidades 

desse Número mestre, a grande maioria possui o 2 como Desejo da Alma, cuja explicação está 

adiante. Suas motivações são a energia, o despertar e a inspiração. Sua inteligência e sua 

intuição costumam estar  acima da média.  Você  está  à  procura de  uma certa  perfeição  e 

gostaria de poder dividir seus valores espirituais e suas crenças. Você fala a seus amigos de 

suas idéias,  reflexões e  intuições com gentileza.  Essa vibração costuma conferir  um certo 

magnetismo pessoal  aliado a  capacidades  criativas.  Quando está  à  vontade,  você  passa a 

impressão de ser uma pessoa forte. Quando seu Desejo da Alma lhe dá inspiração, você dá 

muita importância às necessidades da humanidade, seu idealismo te leva a ajudar os outros. 

Isso pode te induzir a querer ser "o professor inspirado", aquele que mostra o caminho. A 

energia desse Número mestre também pode significar um desejo de se impor, de botar para 

quebrar, pois a vibração do número 11 implica o desejo secreto de ser admirado ou amado, 

mas sem deixar de lado a independência. Este é o paradoxo do número 11 que é reduzido a 2.

Seu  Desejo  da  Alma  é  o  de  número  2.  Sua  maior  motivação  é  envolver-se  em 

relacionamentos  amigáveis,  encontrar  sócios,  procurar  uma união,  principalmente  em um 

ambiente confortável e caloroso. Em sua vida, a ênfase está na importância das seguintes 

idéias: cooperação, amizade, amor, boa vontade, sociabilidade, tranqüilidade, harmonia entre 

os valores materiais e emocionais. Você se sente atrair pelos outros e tem um certo talento em 



dar  o  primeiro  passo  nos  relacionamentos.  Talvez  você  procure,  mesmo  que 

inconscientemente, algum tipo de apoio para sentir-se em segurança ou simplesmente porque 

você não tem o costume de tomar a iniciativa ou talvez porque a presença de outras pessoas 

faz com que você se sinta bem. Essas tendências podem ser confirmadas ou invalidadas por 

outros importantes aspectos de sua análise (Vibração de Aniversário, O Número da Intimidade 

e o Número da Expressão). Se for bem aproveitada, essa vibração pode fazer de você uma 

pessoa  sensível,  afetuosa,  amorosa,  carinhosa  e  pacífica.  Preparada  para  fazer  qualquer 

negócio para manter a amizade (ou os laços afetivos em um casamento), você possui também 

muita paciência e diplomacia. Ao invés de se valer de pressão ou de chantagem disfarçada, 

suas  táticas  são  mais  sutis.  Você  sabe  como guiar  a  conversa  para  os  assuntos  de  seu 

interesse,  amenizar os ânimos ou afastar tudo aquilo capaz de mexer com o seu mundo. 

Quando seu Desejo da Alma lhe inspira, você é uma pessoa devotada, amigável, afetuosa, 

agradável  e  bastante  simpática.  Você  prefere  trabalhar  em grupo  com seus  amigos,  mas 

também é do tipo que quer casar e ter um lar confortável. Caso você seja capaz de desenvolver 

sua  sensibilidade,  ela  pode  tornar-se  tão  exacerbada  a  ponto  de  enriquecer  muito  sua 

imaginação, proporcionando-lhe um certo senso artístico e talentos intuitivos. Os possíveis 

excessos  ligados  ao  Número  2  como  Desejo  da  Alma  são:  uma  certa  fraqueza,  falta  de 

autodisciplina, falta de opinião, imaginação muito distante da realidade, falta de estabilidade 

no campo profissional, tendência a mentiras e dissimulação, sensibilidade excessiva capaz de 

torná-lo excessivamente sensível às críticas. Caso você utilize todo esse potencial, poderá ser 

bom ouvinte, uma pessoa simpática, afetuosa e que gosta de cooperar ou encontrará alguém a 

quem tenha prazer em ajudar.

NB: Para sua informação, este número deriva do 38,  que nas cartas do Tarô simboliza a 

"Rainha de Copas" - sinceridade, amor e ternura. Casamento feliz e sorte. Criatividade, energia 

e inspiração também. O talento intuitivo da vibração do número 38 refere-se à mulheres. Os 

aspectos material  e  financeiro também são favorecidos por essa vibração.  Possibilidade de 

sucesso em vendas, arte e na mídia, podendo alcançar o estrelato. Importante apoio vindo de 

uma mulher pode ajudar no caminho do sucesso (ou uma figura feminina dominante). Número 

capaz de trazer sorte, mas pode implicar tentações também.

NÚMERO DA INTIMIDADE

O Número da Intimidade, também conhecido como "eu oculto", é a base inconsciente de sua 

personalidade. Ele forma uma parte da torre principal de seu castelo. Com a ajuda dele você 

busca forças quando sente necessidade; principalmente em situações de conflito, sempre que 

você  precisa  encarar  um problema ou  um projeto  importante,  quando  você  sente  tensão, 

cansaço ou quando seus interesses principais são ameaçados. Nestes momentos, você deixará 

de  usar  a  vibração  de  seu  Número  da  Expressão  para  apoiar-se  exclusivamente  em seu 

Número da Intimidade. É seu modo de reagir. A vibração do Número da Intimidade permite 

conhecer o caráter oculto do ser humano, revelar as necessidades íntimas e prever reações em 

caso de tensão.

Toda  a  sua  estrutura  psicológica  está  concentrada  no  seu  Número  da  Intimidade! 



Consequentemente, é importante que sua integridade seja preservada contra todos os ataques, 

senão  o  resultado  será  nervosismo,  angústia  e  indecisão.  Este  número,  que  se  torna 

significativo na idade adulta, é calculado pela redução da soma das consoantes de seu nome 

completo de batismo.
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Seu  Número  da  Intimidade  é  11,  que  é  um número  mestre,  em outras  palavras,  uma 

vibração que é muito mais intensa e sutil.

Necessidades prioritárias do 11: fazer a ligação entre as riquezas interiores e o mundo exterior, 

externar sua inspiração.

A  vibração  número  2  já  confere  a  faculdade  de  receptividade  e  sensibilidade  levemente 

superior à média; a vibração de número 11 permitir-lhe-á abordar forças até mais sutis. A 

vibração 11 pode ser distinta principalmente por uma capacidade crescente de tomar decisões 

importantes e de gerenciar a vida, que são áreas onde o Número da Intimidade 2 é geralmente 

hesitante  e  passivo.  Se  a  vibração  11  for  vivida  corretamente,  ela  trará  inspiração, 

magnetismo, intuição e uma grande energia. Inconscientemente, você necessita obter sucesso 

no mundo material e conseguir reconhecimento através de seu conhecimento e sua mente 

refinada, o que lhe dá uma percepção muito sutil das coisas e das pessoas. Sua força interior 

lhe possibilita usar sua inspiração, atirar-se rumo a caminhos difíceis e passar por cima das 

aparências.  Você  tem  em  mente  o  futuro  e  os  ideais.  É  importante  para  você  ajudar  a 

sociedade a evoluir. No amor, sua natureza é muito idealista e isto pode ser um estímulo na 

busca pela perfeição. Esta grande energia pode significar também um caráter bem definido e 

talvez uma tendência de acreditar ser superior e querer se mostrar,  porque o 11 tem um 

desejo secreto de ser amado e admirado por todo mundo. O 11 é formado por dois 1, que é 

uma dupla energia impulsiva de vida e individualidade. Como sua soma, 2, esta vibração 

convida à união, cooperação, mas em um nível  mais elevado. Assim, a ambigüidade deste 

número mestre é retomada. Um Número da Intimidade 11 gera grandes ambições e muita 

paixão por tudo que se tenta fazer. O valor 11 é um apoio benéfico para seu sucesso, o que 

normalmente funciona como uma função de gerenciamento. Os excessos desta vibração são: 

emoções  às  vezes  perigosas  (fanatismo),  uso  destes  talentos  psíquicos  com  propósitos 

desonesto, intolerância, falta de interesse pelo lar, falta de tato e bom senso, o que pode levar 

o relacionamento a um rompimento.

Entretanto,  esta  vibração  extremamente  intensa  (algumas  vezes  uma  fonte  de  tensão) 

freqüentemente  será  vivida  como  2,  proporcionando-lhe  uma  força  interior  levemente 

crescente e sensibilidade.

Seu Número da Intimidade é um 2 resultante de 11:

Necessidades prioritárias do 2: atmosfera cooperativa e amigável. Tato nos relacionamentos. 

Preservação do equilíbrio emocional. Não gosta de disputas. Precisa se ligar a alguém que lhe 

dê a sensação de completitude.



Você tem a necessidade de cooperar, de sentir a apreciação e o amor das pessoas para poder 

se  expressar  completamente.  Inconscientemente,  você  procura  alguém que  possa  lhe  dar 

segurança (afetiva ou profissional). Sua estrutura básica é sociável. Seus contornos não são 

tão definidos e distintos quando os do Número da Intimidade 1. Pode ser caracterizado por 

uma certa suavidade, uma gentileza, um desejo de não se deixar notar.  Na verdade, você 

prefere cooperação a confrontos e seus trunfos principais são a aptidão para colaboração, sua 

atitude amistosa, sua diplomacia e sua gentileza. É possível que críticas ou pressão, com as 

quais você tem sofrido, direta ou indiretamente, desde a infância, tenham sensibilizado sua 

psique com relação a tensão e desentendimentos. Você não gosta de situações de conflito e 

reage muito mal a elas. Você demonstra um medo latente da reação de seu interlocutor, que 

às vezes pode lhe causar muita inquietação. Não seja sensível demais ao comportamento das 

pessoas. Aprenda a se distanciar. Seu desejo inconsciente de evitar atritos gera em você o 

ímpeto de estabelecer harmonia e compreensão, mas às vezes a ponto de abandonar suas 

exigências para evitar confrontos. Este é um de seus pontos fracos. Cuidado com os tiranos 

domésticos que gostarão de explorar sua maleabilidade. Você sofre se for mal compreendido 

ou rejeitado, pois você dá carinho e compaixão e espera o mesmo em troca.

Esta tendência oculta da sua personalidade lhe dá a capacidade de se adaptar facilmente a 

várias  situações  e  pessoas.  Sua  produtividade  será  especialmente  maior  quando  você 

trabalhar dentro de um grupo no qual você sabe como usar suas qualidades, sua imaginação e 

sua preocupação com detalhes e eficiência. Você possui boa memória, uma visão sintética das 

coisas e uma certa intuição. Para atingir seus objetivos, você sabe melhor do que ninguém 

como agir com sensibilidade e receptividade, usando sua diplomacia e dando bons conselhos 

ao mesmo tempo. Você daria um excelente negociador, inteligente e persuasivo. O fato de que 

outras pessoas colhem parte dos frutos do seu trabalho não são motivo de incômodo pois você 

aceita  o  papel  de  braço  direito  com  facilidade  (dependendo  dos  outros  aspectos  da  sua 

análise).

Sua sensibilidade e sua receptividade lhe dão a capacidade de evoluir facilmente no mundo 

interior  e  exterior.  Esta  sensibilidade  pode  ser  vista  como um tipo  de  ciência  prévia  dos 

acontecimentos, que algumas pessoas chamam de intuição, mas somente surgirá em você 

quando você aprender a conter um pouco seu intelecto com o fim de sentir a situação e ouvir 

seu eu interior. Entretanto, este talento é geralmente pouco explorado devido a uma certa 

passividade do 2, ao contrário do 11. Um Número da Intimidade 2 favorece as qualidades de 

diplomacia necessárias para gerar amor e simpatia, bem como para começar uma relação de 

cooperação. Por trás de sua aparência calma e agradável, por trás de sua natureza prestativa e 

seu sorriso pode se esconder às vezes uma força e uma tenacidade inesperada mesmo que 

você evite confrontos diretos. De fato, você é capaz de mostrar astúcia e perseverança quando 

quer obter algo. Somente quando seus limites são atingidos é que você pode se tornar uma 

pessoa vingativa e cheia de ódio.

Seu charme e seu comportamento geralmente incitam as pessoas a lhe oferecerem ajuda. Seu 

sucesso depende das pessoas que você atrai para virem em sua ajuda ou para completar seus 

projetos. Você gosta de atividades sociais e aceita (às vezes com muito pouca resistência) as 

regras do jogo. Por exemplo, você nunca questiona uma hierarquia ou hábito preestabelecidos. 



Você cresce no casamento, pois acha a solidão muito desagradável. No amor, sua natureza 

profunda lhe  dá uma grande sensibilidade com relação a  detalhes  ligados  a  seu par  e  à 

atmosfera. Você precisa de uma pessoa que saiba assumir a iniciativa das coisas, lhe dar 

incentivos em sua vida a dois e ao mesmo tempo ser calorosa, gentil e sensível. Talvez você se 

case devido a uma preocupação com segurança ou por causa do medo da solidão. Você com 

certeza educará bem seus filhos.

Conciliação, simpatia, sensibilidade, imaginação, cortesia,  equilíbrio e cooperação são seus 

pontos fortes. Os excessos que acompanham esta vibração podem ser timidez, uma tendência 

à  apatia  ou depressão,  indecisão,  inconsistência  e  uma imaginação sem fronteiras.  Se  as 

condições necessárias para uma pessoa de vibração 2 se sentir bem não forem satisfeitas, ela 

ficará cansativa, tediosa, crítica, negativa. Tomar consciência disto será de grande ajuda para 

que  você  consiga  encontrar  o  caminho  do  equilíbrio,  se  reequilibrar  e  reconquistar  seu 

autocontrole, se for necessário. Tome cuidado com sua sensibilidade; ser uma pessoa emotiva 

demais pode ser prejudicial à sua saúde.

NB: Para sua informação, este número deriva do 47, que nas cartas do Tarô corresponde ao 

"Sete  de  Copas".  Ligação afetiva  profunda.  O amor  é  prioridade.  Este  número secundário 

favorece a felicidade no campo afetivo e, em menor escala, a vida pública, as manifestações 

artísticas  (as  performances  costumam ser  bem sucedidas),  a  imaginação,  as  emoções  e  a 

paixão não se tornam excessivas e negativas.  Mantenha a cabeça no lugar e  não escolha 

sempre o caminho mais complicado.

NÚMERO HEREDITÁRIO

Este número revela as possibilidades de desenvolvimento comuns a todos os membros de sua 

família,  formando  assim  a  hereditariedade  sociocultural  de  vocês.  A  interpretação  dessa 

vibração  familiar  deve  ser  abordada  de  forma  ampla,  pois  sua  influência  não  é  muito 

significativa em sua personalidade. Para calculá-lo, é preciso somar todas as letras de seu 

sobrenome de registro. O número secundário também pode dar alguma informação.

Aguilera
17393591 = 38 = 11/2

Seu número hereditário é o 2. Esse número traz consigo a idéia de gentileza, sociabilidade e 

talvez de uma certa passividade.  Os tradicionais papéis  femininos,  principalmente o papel 

materno, são bastante enfatizados. Pode haver também uma certa sensibilidade hereditária, 

que se traduz em criatividade,  intuição ou poder de sedução. Esse número também pode 

indicar que os membros da família cooperam muito uns com os outros ou com seus amigos.

Caso o número 2 venha do 11, as coisas mudam um pouco: você é do tipo que toma iniciativas 

e se vale de sua inspiração e de sua percepção para criar e alcançar o sucesso. Você pode 

obter uma certa popularidade.



NÚMERO DE LETRAS EM SEU NOME COMPLETO

Este  é  o  número  de  letras  que  compõem  seu  nome  completo,  nome  e  sobrenome.  Ele 

proporciona uma influência complementar, embora secundária, em sua vida. Pode-se dizer 

que esta é a aura que envolve o seu nome. Caso você venha a escolher o nome de seu filho ou 

de sua empresa, não se esqueça de levar isso em conta! Outro fator importante envolve a 

extensão  de  seu  nome  e  sobrenome:  caso  o  primeiro  seja  maior  do  que  o  segundo,  sua 

individualidade será favorecida, caso contrário, a influência familiar pode predominar.

Seu nome completo totaliza 17 letras.  Aura protetora.  Proporciona qualidades mentais, 

inspiração e às vezes um talento específico.  Otimismo e bondade. Freqüentemente garante 

reconhecimento  e  segurança  financeira.  Aptidão  para  gerenciar  projetos.  Boas  qualidades 

gerais de proteção, união e um pouco de sorte.

VIBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

A vibração de aniversário é rica em informações, não era para menos, este dia nos impregna 

com sua influência tal qual os tão conhecidos signos astrológicos. Os astrólogos nos ensinam 

que a vibração de aniversário exerce sua maior influência durante o segundo ciclo de Saturno 

de cada pessoa, o que corresponde a aproximadamente 30 e 60 anos (considerado o Ciclo 

Produtivo na Numerologia). O número do dia em que nascemos está relacionado ao registro 

produtivo. Pode-se afirmar que, de certa forma, esse número representa uma força ativa no 

campo das  conquistas,  a  resolução  dos  problemas  sociais  ou  uma influência  quanto  aos 

relacionamentos tanto no campo social quanto no campo profissional.

Você nasceu no dia 18. A vibração deste dia proporciona uma certa generosidade, bem como 

uma  enorme  receptividade,  ambas  as  qualidades  capazes  de  fazer  de  aumentar  seu 

magnetismo pessoal.  As experiências que mexem com seus sentimentos e proporcionam a 

oportunidade de ultrapassar o círculo do ego são sua principal fonte de motivação, já que você 

é uma pessoa sensível e bondosa. Dar prazer é uma das coisas de que você gosta, pois deseja 

dar uma dimensão maior a sua própria vida. Você também é uma pessoa ativa, criativa e 

dotada de muita imaginação, gosta de arte num sentido bastante vasto e também se interessa 

por cultura, conhecimentos, novidades, pelo futuro e por outros países. Todo esse refinamento 

pode  se  expressar  nas  mais  diversas  áreas  tais  como  música,  design,  culinária,  moda, 

diplomacia,  pesquisa científica,  publicidade, audiovisual,  esoterismo, etc.  Como é bastante 

idealista, você pode sentir que tem uma missão a cumprir ou que precisa servir de modelo 

para  as  outras  pessoas.  Outras  características  marcantes  de  sua  personalidade  são  a 

organização, a capacidade de administração e para lidar com o público, a habilidade para 

comandar e a força de vontade. Com o número 18, o sucesso, a inspiração e o talento tornam-

se evidentes, mas a recompensa será obtida mais facilmente quando você conseguir mesclar 

sua receptividade e a nobreza de seus ideais ao seu senso prático.

Tome cuidado, o 18 também é o número das ilusões, principalmente para aqueles que no auge 

do sucesso material ou do status são levados a desprezar os outros, a desrespeitar os direitos 

alheios ou não conseguem compreender a verdadeira razão de seu próprio sucesso.



Pessoas famosas que nasceram no dia 18: Fernando Henrique Cardoso, RobertRedford, Kevin 

Costner, Steven Spielberg, Maria Betânia, João Paulo II.

Presente de Aniversário

Somente os que têm um aniversário de dois dígitos receberão este presente,  bem como a 

tranqüilidade em sua vida.

Seu  presente  de  aniversário  é  o  número  7.  É  uma fome de  conhecimento.  Às  vezes  traz 

sabedoria.

INCLUSÃO

A Inclusão ou Estrela de Vênus calcula o número de letras cujo valor é um, depois as que 

possuem valor 2 e assim por diante. Os números de ocorrências dispõem-se da esquerda para 

a direita e da parte superior para a parte inferior. Assim, o primeiro espaço corresponde ao 

número de ocorrências de letras com valor 1 (A, J, S) de seu nome completo, enquanto o 

último espaço contém o número de ocorrências de letras de valor 9 (I, R). Cada um destes 

números traz determinadas precisões relacionadas a sua personalidade. Lembre-se de que a 

Inclusão constitui-se  apenas em um complemento  para  o  estudo principal  do  Número da 

Intimidade, do Número da Expressão e do Desejo da Alma.

Christina 

Aguilera

4 1 3

- 2 -

1 1 5

4 letras em sua Inclusão 1.

Você se afirma por meio de sua seriedade, de sua organização, perseverança e através de 

realizações concretas. A ausência de metas sérias e concretas pode conter  um pouco sua 

capacidade de iniciativa.

1 letra em sua Inclusão 2.

Sua  capacidade  de  cooperação,  sua  sensibilidade  e  sua  intuição  (ou  imaginação)  são 

vivenciadas de maneira bastante independente e um tanto quanto segura. Você é do tipo que 

toma a iniciativa de fazer amizade, de cooperar, de ser agradável. Você age com confiança 

nessas áreas.

3 letras em sua Inclusão 3.



Sua enorme facilidade para se expressar, tanto oralmente quanto por escrito, bem como sua 

criatividade, são características marcantes e inegáveis de sua personalidade. Uma inteligência 

ativa, espontaneidade e curiosidade também estão dentre suas características, embora você 

tenha  uma  certa  tendência  a  não  saber  utilizar  essas  qualidades  para  fins  construtivos 

(dispersão, projetos inacabados).

2 letras em sua inclusão 5.

Curiosidade,  receptividade  e  a  habilidade  de  se  adaptar  são  recursos  usados  para  criar 

contatos,  relacionamentos  e  trocas.  Mas  a  colaboração  resultante  não  deve  atrapalhar  as 

coisas, de acordo com suas preferências, pois isto iria contra sua necessidade de liberdade (5) 

e geraria uma situação de estresse.

1 letra em sua inclusão 7.

A inteligência e o raciocínio são inatos, assim como a disposição de alcançar a lucidez e o 

discernimento. Você se caracteriza por suas idéias originais. Mesmo preferindo refletir a sós, 

você também gosta da chance de guiar as pessoas pelo caminho dos conceitos. Uma certa 

maturidade é necessária se você quiser alcançar sucesso e realização. A razão pela qual o 7 às 

vezes acha difícil conter o ímpeto e o desejo de perfeição do 1. A confiança que você tem em 

suas possibilidades de compreensão é grande, mas tome cuidado para não ignorar ou rejeitar 

as idéias e os conselhos das pessoas.

1 letra em sua Inclusão 8.

Você se beneficiará de uma força interior característica e de um grande poder de ação a fim de 

poder enfrentar o mundo e superar obstáculos. Essa vontade de alcançar o sucesso é a força 

propulsora que o faz levar as coisas adiante. Sua força de vontade para progredir contanto só 

consigo  mesmo (muita  necessidade  de  ser  independente),  livre  para  guiar  os  outros  pelo 

mesmo caminho. Esta energia e esta impetuosidade exigem que você aprimore seu bom senso 

a fim de não se deixar levar por sua impulsividade e se tornar uma pessoa intolerante. Sua 

eficiência  e  seu  autocontrole  serão  aprimorados  assim  que  você  aprender  a  manter  o 

equilíbrio. Seria melhor associar-se a pessoas capazes de ajudá-lo a terminar o que começou 

tão bem.

5 letras em sua Inclusão 9.

Sua mente universal e seu interesse em ajudar as outras pessoas expressam-se de formas 

variadas. A forte atração pela pesquisa, por novos horizontes e a habilidade para ensinar. Essa 

influência é bastante poderosa mas também representa o risco de dispersão e de ilusões. É 

preciso ter cuidado e não se deixar dispersar.

NUMEROLOGIA RELACIONAL

Na comparação do seu Número da Expressão com o de outra pessoa, a Numerologia pode 

descrever  a  compatibilidade  social  e  geral  que  você  é  capaz  de  ter  com  essa  pessoa.  A 



comparação dos Números da Intimidade dá uma idéia das possibilidades de compatibilidade 

no caso de uma união ou sociedade a longo prazo, incluindo atividades concretas, enquanto o 

Número do Desejo cobre a compatibilidade de aspirações profundas entre as duas pessoas.

Entendimento de seu Número da Expressão 4. 

4 e  1:  Bom entendimento e  realizações construtivas em comum. É do interesse do 4 não 

atrapalhar o dinamismo do 1.

4 e 2: Um bom entendimento, geralmente a longo prazo, mas sem muitas fantasias. Há uma 

boa possibilidade de trabalharem em conjunto se os dois tiverem uma atitude positiva.

4 e 3: Não é nada fácil... Os conflitos são previsíveis porque a natureza relaxada do 3 não é 

compatível com a rigidez ou com o ritmo singular do 4. Um complexo de inferioridade espreita 

o 4. Mas se este tiver uma atitude discreta e flexível, haverá um resultado positivo.

4 e 4: Há um entendimento específico quando a questão é trabalho ou assuntos sérios. É mais 

difícil no âmbito sentimental e para o amadurecimento devido ao risco de cair na monotonia 

ou de atrair conflitos devido à restrição, à reserva excessiva ou à obstinação de um ou do 

outro.

4  e  5:  Relacionamentos  turbulentos,  intensos  e  emotivos.  O  4  pode  ser  seduzido  pelas 

múltiplas facetas do 5. Mas o 4 pode também atrapalhar o crescimento e a vivacidade do 5. 

Instabilidade. Possíveis conflitos entre os períodos de estabilidade e de mudança.

4 e 6: Relacionamentos agradáveis, calorosos e construtivos, mas sem surpresas. Sentimentos 

duradouros. Bom senso. Gostos e preferências parecidos em tudo que tem a ver com o lar e  

com responsabilidades.

4 e 7: Relacionamento excelente principalmente se o 4 tiver gosto pela ordem e pelo método. 

Colaboração produtiva e sólida. No amor, o entendimento será melhor se o 4 for homem e o 7 

mulher do que o contrário. A integridade do 4 acompanha muito bem a sabedoria do 7.

4 e  8:  Um bom entendimento no amor assim como nos negócios.  O crescimento material 

conjunto é favorecido. Um complementa o outro, mas o 4 deve suportar a energia intensa do 8 

e este deve tomar cuidado para não desestabilizar demais o 4. Deve-se evitar a indelicadeza e a 

tendência de atrair restrições em situações de conflito.

4 e 9: Evolução conjunta constante, mas só é favorável para pessoas desenvolvidas. A melhor 

combinação é aquela na qual o 9 domina e estimula o 4, aumentando sua receptividade. Se for 

emocional demais, o 9 corre o risco de se deixar sufocar pelo ritmo e pelo modo de vida do 4.

4 e 11:  Relacionamento difícil.  A inspiração do 11 encontra dificuldades em se adaptar à 

rispidez do 4. Tensão. Se o 4 não se destacar muito será melhor.

Entendimento de seu Número da Intimidade 2. 



2 e 1: Bom relacionamento, ideal e complementar. Personalidades em harmonia. Mas se o 1 

assumir  uma  prática  de  controle  abusivo  ao  invés  de  uma  influência  estimulante  e 

construtiva, o 2 acabará se revoltando ou tornando-se sem vida. Há compatibilidade se um 

tiver respeito pelo outro.

2  e  2:  Entendimento  de  satisfatório  a  bom.  Entretanto,  há  uma  falta  de  dinamismo  e 

possivelmente emoções desequilibradas e incontidas. É necessário muito esforço.

2 e 3: Harmonia no coração. Um clima favorável para um grande amor devido à facilidade de 

se relacionar do 3 e à sensibilidade e bondade do 2, sempre se preocupando com o outro.

2 e 4: Um bom entendimento, geralmente a longo prazo, mas sem muitas fantasias. Há uma 

boa possibilidade de trabalharem em conjunto se os dois tiverem uma atitude positiva.

2 e 5: Uma grande atração e uma sensualidade marcante. Relacionamentos agitados devido ao 

dinamismo do 5. Há uma certa instabilidade.

2 e 6: Este é um relacionamento harmonioso. Há uma atmosfera familiar positiva. O amor 

favorece a estabilidade. Além disso, há excelentes relações nas amizades e no trabalho. Os dois 

sabem fazer concessões. Mas cuidado com as dúvidas e emoções excessivas principalmente ao 

lidar com coisas concretas ou ao fazer acordos.

2 e 7: Há entendimento na área material e profissional, bem como amizade e espiritualidade, 

mas um pouco frágil nas questões do coração.

2 e 8: Há uma vibração positiva no amor e nos negócios onde o 2 entra com a intuição, o senso 

de cooperação e gentileza e o 8 entra com a ambição e a solidez. O 8 em geral é sexualmente 

dominante.

2 e 9: Desentendimentos freqüentes. Há muita tensão e emoções porque os dois vibram em 

níveis diferentes. É difícil encontra o equilíbrio no relacionamento.

2 e 11: Bom entendimento. A inspiração de cada um e a postura de cooperação do 2 propiciam 

realizações importantes. As emoções devem ser contidas, senão surgirão tensões.

PEDRA FUNDAMENTAL

A  primeira  letra  de  seu  nome  é  denominada  Pedra  Fundamental  pela  Numerologia.  É  a 

primeira pedra de seu edifício e sobre ela os primeiros anos de sua vida são construídos e o 

resto de sua vida e de sua personalidade também aí se formam. A Pedra Fundamental diz 

respeito a suas aptidões, suas reações face a diferentes experiências. Esta letra constitui-se 

em um elemento fundamental e bastante útil.

Letra  C.  Muita  criatividade,  expressividade  e  intuição  caracterizam essa  letra  totalmente 

aberta e  explícita,  semelhante a uma antena parabólica capaz de receber e  enviar  sinais. 

Expressiva e equilibrada, a letra C é sinônimo de troca (receptividade quanto às idéias alheias 



simbolizado  pelo  lado  da  frente).  Tudo  que  se  relaciona  à  comunicação  e  à  expressão  é 

importante para as pessoas influenciadas por esta vibração: comunicação, persuasão, divertir 

outras pessoas, trocar idéias, cantar, dançar e todas as formas de arte, bem como a arte de 

ouvir (C recebe e emite). Cheias de bom humor e brilho próprio, criatividade e charme, as 

pessoas influenciadas por esta vibração sentem-se à vontade na sociedade e conseguem ser 

extrovertidas sem perder a elegância. Essa letra também lhes confere uma certa noção do 

valor  da amizade e portanto  tais  pessoas  gostam de fazer  contato,  sabem expressar  seus 

sentimentos, sua alegria de viver mas também precisam sentir-se valorizadas. Nesse sentido, 

não hesitam em elogiarem a si  mesmas.  Outras características são a vivacidade,  a mente 

refinada, às vezes a intuição e acima de tudo a grande sensibilidade que também pode se 

tornar uma faca de dois gumes, pois acabam se magoando com facilidade com palavras ou 

comentários, são pessoas originais, criativas e se inspiram com facilidade, o que lhes permite 

livrar-se de situações restritivas ou embaraçosas e ver o mundo sob uma ótica mais atraente. 

Na verdade,  há um enorme sentimento de liberdade em suas personalidades,  o  que pode 

acabar  fazendo  com que  se  envolvam em excessos  tais  como  a  dispersão,  a  curiosidade 

excessiva, a agitação, a fofoca, a insensatez e a vontade incontrolável  de ser o centro das 

atenções.

COMPORTAMENTO SEXUAL

O horóscopo utilizado na China e na Tailândia baseia-se em um ciclo de 12 anos. Não se pode 

afirmar que isso seja numerologia, no sentido estrito da palavra, no entanto essa análise pode 

proporcionar uma perspectiva interessante sobre o seu comportamento sexual. Preste atenção: 

esse ano astrológico começa no dia primeiro de janeiro e não em fevereiro como no horóscopo 

chinês.  Esta escolha foi  feita  devido a  um grande apego do povo ocidental  a  seu próprio 

calendário. Deve-se ter em mente que desvendar a personalidade da pessoa que ama e deseja, 

aumentará  sua compreensão  sobre  suas  fantasias  mais  secretas,  permitindo  que você  as 

realize.  O conselho que você  receberá  deste  texto  servirá  de  guia  tanto  para  você  mesmo 

quanto para o que você deve fazer com relação a seu par.

Segundo esse horóscopo,  você nasceu durante o  ano do Macaco.  Eis  a descrição de seu 

comportamento sexual.

A mulher nascida no ano do Macaco,  tem necessidades muito semelhantes às do homem 

nascido  sob  o  mesmo  signo.  Ela  possui  habilidades  artísticas  que  põe  em  prática 

profissionalmente ou simplesmente apresenta uma sensibilidade nesse sentido. O universo 

dessa mulher é muito feminino. A atmosfera extremamente romântica de seu lugar preferido a 

ajuda a sentir-se à vontade quando convida um homem com quem deseja viver momentos de 

carinho,  nessas horas é  uma mulher muito atenciosa e também muito decidida.  Afagos e 

beijos prolongados são preliminares essenciais para essa mulher carinhosa. Ela estará pronta 

para entregar-se completamente ao amor daquele que souber transformá-la com um amor 

calmo e puro. E se depois de ler essas linhas você ainda não tiver entendido como tratar a 

mulher desse signo, é melhor começar a procurar em outro lugar. Na verdade, o menor erro de 

sua parte pode levá-la a refugiar-se em seu rico mundo interior sem o qual ela não vive. O 



acesso  a  seu  lugar  mais  secreto  estará  fechado  até  o  dia  em que  essa  bela  adormecida 

encontrar  novamente um príncipe encantado.  Então,  ela será extremamente apaixonada e 

sexualmente ativa para com o homem que conquistar sua confiança e aprender a respeitá-la e 

a demonstrar seu amor. Feliz e apaixonada, ela será amorosa, carinhosa e, acima de tudo, 

muito gentil e devotada.

CAMINHO DE ORIGEM

Seu Caminho de  Origem é  a  soma reduzida de  sua data  de  nascimento.  Ele  lhe  dá um 

indicação  importante  do  tipo  de  acontecimentos  com  os  quais  você  normalmente  vai  se 

deparar ao longo de sua vida. É impossível tentar evitar certos eventos do destino, por isso, em 

geral, adota-se um estilo compatível com seu Caminho de Origem, ao invés de tentar nadar 

contra  a  corrente.  A  Numerologia  permite  entender  a  natureza  de  seu  caminho  e  dos 

acontecimentos que provavelmente lhe trarão estímulos. Isto lhe proporcionará força suficiente 

para adotar uma atitude que lhe permitirá passar pela vida tranqüilamente, sem percalços 

nem tumultos. O seguro morreu de velho.

Obs.: O Caminho de Origem não reflete necessariamente o modo como você reage diante das 

diferentes situações em sua vida. De fato, sua reação se baseia em grande parte em suas 

ferramentas e recursos, que são seu Número da Intimidade, seu Número da Expressão e o 

Desejo da Alma.  O estilo  que pode ser  percebido ao longo de seu Caminho de Origem (e 

provavelmente seu Desejo da Alma) define mais seu comportamento geral quanto ao caminho 

que o espera do que em sua atitude diária (a personalidade definida por seu nome completo).

18+12+1980 = 2010 = 3 (03)
Seu Caminho de Origem é o de Número 3.  O caminho das pessoas criativas, alegres e 
extrovertidas.

Pela sua data de nascimento,  percebe-se que você escolheu o caminho da experiência da 

alegria  de  viver,  o  desenvolvimento  total  de  suas  faculdades  de  expressão  e  criatividade 

pessoais.  Os acontecimentos mais importantes de sua vida terão a ver  com criação,  arte, 

comunicação verbal ou escrita, vendas, mídia, pessoas que você conhece, amizades, beleza, 

atividades de lazer, esportes e a vida amorosa e social em geral. Neste caminho de número 3, o 

ser humano é estimulado a expressar seu frescor, sua criatividade, suas riquezas interiores, 

sua capacidade de se comunicar, mas se possível sem perder a autenticidade ou ultrapassar 

os limites. É altamente aconselhável que você não leve muito a sério os joguinhos hipócritas 

ou papéis ligados aos eventos sociais. Tenha bom senso e mantenha sua naturalidade. Este é 

um destino que está geralmente sob o signo da sorte, da inteligência, dos contatos e às vezes 

do talento. Este itinerário lhe oferece a oportunidade de obter sucesso rapidamente e até de 

forma brilhante, se você evitar se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo ou seguir o 

caminho mais fácil. Sobretudo, é essencial não pensar que sua vida é uma viagem organizada 

e confortável, que não requer nenhum esforço extra de sua parte. Pode ser que você se depare 

com dificuldades que testarão sua espontaneidade, sua criatividade e sua capacidade de se 

expressar ou criar um bom ambiente. Se você vencer esta batalha, sua vida será original, 



iluminada e agradável.

Pessoas famosas com Caminho de Origem 3: Yannick Noah, Victor Hugo, Richard Anderson 

(estrela da série 'MacGyver'),  John Wayne, Madonna, David Bowie,  Enrico Caruso e Maria 

Callas (a mais famosa cantora de ópera), Alfred Hitchcock (sua inclinação para o suspense em 

sua criatividade tem origem e sua vibração de Dia de Nascimento, 13).

OS 3 CICLOS DA VIDA

Na Numerologia, a vida é dividida em 3 Ciclos (formador, produtivo, de maturidade). Cada um 

desses corresponde à vibração de um determinado número, oferecendo uma orientação geral 

de caráter psicológico do período em questão. Um Ciclo pode nos dizer sobre nossos gostos, 

nossas prioridades ou interesses, servindo assim de orientação para nossas atitudes e projetos 

durante essa fase de nossa vida. É claro que essas preferências se modificam quando um novo 

ciclo tem início em nossa vida. Considera-se que a vibração Yang (masculina) de determinado 

Ciclo  é  mais  facilmente  identificável  para  o  indivíduo  do  que  o  Pináculo  (vibração  Yin, 

feminina), a qual não diz respeito a idéias ou inclinações mas a aspectos concretos. Cada um 

desses três Ciclos corresponde a aproximadamente 365 meses lunares em outras palavras, 28 

anos e 04 meses. O Terceiro Ciclo ou Ciclo de Maturidade se estende até o final de nossas 

vidas. A passagem de um Ciclo a outro se dá de forma progressiva, pois é preciso uma certa  

aclimatação. Pode-se dizer que um Ciclo só tem início de fato quando o Número Pessoal do 

Ano 1 tem início, pois é o mais próximo possível do começo de um Ciclo. O Ciclo Formador, ou 

primeiro,  corresponde  à  redução  do  número  do  mês  de  nascimento,  o  segundo  Ciclo, 

denominado Produtivo, corresponde à redução do número do dia de nascimento e o Ciclo da 

Maturidade corresponde à redução do número do ano de nascimento.

CICLO FORMADOR DO ANO 1980 - 2004
Você está no Ciclo formador 3. É um período agradável, alegre e caloroso, rico em amizades e 

em jogos de influência. Você terá o desejo de se expressar mais, de se comunicar e desenvolver 

suas predisposições artísticas ou criativas. O charme estará do seu lado. O que mais se pode 

pedir para começar a vida? Sua energia e seus talentos em uma ou mais das seguintes áreas: 

artes, literatura, comunicação, criação em um sentido mais amplo, permitir-lhe-ão expressar 

sua originalidade e se fazer conhecer, especialmente perto dos 21 anos (o auge deste ótimo 

Ciclo). Nesta evolução rápida e impressionante, as pessoas à sua volta têm todo o interesse em 

lhe dar apoio quanto a suas necessidades culturais, sua busca de contato, seu desejo de lazer 

e  esporte,  sua necessidade considerável  de  estabilidade emocional  e  afetiva;  mas também 

ajudarão a fazer escolhas para evitar que você faça coisas demais ao mesmo tempo, o que 

causaria instabilidade. Há também uma tendência à fofoca e às vezes uma necessidade de ser 

o centro das atenções.



CICLO PRODUTIVO DO ANO 2005 - 2040
Você está no Ciclo produtivo 9. Nesta parte da vida, de vibrações idealistas, tudo que tem a ver 

com receptividade, refinamento de sua sensibilidade, relações humanas, vida pública e mesmo 

espiritual, será importante para você. É a época de uma grande liberdade, principalmente da 

mente,  pois  parece  que você  finalmente  deixou de  ter  grandes  problemas materiais.  Você 

começará a ver as pessoas à sua volta de forma diferente e enxergará além de seus pequenos 

interesses pessoais. Você terá o desejo de " viver " seu ideal, refinar sua vida, dar-lhe um maior 

valor, um fecho. Se você tiver talento (artístico ou de outro tipo), você sentirá o ímpeto de  

desenvolvê-lo. Os de maior sorte chegarão ao estrelato. Os outros têm de se contentar com um 

aumento de notoriedade. Seus interesses culturais e científicos, seu desejo de viajar, sua fome 

de conhecimento ou seu espírito  altruísta podem figurar entre suas principais  prioridades 

neste período. Não fique indeciso, pois grandes realizações e numerosos sucessos estão ao seu 

alcance durante este Ciclo, rico em comunicações múltiplas. Seria uma boa idéia se preparar 

psicologicamente para subir, para demonstrar uma grande margem para manobras e estar 

preparado para enxergar longe e tirar o máximo proveito do importante potencial apresentado 

por este Ciclo central. Uma vibração tipo 9 que for reprimida devido a uma falta de elevação 

mínima, receptividade e generosidade de sua parte pode causar problemas íntimos e outras 

perturbações.

O emocional ocupará uma parte de suas prioridades. Você terá consideração pelos outros, 

uma mente generosa, mas também uma grande demanda de ideais. Seu par deverá fazer de 

tudo  para  evitar  tentar  enganá-lo  com  manobras  desleais.  Seu  desejo  de  refinamento  e 

elevação pode também se apresentar em sua vida sexual. No Ciclo 9, corre-se às vezes o risco 

de gastar muito tempo com as inúmeras possibilidades à disposição e com isto pouco tempo é 

devotado à intimidade. Se a compensação for suficiente (maior serenidade, a satisfação de 

viver um ideal e contribuir para o bem das pessoas), talvez alguns sacrifícios se justifiquem. 

Entretanto, cuidado com os efeitos desta atitude em sua união. Além disso, seu par deve 

possuir  uma  grande  estabilidade  interior  ante  seus  grandes  impulsos  ou  possíveis 

questionamentos durante esta fase de sua vida. Tente balancear esta tendência com uma boa 

dose de realismo.

No lado profissional, você terá facilidades em tudo que tiver a ver com áreas de liderança (de 

alta tecnologia a chef de cozinha), novas abordagens, ensino, artes, moda, mídia, cultura em 

geral, viagens, contatos internacionais ou contatos com o grande público e ecologia. Você se 

sentirá à vontade também quando se tratar de ajudar (sem retribuição). Um programa vasto 

para o qual será necessário tomar algumas precauções. Esteja sempre alerta para preservar 

sua grande liberdade e não se deixe aprisionar por outras pessoas, mesmo se for por uma boa 

causa. Na verdade, se você perder sua dignidade, perderá sua eficiência. Por fim, saiba que, 

durante este período, você terá uma grande receptividade ao mundo exterior, sua sensibilidade 

será maior e seus desejos mais fortes. Tudo isto significa que você terá de tentar evitar (ou 

tomar muito cuidado em) situações perturbadoras, atmosferas negativas, conflitos e tensões 

em relacionamentos. Mantenha sua dignidade e sua serenidade, pois elas lhe caem muito 

bem. Aprenda, para seu próprio bem e dos que estão à sua volta, a controlar firmemente suas 

emoções, de modo a evitar explosões indesejáveis. Aproveite ao máximo este Ciclo para abrir 



sua mente, para descobrir o mundo e a si mesmo.

CICLO DA MATURIDADE DO ANO 2041
Você está no Ciclo de maturidade 9. Um Ciclo de ideais, paz interior e receptividade às outras 

pessoas se apresenta a você.  É um período favorável  a atividades de pesquisa,  leitura ou 

ensino. Você apresentará o desejo de compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas. 

Um certo idealismo marca este período.  Suas paixões serão ajudar as pessoas,  altruísmo, 

justiça,  espiritualidade  ou  mais  simplesmente  as  ciências  humanas  (sociologia,  história, 

genealogia ou ecologia...). Talvez você atinja uma certa notoriedade. Sentirá uma atração por 

viagens, até mesmo para terras longínquas, para enriquecer sua cultura. Se você ainda não se 

acostumou com esta vibração, prepare-se para deixar que novos ideais cresçam em você e 

para mostrar sua receptividade. Não tenha medo de ir rumo ao desconhecido, de estabelecer 

metas  para  si.  Deixe-se  surpreender  pelas  agradáveis  possibilidades  de  desenvolvimento 

durante este Ciclo. Ilumine sua expressão interior, dê um maior sentido a sua vida, deixe-se 

conquistar  pelas  alegrias  do  altruísmo.  Os  únicos  excessos  a  se  evitar  são  o  excesso  de 

estímulo emocional (excesso de paixão) e às vezes uma certa falta de lucidez ante o mundo à 

sua volta. Mantenha seu equilíbrio e aproveite ao máximo este Ciclo privilegiado.

quinta-feira, 18 de Dezembro de 1980: Ano 2009

ANO PESSOAL

O Número Pessoal constitui uma das principais vibrações com as quais você vai se deparar ao 

longo de sua vida. A Numerologia calcula seu Número Pessoal adicionando (verticalmente) seu 

dia e mês de nascimento ao ano presente. Ao se reduzir este número, teremos como resultado 

um número entre 1 e 9.  Cada ano é assim individualizado e é interessante conhecer este 

elemento básico para se entender a  vibração predominante que sempre nos acompanhará 

durante esse período e para ajudar na escolha do melhor caminho. É necessário, entretanto, 

ter em mente que a vibração predominante não significa predestinação. A explicação de um 

Número Pessoal só envolve as tendências que você vivenciará e ele lhe dá uma indicação de 

como você provavelmente reagirá ante essas influências. Não há como se negar que nossas 

decisões  podem  ser  mais  cuidadosas  e  precisas  quando  obtemos  as  informações  com 

antecedência.

Os Números Pessoais 1, 5 e 9 indicam grandes mudanças, as maiores de sua vida; 4 e 8 estão 

associados às dificuldades materiais e financeiras mais evidentes; quanto às grandes perdas 

(roubo, julgamentos, amigos), elas estão ligadas aos números 8 e 9. As vibrações 7 e 9 pode 

ser associadas a períodos de tensão interior e problemas emocionais. Os Números Pessoais 1, 

3  e  5  são  em geral  os  mais  positivos.  A  vida  afetiva  pode  ser  bastante  favorecida  pelas 

vibrações 2, 5 e 6. Sem dúvida, os melhores períodos de sua vida são os que têm uma vibração 

compatível  com  um  de  seus  quatro  números  principais  (Desejo  da  Alma,  Número  de 

Expressão,  Número  da  Intimidade  e  Vibração  de  Nascimento).  Para  obter  uma  boa 



interpretação de seu Número Pessoal, é necessário estudar seu Ciclo presente de vida (a fase 

atual  de  orientações  mentais  e  vitais).  Para  completar  a  interpretação,  alguns  elementos 

menos importantes podem também ser considerados, tais como as Casas Astrais, Letras em 

Trânsito, a Essência do Ano ou a Transição.

Seu Número de Ano Pessoal é 5. Liberdade, novidade e desenvolvimento.

Resumo: Liberte-se. Período muito variado, geralmente positivo. Charme e paquera. Um ano de 

coisas pouco duradouras. Favorável às finanças, viagens e mudanças.

É  um ano  de  diversão,  de  mudanças,  de  liberdade  objetivando crescimento  pessoal,  mas 

também com vistas a permitir aprender a usar o livre arbítrio. De fato, o número 5 simboliza a  

consciência da liberdade ou das possibilidades (você começa a fazer uso dessas possibilidades 

em qualquer nível).  Este período será cheio de vida.  Poderá haver um grande número de 

mudanças,  mutações,  um  despertar  da  sua  personalidade,  viagens,  paqueras,  alguns 

encontros e às vezes aventuras inesperadas. Se você planeja uma mudança, uma expansão de 

suas atividades ou uma viagem ao exterior,  este  é  um bom ano para isto.  Se não houve 

mudanças  significativas  durante  o  ano  número  1,  provavelmente  haverá  este  ano.  As 

mudanças virão para bem se você tiver vivido positivamente os quatro anos anteriores. Caso 

contrário, é hora de adotar uma atitude mais saudável. Em todo caso, todo o peso carregado 

durante os quatro anos anteriores poderá ser removido agora.

Vida profissional

Este é um ano em que novos horizontes se abrirão para você. Se as decisões forem tomadas 

com cuidado, elas resultarão em um futuro promissor. Você apenas terá de provar seu poder 

de adaptação e sua habilidades.  Isto não deve ser  problema pois  sua mente,  imaginação, 

intuição e curiosidade se destacarão neste ano. Use esse desejo de vivacidade para ser mais 

flexível  do  que  seus  concorrentes,  para  se  adaptar  com  facilidade  ao  inesperado  (e  o 

inesperado vai acontecer este ano, principalmente se seu Número Chave for 2 ou 6) e não 

hesite experimentar as opções mais promissoras. A sorte estará do seu lado e as questões 

financeiras  serão  favorecidas.  Aumente  seu  capital  pessoal.  Os  mais  corajosos  devem 

aumentar seus investimentos ou desenvolver mais suas atividades. Sem sombra de dúvida, 

haverá mais movimento e contratos do que o normal. Mas lembre-se de que os projetos e 

resultados  poderão  tomar  direções  inesperadas  durante  este  ano  de  grandes  mudanças. 

Portanto, tente conter a euforia e a pressa (principalmente os números 2, 3, 7 e 9).

Vida pessoal e afetiva

Este é um ano cheio de coisas pouco duradouras, movimento e charme. Você com certeza 

sentirá o ímpeto de buscar o prazer em todas as suas formas. A rotina do ano anterior não lhe 

interessa mais, chegando até a irritar. Você sente vontade de se mexer e de se sentir livre 

como o vento. Uma grande necessidade de aproveitar o momento presente e de enriquecer com 

algumas das maravilhosas experiências que a vida tem para oferecer. Este período é cheio de 

riquezas de todos os tipos. O amor, a sexualidade e o magnetismo pessoal parecem ter um 



papel  mais  importante  para  você  este  ano.  Para  alguns  é  época  de  novas  aventuras  e 

conquistas (muitas vezes momentâneas), um outro modo de aproveitar esta vibração número 

5. O ano da exploração da sensualidade e da sexualidade, o ano no qual você gostará de 

seduzir só pelo prazer de seduzir. Coerentemente, um impulso muito forte pode lhe fazer fugir 

de situações em que você se sente sufocar, causando uma luta contra os que querem atrasar 

ou impedir seu progresso. Conselho para quem tem um parceiro com Número do Ano Pessoal 

5: evite o desejo presente nas pessoas de ano número 5 de procurar nos lugares errados,  

enfatize seu lado animado, mostre sua tranqüilidade e acentue seu erotismo.

Variações de acordo com seu Número Chave (dia de nascimento + mês de nascimento).

• Número Chave 1: Magnetismo, sensualidade, fertilidade. Vida afetiva inconstante. 

• Número Chave 2: Um bom período para os casais. Se seu relacionamento começou no 

ano anterior, tome cuidado para evitar a armadilha desta vibração, que faz as pessoas 

se excederem ou subitamente se cansarem de seu par. Não faça seu parceiro sofrer. 

• Número Chave 3: Haverá vários encontros para os solteiros. Mas se você sonha com 

uma vida a dois, o caminho será acidentado (pelo menos no começo). Escolha seus 

parceiros  com cuidado.  Certifique-se  de  que  vocês  dois  têm as  mesmas intenções. 

Casais com uma libido muito forte. Você vai querer passar seu tempo com seu par. 

• Número Chave 4: Muita paixão e sensualidade. 

• Número Chave 5: Um relacionamento sério (seguido de casamento, mas somente a 

partir  do  próximo  ano)  está  previsto  para  outubro.  Tome  cuidado  para  que  sua 

sensualidade  um  pouco  exagerada  não  resulte  em  escolhas  impensadas.  Evite 

excessos. O período que vai até o inverno é bom para os casais. 

• Número Chave 6: Os solteiros serão capazes de desfrutar de vários prazeres (de forma 

limitada), mas tente não criar ilusões. É uma época romântica para casais. 

• Número  Chave  7:  Haverá  harmonia  para  os  que  vivem  a  dois.  Os  solteiros  bem 

resolvidos  têm  a  possibilidade  de  começar  um  relacionamento  que  será  feliz  e 

duradouro.  Mas você  poderá  destruí-lo  com seu desejo  de  liberdade e  de  prazeres 

fáceis. Seja responsável. 

• Número Chave 8: Ano da paixão. 

• Número Chave 9: Amor, paixão e aventura para os solteiros. Uma atmosfera um pouco 

pesada para os casados. Respire fundo e saia da rotina. 

O ritmo desse ano será muito forte. A vibração número 5 lhe apresentará novas experiências, 

inclusive tentações. Você pode aproveitar ao máximo sua liberdade, mas tenha cuidado e tente 

se  lembrar  sempre  das  lições  que  você  já  aprendeu.  Os  excessos  serão  castigados 

imediatamente ou então durante o ano 7. Este ano pode ser agradável e enriquecedor, se for 

vivido com inteligência.

Saúde

Você ficará em boa forma nesse ano. Mas tome cuidado se seu número chave for 3 ou 8 

porque há um risco de problemas, percalços e às vezes acidentes. Pense antes de fazer as 



coisas. Mantenha a calma. Não se esforce demais fisicamente. Tenha cautela no sexo e na 

alimentação (você vai procurar o prazer nessa área). Observe a qualidade da comida que você 

ingere e não coma muito açúcar.

Conselhos adicionais

Cuidado com a irritabilidade, a instabilidade, a tendência aos excessos e de estar sempre na 

defensiva quanto à inveja das pessoas.

Software de Numerologia

Copyright (C) 2002-2006 Yves Pflieger.

Todos os direitos reservados mundialmente.

Mais informações e suporte técnico:

http://www.cartanatal.com
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