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Orientação
 
Os números são a chave dos antigos conceitos da Cosmogonia, em sua mais ampla acepção,
considerados tanto física como espiritualmente, e da evolução da raça humana atual; todos os
sistemas de misticismo religioso estão baseados nos números. A santidade dos números começa com
a Grande Causa Primeira e Única, e acaba com o nada, o zero, símbolo do Universo infinito". - (Helena
P. Blavatsky, em "Isis Sem Véu", Vol. II, pág. 407).
 
Você acaba de receber o seu ESTUDO NUMEROLÓGICO PESSOAL, pela NUMEROLOGIA CABALÍSTICA.
Considere o que está escrito nele, estude, observe e tire as suas próprias conclusões. Caso tenha
dúvidas, entre em contato pelos meios indicados na última página para os devidos esclarecimentos.
 
No Estudo Numerológico Pessoal são analisados mais de vinte itens, e os principais são: Dia Natalício,
Número Psíquico, Motivação, Impressão, Expressão, Destino, Missão, Lições Cármicas, Dívidas
Cármicas, Tendências Ocultas, Resposta Subconsciente, Ciclos de Vida, Desafios, Momentos
Decisivos, Anos Pessoais, Dias Favoráveis, Números Harmônicos, Relacionamentos, Triangulo da Vida,
Arcanos, Sequências Negativas, Excessos e Deficiências e Assinatura.
 
Leia, estude e siga as orientações do seu mapa, pois ele é o seu manual de autoconhecimento para a
vida toda.
 
 

Importante
 
Para facilitar a leitura e ter uma melhor compreensão do seu Mapa Numerológico Pessoal nós
colocamos as explicações a seguir:
 
1. Motivação, Impressão, Expressão, Dia de Nascimento e Número Psíquico, descrevem a
personalidade com seu temperamento, os dons, os talentos e as aptidões pessoais e profissionais -
Expõe quem é você.
 
2. Destino e seus ciclos mais importantes - Ciclo de Vida, Momento Decisivo, Ano Pessoal,  mais a
Missão, revelam a sua destinação na vida, com as influências, circunstâncias, oportunidades e a sua
vocação - Expõe o que veio aprender para evoluir; qual é seu propósito de vida e o que está
destinado a construir.
 
3. Lições Cármicas, Dívidas Cármicas, Tendências Ocultas, Resposta Subconsciente, Desafios, Arcanos
e Sequências Negativas no Triângulo da Vida, mostram os aprendizados importantes, os desafios e as
dificuldades que precisa superar, bem como aquilo que deve reajustar. - Expõe o que precisa
equilibrar perante a lei de causa e efeito, em suas relações pessoais, em família e nos vários
ambientes que vier a percorrer no mundo.
 
4. Por fim, a sua Nova Assinatura oferece o apoio para a compreensão e as transformações
necessárias, para o seu crescimento e prosperidade pessoal.



Os seus Números
 
Nome: João Tóffoli pereira
Data de Nascimento: 18/4/1992
Dia Natalício: 18
Número Psíquico: 9
Motivação: 11
Impressão: 9
Expressão: 11
Destino: 7
Missão: 9
Lições Cármicas: 6
Tendências Ocultas: 1
Resposta Subconsciente: 8
Dívidas Cármicas: 16
Ciclos de Vida: 4, 9, 3
Desafios: 5, 6, 1
Momentos Decisivos: 4, 3, 7, 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante
Este estudo numerológico - Mapa Numerológico Pessoal - foi feito com base nos dados informados
pelo (a) consulente. Se esses dados eventualmente estiverem incorretos o mapa perderá sua validade
total ou parcial, e nos isenta de responsabilidade.



Motivação
O número de Motivação descreve os motivos e as razões que movem as atitudes do ser
humano e o seu modo de proceder. Esse número revela o aspecto interior da
personalidade, da alma, que se reflete em suas atitudes e comportamentos, principalmente
na intimidade e no lar, influenciando ainda nas escolhas pessoais. Nem sempre há
coerência, pois, a atitude interior da pessoa muitas vezes não é revelada para as outras
pessoas, mas rege as suas decisões intuitivas. O número de Motivação revela as crenças e
os valores íntimos que norteiam a vida da pessoa mobilizando seus desejos e suas
ambições, e os sentimentos mais íntimos que impulsionam o ser humano a buscar
determinados caminhos para as suas realizações na vida.

 
 
Motivação 11
Deseja um Mundo Melhor – Idealismo, qualidade em vez de quantidade; apreciar coisas refinadas;
visão e criatividade; encontrar a fonte da juventude; descobrir o remédio para todos os males; pairar
acima das massas; interesse pelas necessidades universais tal como as vê com seus próprios olhos;
fama e reconhecimento; que suas opiniões prevaleçam.
O Número 11 na Motivação indica que você deseja a evolução espiritual e o desenvolvimento do seu
poder pessoal acima de tudo. Mostra que vem trilhando esse caminho há muito tempo,
provavelmente por mais de uma encarnação. Através da evolução espiritual aprendeu muitos dos
mistérios da vida e da morte. Tem coragem, talento e habilidade de liderança. É compreensivo (a),
sábio (a), intuitivo (a) e, muitas vezes, clarividente, com habilidades extremamente sensitivas.
Destemido (a), enfrenta com coragem os eventos inesperados. É um visionário e gosta de se ver
rodeado (a) de pessoas que o (a) admiram, mas sempre fazendo prevalecer os seus pontos de vista;
dá pouca importância às ideias alheias. Normalmente é atraente e faz sucesso com o sexo oposto,
conquistando facilmente simpatia e popularidade. Por suas qualidades diplomáticas, às vezes
contraditórias, consegue manter em harmonia os mais diversos grupos antagônicos. Não é
disciplinador (a), mas possui grande senso de organização em sua aparente desordem. É adepto (a)
da harmonia das formas, dos métodos persuasivos, da elevação moral das coisas e pessoas e de tudo
que tem sentido superior. Apesar de não concordar, é muito vulnerável na sua sensibilidade,
magoando-se profundamente com fatos que a outros nem sequer preocuparia.
Quando inseguro (a) tende a ficar nervoso, emocionalmente instável, sem rumo na vida; avarento (a),
negligente com o lado material; inquieto (a), vago (a), egocêntrico (a), distante, paranoico (a) e
depressivo (a); desatento (a) às necessidades humanas. Por sua forte intuição e capacidade psíquica,
é aconselhável seguir seus pressentimentos, sem se ater a conselhos alheios ou ideias preconcebidas.
 
 
 
 
Impressão

O número de Impressão descreve a personalidade em seu aspecto externo, o ego, ou seja, a
aparência da personalidade atual. É o número que descreve aquela primeira impressão que
a pessoa causa quando é vista por outro. Nem sempre essa primeira impressão é coerente
com a atitude interior da pessoa. Essa aparente divergência, no entanto, não reflete
distorção da personalidade e sim apenas um engano de quem se deixa levar pelas



aparências e não busca conhecer a essência da pessoa.
 
 
Impressão 9
O Número 9 na Impressão reflete uma personalidade, supostamente, no nível mais alto da
compaixão. Aparenta possuir uma amplitude de compreensão bem como um magnetismo pessoal
que é universal em extensão. Seu modo cordial, amistoso e charmoso agrada a todos com quem
entra em contato, e a abnegação que emana faz com que seja amado (a) por muitos. Demonstra ter
tolerância e compaixão pelos outros, o que lhe permite perdoar e esquecer com facilidade. É
generoso (a) para com os necessitados e demonstra ter preocupações humanitárias. Aparenta ter
consciência de tudo o que está à sua volta, mas tem pouca disposição para agir. O seu grande poder
de atração parece residir em algum apelo aos instintos básicos, o que pode levar a resultados
imprevistos. Impressiona pela capacidade de ser impessoal, de amar incondicionalmente e prestar
serviços para melhorar as condições de vida dos outros. Veste-se de forma artística, com um toque
dramático, mesmo desejando que suas roupas sejam bem ajustadas e confortáveis. Tende a ser
bonito (a), tanto no rosto como na silhueta e, caso se preocupe em cuidar da pele e manter uma boa
postura, poderá parecer jovem por muito tempo. Uma vez envolvido (a) num relacionamento passa a
ser um (a) grande amante, na cama ou fora dela. Dócil, porém veemente! Atrai simpatias e antipatias
na mesma proporção. Sonha em ser um (a) humanitarista, ávido (a) por servir, compreensivo (a) em
relação aos sofrimentos alheios e uma fonte de conforto e aconselhamento. Realiza-se na
solidariedade e esforço que emprega para resolver problemas alheios. Possui rara inteligência e
profundos conhecimentos sobre os mais diversos assuntos, mesmo sem uma educação suficiente.
Sua aparência imponente, personalidade marcante, sabedoria, bondade, compreensão e ponderação
inspiram confiança em todos que o (a) conhecem.
 
 
 
 
Expressão

O número de Expressão enuncia a maneira como a pessoa age e interage com os outros,
com o mundo, revelando quais são os seus verdadeiros talentos e as aptidões que
desenvolverá ao longo da vida, e a melhor forma de expressá-los. Revela o caráter da
personalidade; as suas características que se expressam nas ações pessoais refletindo-se
nos vários campos da vida. A expressão é a própria maneira de agir do ser humano no uso
da sua personalidade, motivada pelos seus conteúdos internos, da Alma, (a Motivação) e
externos, do Ego (a Impressão); resumindo o conjunto completo da sua personalidade. É o
número do nome da pessoa.

 
 
Expressão 11
O Número 11 na Expressão revela grande intuição e visão profunda da vida. Suas vibrações são as de
um (a) líder espiritual, trabalhador (a) inspirado (a) para o bem da humanidade. Sua visão é ampla e
mais aguçada que a da maioria dos comuns. O seu lema deve ser “amar o próximo como a si mesmo”,
e deve adotá-lo como base. Combina coragem, talento e poder, com fortes sentimentos de liderança.
As suas fortes intuições são valiosas para conseguir sabedoria e inspiração.



Poderá ser um (a) líder em negócios públicos ou civis em sua comunidade e proporcionar melhor
padrão de vida aos menos afortunados. Sua aspiração de carreira poderia expressar-se através da
atuação em palcos ou telas, como pregador (a) ou professor (a) dinâmico (a). Seu padrão de
comportamento deverá ser superior ao da média. De alguma forma, deverá alcançar a fama ou o
reconhecimento, e uma vez que essa vibração confere grande potencial criativo, as artes ou
profissões inventivas são suas escolhas mais prováveis. Possui habilidade de destampar a fonte
criativa e de imbuir seu trabalho com um toque inspiracional que afetará as almas daqueles que
entrarem em contato com tudo o que criar. É realmente inspirado (a)!
Talvez não seja bem sucedido (a) como negociante, sentindo-se mais à vontade em profissões
agitadas, como política, marketing, administração de grandes empresas ou grandes projetos
esotéricos, sociais e ideológicos. Profundo (a) conhecedor (a) da alma humana, normalmente se
destaca dos demais, pois o 11 sendo um “número mestre” consegue vislumbrar em seus amigos e
inimigos defeitos e virtudes que aos outros seria impossível. Tem fé em seus ideais e dificilmente
volta atrás em suas decisões. Procura sempre ser justo (a), leal, compreensivo (a) e viver em
harmonia com todos. Precisa estudar assuntos relativos a esoterismo, metafísica e espiritualidade;
quando negligencia esses aspectos pode tornar-se indolente, indeciso (a) e sujeito à vontade dos
outros, sugado (a) e comandado (a) por seres inferiores. Como é um ser “superior”, atrai inveja e
conflito das pessoas ao seu redor; faz amizades e inimizades com a mesma facilidade. A animosidade,
as atitudes bruscas e a banalidade lhe trazem inibição e causam prejuízo material, moral e físico.
Deixa-se dominar pelo sofrimento diante da ingratidão ou da incompreensão dos que o (a) cercam,
mas encontra ressurreição, vida e esperança no mais insignificante gesto amistoso dessas pessoas.
Realiza-se no trabalho em empresas que exigem genialidade, profundo sentido humano, iluminação
espiritual e esforço incondicional. Não aceita a divagação, simulação e subjugação, e não consegue se
ocupar de coisas que não aprova. Como todos os seres humanos que se destacam, tem certas
dificuldades de adaptação ao meio e ao convívio com seres inferiores, que não o (a) compreendem,
não o (a) apoiam e ainda o (a) criticam. Acredite em seus ideais e vá em frente sem se preocupar com
o que os outros pensam.
 
 
 
 
Aptidões e Potencialidades Profissionais

De acordo com as características da personalidade, dos seus talentos e das aptidões
desenvolvidas ou potencialmente a se desenvolver, cada ser humano possui habilidades
peculiares que indicam as melhores profissões para si. Para cada profissão, para cada
atividade necessária ao bom desenvolvimento da sociedade humana existem pessoas
habilitadas para exercê-las.

 
 
Líder carismático (a) para verdades universais. Consegue transmitir inspiração aos outros. Senso de
equilíbrio, criativo (a) e inventivo (a), consegue unificar os propósitos e solucionar conflitos. Será bem
sucedido (a) trabalhando em comunicações, cinema, televisão, fotografia; escritor (a), poeta, ministro
(a), crítico (a), inventor (a), negociante de antiguidades, líder religioso (a), diplomata, professor (a),
filósofo (a), psicanalista, psicólogo (a), pesquisador (a) espiritual, médium, místico (a), ator (atriz). É o
(a) verdadeiro (a) artista com boas possibilidades de atingir sucesso e fama.



 
 
 
 
Dia Natalício

O Dia Natalício registra no ser humano as suas qualidades inatas, como o selo que será a
sua marca por toda a vida refletindo-se em seus dons peculiares. Cada ser humano nasce
numa data determinada conforme as suas necessidades evolutivas, e o dia do seu
nascimento é mais importante que o mês e o ano, porque determina as suas tendências
naturais, as suas particularidades e semelhanças com outros nascidos no mesmo dia de
cada mês. O Dia Natalício representa o "Eu Sou" mais verdadeiro de cada um.

 
 
Dia Natalício 18
Quem nasce no dia 18 possui grande poder mental e pode elevar-se às mais altas posições ou baixar
a um negativismo total. O dia 18 é poderoso, tanto para as coisas positivas quanto negativas. Os
nascidos sob esta vibração podem, tendo consciência de seu poder, obter o que quiserem, tanto no
campo positivo, como no oposto. É o número dos magos, bruxos, médiuns e líderes religiosos,
exigindo, em reciprocidade, grande responsabilidade também. A sua natureza profundamente
espiritual facilita os contatos com outras dimensões seja pela vidência, sonhos, intuições ou por outra
via mediúnica. Sua sensibilidade aflorada, inteligência extraordinária e mente aguda, o (a) tornam,
por consequência, um (a) vencedor (a) nato (a). Seus maiores inimigos, no entanto, são a ambição
desmedida e o egocentrismo. Deve manter-se bem alerta com as tendências a se entregar ao
pessimismo e ao temor do futuro desconhecido, para evitar o risco de se transformar em joguete da
sorte, indo de derrota em derrota até a ruína completa. É importante que seja altruísta e desapegado
(a), vivendo e agindo para o bem de todos, quando, assim, tudo lhe virá às mãos com facilidade. É
independente, intuitivo (a), intelectual, emotivo (a), requintado (a), prestativo (a) e desinteressado
(a); seu humor é variável, gosta de discussões e de criticar os outros. Seu raciocínio lógico o (a) torna
eficiente, capaz também de dar conselhos sensatos, mesmo aos mais velhos ou mais cultos.
Consegue superar decepções e sofrimentos; é um (a) lutador (a) nato (a) e não teme ninguém e nada.
Muito amoroso (a), afetuoso (a) e dedicado (a), careia amizades com grande facilidade; é leal,
constante e prestativo (a), mas também é facilmente vulnerável e explosivo (a), porém, não sabe
odiar ou guardar rancor. Está destinado (a) a ocupar cargos de liderança por sua energia, firmeza e
decisão. As frustrações e contrariedades podem lhe causar sérias enxaquecas, perturbações
cardíacas, crises de melancolia e alterações no sistema nervoso.
 
 
 
 
Cores que melhor se harmonizam com seu Dia de Nascimento

As cores vibram, assim como os números e as letras. Tudo no Universo vibra, conforme
descreve a moderna física confirmando o que está escrito nos antigos tratados das escolas
de sabedoria dos milênios passados. Dessa maneira, para cada ser humano existem
determinadas cores que são harmônicas com a sua natureza interior e lhe proporcionam
calma e tranquilidade, e outras que não se harmonizam.



 
 
As cores que melhor se harmonizam com as vibrações do seu Dia de Nascimento, são todas as
tonalidades de carmesim ou vermelho; também qualquer tom de rosa.
 
 
 
 
Número Psíquico

O Número Psíquico revela como são as qualidades psíquicas que influenciam nas escolhas
pessoais, como alimento, sexo, amizades, relacionamentos, casamento e profissão, e nas
ambições e desejos. Revela como a pessoa se vê interiormente e como lida com as suas
forças interiores da personalidade. É, ainda, o número que reflete certos padrões interiores
comuns a grupos de pessoas nascidas em determinados dias comuns entre si.

 
 
Número Psíquico 9
O 9 é o número psíquico das pessoas nascidas nos dias 9, 18 e 27 de qualquer mês.
As suas qualidades psíquicas são as de Marte, o Planeta vermelho. Sendo um Planeta de fogo e calor,
Marte gera uma intensa energia com a qual não é fácil lidar. Torna inquietos os que têm 9 como
número psíquico, estando constantemente envolvidos em atividades. Não conseguem descansar
enquanto não alcançam os objetivos almejados. São combativos e abrem caminho em direção ao
topo de qualquer área, com espírito esportivo, porém competitivo. São corajosos e adoram
aventuras. Ambiciosos e portadores de grande força de vontade e determinação progridem
rapidamente no caminho escolhido. Reagem rapidamente às situações e captam logo o primeiro sinal
adverso. Seus mecanismos internos de defesa são fortes e estão sempre prontos a receber oposição.
Muitas vezes criam inimigos por uso excessivo de seus sensores de alarme. Gostam de terminar uma
discussão assim que ela começa e não gostam de lastimar ou de ponderar sobre problemas. São
otimistas e independentes por natureza e dotados de um suprimento inexaurível de energia, não
gostam de viver de caridade ou de estar à mercê dos outros. Livres, sinceros, destemidos, impulsivos
e tirânicos; extremistas, acreditam que vão chocar e surpreender o mundo com suas façanhas
ousadas, que, algumas vezes acabam em um fim trágico. Mesmo assim enfrentam a situação e não
temem nem a morte. Possuem grande senso de responsabilidade e não gostam de interferências em
seu trabalho, nem de serem criticados. Fazem boa opinião de si mesmos e gostam de ser
reconhecidos. Sua natureza dominadora lhes acarreta ressentimentos. Durante a juventude terão
que enfrentar dificuldades e oposição e suportar provações para conquistar uma posição de respeito
na sociedade, no lar, no emprego ou em seu campo de trabalho. Normalmente atingem o sucesso
depois dos 40 anos de idade. Externamente duros e inabaláveis, por dentro trazem a doçura e a
sensibilidade de uma criança, são compassivos e cuidam bem de seus subordinados. Os nativos de
número psíquico 9 possuem as qualidades da organização e da habilidade administrativa. Se lhes for
concedido pleno poder e controle, seus recursos, seus esforços, suas atitudes otimistas e o
conhecimento prático podem ser de grande ajuda às empresas. Sem carta branca tornam-se
desinteressados e inativos. Os nativos de número psíquico 9 nasceram para o sucesso e possuem
todas as qualidades para tanto. Devem evitar a cólera, a arrogância e a agressividade.



 
 
 
 
Destino

O número de destino é determinado pela data de nascimento - dia, mês e ano. O destino
rege a vida do ser humano e indica o seu "caminho" evolutivo. Ele orienta as decisões mais
importantes na vida; aquelas que determinam o que resultará das aplicações dos seus dons
e talentos nas suas realizações pessoais conforme for a sua vocação. O destino é a própria
construção da vida que cada um escolhe, ou que lhe é destinado por determinação da
existência e pelas suas necessidades evolutivas. Ele representa a energia cíclica com a qual
o ser humano se desenvolverá numa determinada etapa da sua existência - uma vida no
plano físico. A nossa evolução está destinada por inarredável lei cósmica; porquanto
tentemos nos retardar, chegará o momento que o avanço será por imposição da lei.

 
 
Destino 7
O Número 7 no Destino significa que a direção geral para a sua vida é se afastar um pouco do fluxo
geral das experiências e buscar justificativas e alento no seu interior, como algo oposto aos
elementos físicos e materiais da vida diária. Isso não significa, no entanto, que descubra seu caminho
apenas através da religião, da espiritualidade ou dos elementos metafísicos, ou que se preocupe
menos pela totalidade da vida. Pode se tornar um (a) especialista aperfeiçoado (a), de preferência em
algum campo profissional em que a sua sabedoria superior faça com que se destaque como
autoridade em seu campo, acima da competição comum. Em geral, este é o seu ajuste ideal, apesar
de algumas vezes não conquistar essa posição de isolamento protegido. Tem grande capacidade para
a análise como para a síntese. A pesquisa cientifica é o seu forte. Sua inteligência aguçada e intuição
lhe conferem uma capacidade excepcional. Terá oportunidade de receber uma boa educação. Não
renuncie a ela, torne-se um (a) perito (a), um (a) especialista. Selecione cuidadosamente os seus
amigos e os ambientes que costuma frequentar. Explore o desconhecido e investigue o significado
mais elevado da vida. Deve estar ciente de que estar só não significa sentir-se solitário. Você é a
melhor companhia para si mesmo (a). Descobrirá que suas maiores vitórias acontecerão quando
permitir que as coisas venham até você.
Você é uma pessoa que, normalmente, busca na vida o entendimento, o conhecimento mais
profundo e qualitativo. No desenrolar de sua vida desempenhará com eficiência trabalhos que
requeiram perfeição de detalhes, fidelidade, identificação mental e percepção intuitiva. É
individualista, concentrado (a), inspirado (a), reservado (a), de confiança e compreensivo (a),
amoroso (a) e dedicado (a), porém dificilmente sabe expressar o que sente. Busca sempre o lado
oculto das coisas e das pessoas. Nunca se satisfaz com as aparências e busca conhecer a essência de
tudo e de todos.
Por vezes é dominador (a), crítico (a), exigente, perfeccionista, angustiado (a), impaciente, orgulhoso
(a) e aparentemente descrente. Apresenta, ainda, dificuldade para se expressar, carência de estima
própria e excesso de fantasias. Precisa aprender a valorizar as pessoas como elas são, ou seja,
respeitar o fato de os outros serem fruto daquilo que conseguiram absorver da vida e do convívio
com os demais.



O Destino 7 é da sabedoria e também da solidão, por isso, necessita desenvolver seus poderes
mentais, estudar, meditar, buscar o significado mais elevado da vida. Enfim, tornar-se um (a)
especialista. Terá sucesso como educador (a), cientista, advogado (a), professor (a), escritor (a) de
temas espirituais e de ciências ocultas.
 
 
 
 
Missão

Cada ser humano traz ao nascer uma Missão, que nada mais é que a sua vocação. Essa
Missão será desenvolvida ao longo da vida independentemente de qual profissão exercerá,
e será inerente a tudo o que vier a fazer na vida. Ela exerce influencia sobre os
aprendizados, os compartilhamentos, os relacionamentos, o sucesso e a felicidade, de
modo positivo ou negativo, por toda a vida, porém, só na maturidade, quando, pela
vivência e pelos conhecimentos adquiridos das experiências será melhor aceita e
compreendida.

 
 
Missão 9
A Missão 9 pede que, ao longo de sua vida, busque o máximo de conhecimentos possíveis. Mas não o
conhecimento adquirido dos livros, das universidades, e sim aquele que vem das suas próprias
experiências, embora os livros e a universidade sejam importantes também. Só assim alcançará a
sabedoria que almeja. Seja generoso (a) e desenvolva a compaixão, de modo a contribuir para
melhorar a condição da espécie humana, e sempre busque a verdade. Sua qualidade de universalista
o (a) faz considerar o tempo como uma eterna oportunidade, e não deve se preocupar com passado e
futuro, pois já sabe de antemão as respostas que busca. Tome cuidado para não sofrer sem
necessidade ao perceber as misérias humanas, lembrando que é mais fácil para aquele que conserva
os olhos sem lágrimas e os ouvidos sem dor ajudar o seu semelhante, do que para aquele que chora
junto. A sua aparência de irmão (ã) mais velho (a) às vezes pode levar a esquecer-se de si em prol dos
outros, o que não é bom. Não espere ser compreendido (a), pois é mais fácil você compreender que
ser compreendido (a) pelos outros. Seja o mestre, o guia e o conselheiro de sua gente.
 
 
Lições Cármicas

Como aprendizados para a evolução, as lições cármicas indicam certas fraquezas do ser
humano que precisam ser reforçadas. São negligências e protelações com relação a
compromissos assumidos perante a vida, a família, a espiritualidade, os relacionamentos e
o semelhante, no passado e no presente, e aqueles aprendizados mais difíceis que rodam
por vidas e vidas até que se compreenda a sua real importância. Existem lições de natureza
mais particular e outras de ordem mais coletiva, mas todas precisam ser aprendidas. As
lições cármicas são as atitudes que o ser humano precisa aprender, a fim de evoluir e se
tornar uno com o todo.

 
 



Lição Cármica 6
Este é um aspecto que vem sendo negligenciado desde encarnações passadas e agora se apresenta
na lista dos aprendizados importantes, na encarnação atual, como uma lição a ser aprendida no setor
familiar. Houve, no passado, negação em assumir certas responsabilidades e obrigações familiares,
com filhos, com o casamento; negligencia com relação às atividades e responsabilidades domésticas,
refletindo-se em dificuldade para conviver em família e grupos, e falta de motivação social. Agora,
precisa se esforçar para ser bom (a) companheiro (a) no casamento, bom pai ou boa mãe, bom (a)
filho (a), porque muito lhe será exigido tendo mesmo que assumir responsabilidades domésticas e
prestar serviços aos outros. Precisa aceitar as coisas como elas são e não ser tanto exigente com os
outros; aprender a consciência do envolvimento com os outros e cultivar os valores da família,
assumindo as obrigações que são inerentes às suas responsabilidades domésticas.
 
 
 
 
Dívidas Cármicas

Como reajustamentos da lei de causa e efeito, as dívidas cármicas indicam as transgressões
que foram cometidas contra as leis naturais que regem a vida e a evolução do ser humano.
Isso ocorreu em encarnação passada e se apresenta na existência atual para ser reajustado,
em muitos casos através das mesmas dores imputadas aos outros no passado, mas não
necessariamente na base do olho por olho. São atos cometidos com finalidades de
prejudicar ou de levar vantagens ilegais sobre outros, consciente ou inconscientemente,
mas sempre com intenção e propósito. Todo mal praticado por qualquer ser humano terá
que ser reajustado em algum momento da existência. Nada escapa à ação da lei de causa e
efeito, que chama a cada um para responder por seus próprios atos.

 
 
Dívida Cármica 16
Esta Dívida Cármica trata basicamente do orgulho e da vaidade humana. Em vida passada, agiu
guiado (a) pelo despotismo cruel na manifestação da vontade própria, com egoísmo desmedido, sem
se importar com os direitos e os sentimentos dos outros. Agora poderá sofrer calamidades, fracassos,
acidentes, decepções e outras adversidades. A consequência desse carma pode ser, ainda, arcar com
traições, perda de posição social, da reputação, de fortuna e poder; ver seus sonhos obstruídos e
sofrer decepções e desenganos causados por falsos amigos. Conforme for estruturada a sua vida
agora, algumas tragédias podem acontecer, e ir do triunfo à queda, enfrentar provações dolorosas e
incompreensíveis, muitas vezes envolvendo pessoas queridas e o quer que seja de seu apreço. Para
reajustar esse carma, seja compreensivo (a), humilde, justo (a), solidário (a) e altruísta, dedicando ao
próximo todo bem que possa fazer.
Na Vida Atual – Será afetado (a) constantemente em seu orgulho e vaidade com eventuais fracassos
em seus planos; eventuais acidentes, decepções e adversidades. Atrairá falsos amigos e poderá ter
alguns sonhos obstruídos. Possibilidade de ocorrer separação no casamento; dificuldade em
encontrar um par afetivo duradouro. Perda de posição social, de fortuna e poder, perda de bens
materiais. Algumas tragédias podem ser conhecidas. De todas as possíveis repercussões de seus atos
passados descritas aqui, talvez ocorram apenas algumas, aquelas relacionadas mais diretamente com
as causas.



A Conscientização – O que deve fazer: Aprender a lição do desapego material e sentimental.
Aprender a aceitar a dor e não resistir às mudanças frequentes a que estará sujeito (a). Ampliar as
perspectivas de vida, buscando a meta de crescimento em todas as direções. Aprender a interiorizar-
se, visando o encontro com a sua própria sabedoria. Desenvolver a confiança em si mesmo (a) e no
mundo que o (a) cerca. Estar consciente de que todo o progresso interior é inseparável do conflito.
Deve ser justo (a) e honesto (a) com tudo e com todos e ser solidário (a). As palavras chaves são
Compreensão, Paciência e Solidariedade.
 
 
 
 
Tendências Ocultas

As tendências ocultas são os desejos remanescentes das memórias de outras vidas,
indicando comportamentos recorrentes que voltam a se manifestar se não for quebrado o
padrão existente. São impulsos para certas atitudes e comportamentos, geralmente
manifestados na infância, adolescência e juventude, porém, se a educação falhar na sua
contenção, eles continuarão a ser manifestados por toda a vida.

 
 
Tendência Oculta 1
É o desejo da individualidade. Há uma tendência a ser autoritário (a), dominador (a), arrogante e um
tanto egoísta.
 
 
 
 
Resposta Subconsciente

Este número revela como será a primeira reação do ser humano, instintiva e automática,
diante de uma situação de emergência. Reflete qual será a sua reação diante dos impactos
que sofre na vida, e como lida com as suas emoções diante deles nos primeiros minutos
após o acontecimento. Esses impulsos podem durar de uma fração de segundo, ou até levar
a uma depressão, ao pânico e a um prolongado estresse.

 
 
Resposta Subconsciente 8
É eficiente e organizado (a). Numa crise ou em qualquer ocasião pode-se contar com ele (a), pois é
seguro (a) e digno (a) de confiança.
 
 
 
 
Ciclos de Vida, Desafios e Momentos Decisivos
 
Ciclos de Vida



Os ciclos de vida representam as circunstâncias e as condições a que o ser humano estará
exposto durante determinadas fases da sua vida. São os desdobramentos cíclicos do
destino, que transcorrem de acordo com as características de mês, dia e ano de
nascimento. São três os grandes ciclos da vida, cada um com características peculiares
influenciando na vida e no destino da pessoa.

 
 

Importante
Quando um Ciclo de Vida tiver o mesmo número que uma das Lições Cármicas, o período
vigente poderá ser um tanto conturbado até que a lição cármica seja aprendida.

 
 
Desafios

Os desafios indicam as barreiras que se apresentam em cada fase da vida. Estão associados
ao processo do amadurecimento psicoemocional, solicitando o equilíbrio entre os seus
extremismos emocionais. Eles surgem como muralhas interpondo-se no caminho para o
sucesso e exigindo a superação. Cada desafio tem sua importância, porém, o desafio
principal é o que merece maior atenção, pois tenderá a ser o mais cruel e ressurge
inesperadamente diante de qualquer situação mais complicada.

 
Quando aparece desafio 0 (zero) a atenção deve se voltar também para os outros desafios,
pois, assim como poderá não ter nenhum deles, poderá, também, ter que superar a vários
deles ao mesmo tempo, ou até mesmo a todos eles.

 
 

Importante
Quando o número de um Desafio for igual ao número de um Ciclo de Vida, de um
Momento Decisivo ou do Destino, no mesmo período poderá ocorrer certos distúrbios com
a saúde caso o nível de estresse emocional esteja acima do normal, conforme a tabela a
seguir:
1 - Coração, cabeça e emocional;
2 - Rins, estômago e sistema nervoso;
3 - Garganta e fígado;
4 - Dentes, ossos e circulação sanguínea;
5 - Sistemas reprodutivo e nervoso;
6 - Coração e pescoço;
7 - Glândulas e sistema nervoso;
8 - Estômago e sistema nervoso.

 
 
 
 
Momentos Decisivos

Os momentos decisivos são ciclos importantes dentro destino indicando eventos possíveis
de ocorrer num dado ciclo da vida. São as oportunidades que surgem no destino da pessoa,



refletindo-se nas várias áreas da sua vida, porém com grande ênfase no profissional. Cada
momento decisivo indicará como será a atitude da pessoa em relação à vida naquele
período, e como desenvolverá seus potenciais em cada um desses períodos. A vibração que
rege cada um desses períodos proporcionará facilidades e oportunidades que impulsionam
para as realizações previstas no seu destino.

 
 

Importante
Número do Momento Decisivo igual ao número da Motivação significa que durante os anos
do Momento Decisivo a pessoa terá os seus desejos e necessidades facilitados.

 
Número do Momento Decisivo igual ao número da Expressão significa que durante os anos
do Momento Decisivo a pessoa poderá receber ajudada na realização da sua vocação
profissional.

 
Número do Momento Decisivo igual ao número do Destino significa grande oportunidade
de realização dos sonhos e projetos pessoais durante os anos em que estiver vigorando o
Momento Decisivo.

 
Número do Momento Decisivo igual a uma das Lições Cármicas significa que, no período
vigente do Momento Decisivo, se apresentarão algumas dificuldades no que se relaciona ao
aprendizado da Lição Cármica.

 
 
 
 
Primeiro Ciclo de Vida

O Ciclo Formativo
Mostra como será o palco nesta primeira etapa da vida: a chegada ao planeta, a infância, a
adolescência e a juventude até a maturidade. Mostra, também, como será a sua primeira
experiência nesta vida junto com a influência familiar; representa a transição para o ser
adulto.

 
 
Ciclo de Vida 4 - 1992 a 2022 (de 0 a 30 anos de idade)
O Número 4 (quatro) no primeiro Ciclo de Vida é uma indicação de restrições familiares, de disciplina
e trabalho duro na escola. Certamente essa criança tem, ou teve, pais e parentes de certa maneira
severos impondo seu comando e não admitindo contestações. Estudos trabalhosos; a criança precisa,
ou precisou, lutar para se libertar de influências repressoras. Um ciclo bastante duro e limitado
sujeito a pouca criatividade, limitando-se a obedecer. Isso pode levar a ter relacionamentos por vezes
difíceis, onde, normalmente o cônjuge é que manda e dita as regras. Esse é um palco que apresenta
trabalho, estrutura e busca de bases. Aparece disposição de buscar segurança e há uma necessidade
sentir-se buscando o que já é concretizado pelos outros. Lado material em evidência.
 



 
 
 
Primeiro Desafio

Aparece junto com o primeiro Ciclo de Vida.
 
 
Desafio 5 - 1992 a 2022 (de 0 a 30 anos de idade)
Excesso ou falta de atividade; instabilidade emocional e material. Fuga da responsabilidade,
sexualidade intensa, impulsividade excessiva que pode implicar em adiamentos. Precisa aprender a
conter o desejo por liberdade a qualquer preço; se não conseguir refrear esse desejo, dificilmente
conseguirá construir um alicerce sólido na vida. Não deve se deixar levar por caprichos
inconsequentes, provocando mudanças só para satisfazer seus desejos sensoriais, ou materiais, ou
atraído por novas experiências. A busca por liberdade é um desejo natural, porém, deve refletir e
analisar se o querer ser livre não é na realidade pretexto para fugir de responsabilidades. É essencial,
para conquistar a liberdade realmente, aprender a se desprender de pessoas e coisas somente por
motivos importantes, cultivar um tipo sadio de mudança sabendo discernir quando e o que deve ser
descartado, pois assim encontrará o sucesso. A curiosidade no que se refere ao sexo e aos sentidos
físicos pode torná-lo (a) inconstante e causar a infelicidade sua e de outras pessoas. Pode se tornar
impulsivo (a) demais e querer tentar tudo ao mesmo tempo o que o (a) levará a perder estabilidade.
 
 
 
 
Primeiro Momento Decisivo

Reflete o início da vida, quando a pessoa se encontra mais influenciável.
 
 
Momento Decisivo 4 - 1992 a 2022 (de 0 a 30 anos de idade)
Este Momento Decisivo traz a oportunidade de se construir um sólido alicerce para o futuro. É um
período de trabalho duro e até de algumas restrições, e é importante cultivar a paciência e os bons
hábitos de trabalho. Neste período poderá haver alguns problemas econômicos, que serão superados
com inteligência, trabalho e dedicação ao projeto final. A família e os parentes por afinidade podem
se apresentar na forma de oportunidade para a prática do auxílio humanitário, tanto na parte
financeira, como prestando ajuda em uma doença, por exemplo. As recompensas sempre aparecem a
partir da aplicação dos preceitos corretos de vida e do esforço para se obter os resultados positivos. A
influência geral de um Momento Decisivo 4 é de uma visão realista e prática das coisas.
O Primeiro Momento Decisivo 4 indica que este pode ser um período exigente, que solicitará
trabalhar devido as circunstâncias econômicas, ou no qual você é uma pessoa altamente motivada na
busca por sua educação. Um Momento Decisivo 4 no primeiro Ciclo de Vida, frequentemente indica
que a pessoa poderá começar a trabalhar muito nova e a assumir grandes responsabilidades ainda na
juventude.
 
 



 
 
Segundo Ciclo de Vida

O Ciclo Produtivo
É o centro da vida e reflete a disposição para as realizações pessoais. Mostra como a pessoa
vai aparecer no palco da vida e o que veio fazer para si mesmo e para os outros. Se não
realizar sente-se frustrado(a)!

 
 
Ciclo de Vida 9 - 2022 a 2049 (de 30 a 57 anos de idade)
O Número 9 (nove) no segundo Ciclo de Vida traz a possibilidade de sucesso na vida pública. É um
período altamente espiritual e é preciso aprender a cultivar a tolerância, o amor à humanidade, o
altruísmo e o controle emocional. Probabilidade de haver dificuldades no casamento devido à
tendência a dedicar-se e a dar mais amor à humanidade que à própria família. É, também, indício de
alguma perda, seja ela material, afetiva ou social. Disposição voltada para a busca de sabedoria
espiritual, para aprender o desapego, o desprendimento e a doar-se. Tendências espirituais que
levam ao sucesso na vida pública, com poucos fracassos se os esforços necessários forem feitos. Deve
trabalhar o perdão e o desapego.
 
 
 
 
Segundo Desafio

Aparece junto com o segundo Ciclo de Vida.
 
 
Desafio 6 - 2022 a 2049 (de 30 a 57 anos de idade)
Excesso de responsabilidade familiar; prepotência. Seja idealista e não dominador (a). Evite influir na
vida dos outros sem ser convidado (a), evitando aconselhar ou criticar fora de propósito. Não queira
que todos vivam pelos seus princípios ou pela sua maneira de pensar, e não seja positivo (a) demais
sobre o que considera certo ou errado. Precisa evitar discutir com qualquer um que esteja em
desacordo com as regras que elaborou. Terá mais sucesso ficando ligado (a) aos seus ideais e tentar
materializá-los; não se agarre às pessoas para isso. Conseguirá equilibrar a sua felicidade ao aprender
que os outros têm direito às suas próprias ideias e padrões. Evite ser intransigente com colegas,
sócios ou auxiliares. Evite o egoísmo, a dominação e falta de compreensão. Para vencer este desafio
cultive o amor, a compreensão e o respeito pelas opiniões dos outros. Cuidado com hipocrisia e
falsidades.
 
 
 
 
Segundo Momento Decisivo

Reflete uma fase na vida na qual as obrigações com família, trabalho e negócios ocupam a
maior parte do tempo.



 
 
Momento Decisivo 3 - 2022 a 2031 (de 30 a 39 anos de idade)
É o momento de expandir a vida social e cultivar os próprios talentos. Trata-se de uma fase
apropriada para a autoexpressão, novas amizades, romance e fertilidade. A manifestação descuidada
das emoções poderá ter consequências desagradáveis, pois existe, nesse estado, tendência ao
desmando, vícios, brigas e discórdias. Cuidado com os amigos, pois apesar de serem necessários, por
vezes são más companhias. O efeito geral deste período é o de luz e atividades agradáveis. Qualquer
talento artístico ou criativo oculto é o momento de manifestar agora. A vida parece fluir em sua
direção neste período; seus pensamentos estão mais no presente que no futuro ou no passado. Estar
com pessoas e se divertir é essencial. Atitudes cheias de jovialidade – as coisas vêm fácil e vão fácil. É
provável que o seu trabalho ocorra como um divertimento ou um jogo.
O Segundo Momento Decisivo 3 indica um período de responsabilidades e realizações muito
dependentes do comportamento social e influências gerais. Este período poderá evocar
oportunidade para escrever, falar em público, ou alguma forma de participação nas artes de
entretenimento. São estimulados sentimentos e imaginação.
 
 
 
 
Terceiro Momento Decisivo

Reflete a fase na vida na qual, geralmente, a pessoa alcança uma posição mais estável.
 
 
Momento Decisivo 7 - 2031 a 2040 (de 39 a 48 anos de idade)
É uma fase de introspecção, de meditação e estudo do significado mais profundo da vida, de
investigação e desenvolvimento de habilidades. Caso não esteja casado (a), este pode não é o
momento melhor para casamento. Isso não significa, no entanto, que não possa se casar. Velhos
relacionamentos que não produzem mais frutos podem e devem ser deixados para trás.
Normalmente sentirá vontade de se retirar para dentro de si para desenvolver os seus recursos
internos, o que de certa forma poderá causar problemas de relacionamento, tanto a nível pessoal
como familiar. Poderá surgir certo desinteresse por assuntos materiais e pouca preocupação com
negócios práticos, acarretando um pouco de escassez financeira.
O Terceiro Momento Decisivo 7 indica possibilidades de boa evolução nos assuntos financeiros, bem
como nos assuntos relacionados à ciência, porém, é um período permeado de buscas religiosas,
espirituais, filosóficas ou esotéricas que poderão influenciar sua vida e tornar mais lento o seu
progresso material. Os benefícios deste Momento decisivo serão muito mais profundos e interiores.
 
 
 
 
Quarto Momento Decisivo

É o Momento Decisivo que traz as merecidas recompensas - sabedoria, serenidade,
consciência universal.



 
 
Momento Decisivo 7 - 2040 (48 anos de idade) até o final da vida
É uma fase de introspecção, de meditação e estudo do significado mais profundo da vida, de
investigação e desenvolvimento de habilidades. Caso não esteja casado (a), este pode não é o
momento melhor para casamento. Isso não significa, no entanto, que não possa se casar. Velhos
relacionamentos que não produzem mais frutos podem e devem ser deixados para trás.
Normalmente sentirá vontade de se retirar para dentro de si para desenvolver os seus recursos
internos, o que de certa forma poderá causar problemas de relacionamento, tanto a nível pessoal
como familiar. Poderá surgir certo desinteresse por assuntos materiais e pouca preocupação com
negócios práticos, acarretando um pouco de escassez financeira.
O Quarto Momento Decisivo 7 traz um tempo quieto quando estiver envolvido, principalmente, com
o desenvolvimento e refinamento de seu Eu Superior. Este é um tempo de estudo, desenvolvimento,
e pensamento da vida em termos filosóficos e espirituais; talvez científicos.
 
 
 
 
Terceiro Ciclo de Vida

O Ciclo da Colheita
É o último ciclo da vida, a fase da maturidade plena representando a colheita do que a
pessoa semeou nos ciclos anteriores. Será uma fase da vida mais voltada para valores
interiores, elevados e atemporais.

 
 
Ciclo de Vida 3 - 2049 (57 anos de idade) até o final da vida
O Número 3 (três) no terceiro Ciclo de Vida indica um período de expressão de ideias e sentimentos
através de diversas formas de arte, música, teatro ou literatura. O período é de expansão, atividades
agradáveis e contatos com pessoas. A criatividade continua a se desenvolver. Possibilidade de muitas
amizades e grande atividade social.
Positivo: Viverá com muitos amigos e atividades prazerosas, sentindo que viveu sempre com alegria.
Negativo: Comporta-se como adolescente, irresponsável e inconveniente.
 
 
 
 
Desafio Principal

Este desafio é o mais difícil de ser vencido. Ele pode ressurgir inesperadamente diante de
alguma situação um pouco mais complicada, independente de qual Ciclo de Vida a pessoa
esteja.

 
 
Desafio Principal 1 - 2049 (57 anos de idade) até o final da vida
Falta de iniciativa e dificuldade para decidir. Tendência para a solidão ou para a independência
extrema. Precisa desenvolver a força de vontade, a coragem e o caráter, ou estará sujeito (a) a ser



dominado (a) e mantido (a) em humildade diante dos outros, principalmente dos próprios parentes.
Surgirão divergências, das quais deve se libertar, sem imputar culpa aos outros ou ressentir-se e se
tornar beligerante. Pode se achar vacilante e voltar-se em todas as direções para agradar aos outros.
Sofrerá a intromissão de estranhos e não agradará a ninguém nem a si próprio enquanto for fraco (a)
e indeciso (a). Precisa persistir e se tornar determinado (a) a exigir respeito dos outros, respeitando-
se, antes, a si mesmo (a). Precisa confiar em suas ideias criativas e originais. Deve avaliar seus planos
antes de executá-los, assegurando-se de que são viáveis, plausíveis e racionais. Certo (a) e seguro (a)
do que vai fazer, deve seguir em frente com firmeza e decisão.
 
 
 
 
 
Ano Pessoal

Cada ano universal (de 01 de janeiro a 31 de dezembro) possui características específicas e
vibrações peculiares que influenciam a coletividade humana. Mas existem também os anos
pessoais que, do mesmo modo, influenciam particularmente a vida de cada ser humano. O
Ano Pessoal começa do dia do aniversário e termina na véspera do próximo aniversário, e
exerce forte influência sobre a vida da pessoa. Cada Ano Pessoal traz um conjunto de
oportunidades e aprendizados específicos; que, sendo seguidas, a vida será mais profícua.

 
A tabela de Anos Pessoais a seguir é válida para toda a vida; acabando um ciclo, inicia-se
outro sucessivamente. Para calcular o Ano Pessoal, some dia, mês e ano da data do último
aniversário e reduza a um só algarismo, da seguinte forma:

 
Exemplo - Aniversário - 25/12/2015 - 2+5+1+2+2+0+1+5=18 - 1+8=9 - Ano Pessoal 9.

 
Ano Pessoal 6 - De 18/04/2018 a 18/04/2019
Este é um ano para o casamento e as responsabilidades domésticas. É uma fase em que alguma
doença crônica, eventualmente, talvez se manifeste para que possa ser curada. Pode também ser um
ano de problemas relativos a viagens, tais como defeitos no carro, bagagem perdida e assim por
diante. O sucesso e a felicidade resultam de uma dedicação altruísta à família e à comunidade. As
armadilhas a serem evitadas consistem em ser excessivamente idealista ou propenso (a) a discussões
e em esperar demasiado dos outros. O Ano Pessoal 6 representa um momento decisivo da sua vida,
em que você terá a sensação definida de dever e prioridade. O primeiro passo para tornar este ano
bem sucedido é admitir que você realmente tem responsabilidades. Você sentirá um forte desejo de
se sentir mais independente e confiante e de encontrar o seu lugar no mundo. Ao mesmo tempo,
pode ser preciso procurar outra pessoa – talvez o cônjuge, a (o) amante, o filho, o pai, a mãe, o
parente, o animal de estimação, o amigo, o vizinho ou até mesmo a sua casa ou a sua comunidade
para equilibrar as necessidades deles com as suas. Você chegou a uma etapa muito importante e
emocional da sua jornada, porque neste ano os seus relacionamentos mais íntimos irão para o centro
do palco. No momento há três importantes pistas de energia abertas para você. Na esquerda e na
direita, ficam as franjas instáveis dos extremos opostos. A pista do centro contém a única energia
capaz de impedir que os dois extremos colidam, destruindo o amor e a vida; a ligação entre os
extremos que pode restabelecer a paz e a harmonia. A pista do centro é o equilíbrio, e é nela que



você deve se concentrar no momento.
 
Ano Pessoal 7 - De 18/04/2019 a 18/04/2020
Este é um ano para o isolamento e o descanso. Um ano para o estudo e o aperfeiçoamento interior. É
uma fase de introspecção. O sucesso e a felicidade resultam do estudo dos significados mais elevados
da vida. As atividades materialistas devem ser evitadas. O dinheiro só aparecerá se não correr atrás
dele. Quanto menor for a ambição melhor serão os resultados. As armadilhas a serem evitadas são as
de negligenciar a saúde, forçar decisões, ser excessivamente crítico (a) e permitir que temores e
complexos submersos venham à tona. O Ano Pessoal 7 é de buscas e aprendizados. Um momento de
introspecção, emoção, pesquisa, análise, intuição, reflexão, autorrealização, reclusão e, acima de
tudo, fé. Um ritmo inesperadamente lento poderá, às vezes, causar frustração e preocupação. Nessas
ocasiões, lembre-se de que isso não significa falta de movimento, mas uma possibilidade de caminhar
de maneira mais realista em direção às suas metas maiores e de longo prazo. Este é um ano centrado
em si mesmo (a), em que você vai descobrir que tem um potencial muito maior do que imagina. Você
vai buscar – e encontrar – o caminho ou estilo de vida que pareçam mais certos para você. Um
aspecto mais sério da sua natureza irá se manifestar, junto com a plena consciência de que o status
quo simplesmente nunca mais será bom o bastante. Em vez de se apressar a sair à procura de novas
oportunidades, entenda que elas é que estão procurando você. Tentar se esforçar ou seguir à força
só resultarão nos mesmos velhos sentimentos de descontentamento que você achava que o seu
esforço e empenho eliminariam.
 
Ano Pessoal 8 - De 18/04/2020 a 18/04/2021
Este é um ano dinâmico e materialista. Os negócios provavelmente deverão prosperar. Poderá haver
grandes perdas ou grandes ganhos, dependendo de como você lidou com os anos anteriores do ciclo.
É uma excelente fase para comprar e vender imóveis; hora de pagar e de cobrar dívidas. O dinheiro
pode surgir de fontes inesperadas. O sucesso e a felicidade resultam da coragem de ousar grandes
feitos, de utilizar o bom senso, de dar atenção ao dinheiro, de ser organizado (a), prático (a) e
eficiente. As armadilhas a serem evitadas são as de ser emotivo (a) e sentimental demais. Você
consegue o que quer no Ano Pessoal 8, no entanto, se você não souber o que quer, não terá como
saber o que vai conseguir. Este ano é momento de ser específico (a) e de sentir o que vai no seu
coração e se deixar atrair pela realização dos seus desejos. Você está percorrendo um ano que irá
prosperar de acordo com a sua força de vontade e o seu desejo de ser bem sucedido (a). Ao longo do
Ano Pessoal 8 você vai sentir um sensível aumento na sua capacidade de fazer as coisas acontecerem
e conseguir que as coisas sejam feitas. Em razão disso serão maiores as expectativas, junto com a sua
autoconfiança e a sensação de que está satisfeito (a). Tradicionalmente a energia do 8 é conhecida
como a energia do poder, dos ganhos materiais e financeiros, da realização, das recompensas, da
posição social e da satisfação pessoal. Neste ano, você vai passar por todas essas experiências
enquanto busca o verdadeiro significado delas.
 
Ano Pessoal 9 - De 18/04/2021 a 18/04/2022
Este é um ano de faxina, entre o fim de um ciclo e o começo do próximo. É o momento de se livrar de
tudo o que for desnecessário ou estiver gasto pelo uso; especialmente pessoas para as quais não
existe mais lugar em sua vida. É uma boa fase para escrever, representar, viajar e para se dedicar aos
estudos metafísicos. Haverá alguma espécie de perda; um relacionamento poderá terminar. O
sucesso e a felicidade resultam da compaixão, das atividades humanitárias, do desapego emocional e



de deixar que se vá o que quer que comece a sair da sua vida. As armadilhas a serem evitadas são as
de ser ciumento (a) e possessivo (a). O Ano Pessoal 9 conduz você ao fim de um ciclo completo de
nove anos da sua vida. Este é o momento de concluir negócios inacabados, de chegar a conclusões,
de amarrar pontas soltas e arrumar as coisas do passado. Essas ações irão capacitá-lo (a) a entrar nos
próximos nove anos da sua vida sem a pressão das questões não resolvidas do passado que estarão
puxando a sua energia para trás. A sua realidade não é só uma questão de onde você se encontra
hoje, ou de onde você quer estar amanhã. Ela é feita de todas as coisas que já lhe aconteceram na
vida, de todas as pessoas que você conheceu, de tudo o que você já fez e de todos os sentimentos
que você alguma vez sentiu – ou negou. Este ano oferece a oportunidade de uma transformação
evolutiva importante. Haverá mudanças e melhoras em todos os setores da sua vida, embora você
possa não ver imediatamente os méritos positivos de determinadas situações. Às vezes você terá
uma sensação de entorpecimento ou de estagnação. Isso acontece porque você está próximo de
admitir plenamente a sua realidade, mas mantém as emoções envolvidas dentro de você em vez de
deixa-las do lado de fora. Neste ano não basta ter uma compreensão intelectual do livre arbítrio.
Você vai aprender que os seus sentimentos são os únicos meios de provocar a sua liberdade pessoal.
É um ano de finalizações e você deve livrar-se de tudo aquilo que não se faz mais necessário, sejam
coisas materiais ou sentimentos e crenças. Nada de novo acontece no ano pessoal nove enquanto
não forem feitas as finalizações necessárias.
 
Ano Pessoal 1 - De 18/04/2022 a 18/04/2023
Este é o ano para começar coisas novas; o ano que estabelece o estilo de todo o ciclo de nove anos,
com perspectivas de grandes mudanças e novos rumos. É o momento de tomar iniciativa e mostrar
coragem e determinação. Para ter sucesso e conquistar a felicidade, precisa ser independente,
criativo (a), seguro (a), seletivo (a) e seguir sua própria intuição. A armadilha a ser evitada é a falta de
iniciativa, a qual poderá resultar numa apatia que se estenderá por todo o ciclo. O Ano Pessoal 1
oferece a oportunidade de estabelecer o seu rumo e escolher a orientação que vai tomar para todo o
ciclo de nove anos. Seja precavido (a) contra a preguiça e a procrastinação; comece algo importante
este ano ou no mínimo comece alguma nova atividade. Os acontecimentos e circunstâncias deste ano
lhe ensinarão sobre autoconsciência, individualidade e sobre mudanças vitais que têm de acontecer
no seu íntimo se você quiser atingir o que se propõe na vida, e o que a vida tem para lhe ensinar.
Você vai aprender sobre independência, liderança autoconfiança, iniciativa e originalidade e precisará
de uma grande fé em si mesmo (a) para agir de maneira adequada. Encontrará situações que
envolverão os seus sentimentos mais profundos, a sua mente e os seus talentos únicos, e a sua
necessidade de mais liberdade. Seu desejo por conquistas materiais e financeiras será favorecido por
oportunidades inesperadas e novos conhecimentos. Desenvolva um senso realista do seu valor
pessoal; observe os seus sentimentos e siga a sua intuição.
 
Ano Pessoal 2 - De 18/04/2023 a 18/04/2024
Este é o ano para agir com discrição e ser paciente, mantendo-se receptivo (a) às ideias dos outros e
permanecendo em segundo plano. É uma fase muito boa para amizades e relacionamentos. Para ter
sucesso e conquistar a felicidade, você precisa ser delicado (a), diplomático (a) e cooperativo (a) no
trato com as outras pessoas. As armadilhas a serem evitadas são a hipersensibilidade e a propensão
para envolver-se em discussões e/ou ser excessivamente atrevido (a). O Ano Pessoal 2 é uma
excitante viagem na qual você encontrará uma conexão entre o seu passado, o seu presente e o seu
futuro. Você vai poder usar essas informações para pôr em prática as suas metas mais ambiciosas.



Será preciso perseverança e grande paciência. Isso significa fazer tudo o que tiver que fazer mais
lentamente. Se aceitar o passado e viver no presente, e se não lutar contra a lentidão de tudo, a
compreensão que ganhará neste ano o (a) levará na direção do futuro de sua escolha. Você sentirá
necessidade de mais calor e afeto na sua vida, uma maior aceitação dos seus sentimentos e dos
sentimentos dos outros. A verdadeira prosperidade e a segurança não podem ser conquistadas pela
competição beligerante e pela agressão. Portanto, paz, cooperação e tolerância são agora os seus
melhores meios de avançar. Coopere e aprenda a ficar na sua posição de apoio e você estará
desenvolvendo uma confiança e uma elegância que lhe permitirão, com calma e eficácia, lidar com
todas as situações sem se envolver nos problemas das outras pessoas.
 
Ano Pessoal 3 - De 18/04/2024 a 18/04/2025
Este é um ano de boa saúde e de intensa vida social que, no entanto, poderá trazer tensão
emocional. É uma fase boa para divertimentos, viagens, crescimento pessoal e para cultivar novas
amizades. O sucesso e a felicidade resultam do fato de se dar vazão à própria criatividade e de se
expressar construtivamente através das palavras: escrevendo, lecionando, representando ou
cantando. As armadilhas a serem evitadas são a extravagância (que pode acarretar dificuldades
financeiras no ano 4) e a perda de oportunidades em decorrência da dispersão das energias. O ano
pessoal 3 é também um ano propenso a romances, sendo que as pessoas casadas que sucumbirem a
relacionamentos extraconjugais nesse ano é quase certo que estarão preparando o caminho para o
divórcio ou separação no ano 4. No Ano Pessoal 3, a sua felicidade a longo prazo é a questão central.
A vibração do 3 libera o desejo e a força motriz da sua vontade para descobrir – e então realizar – o
que o (a) torna feliz. Relacionamentos e projetos importantes poderão florescer e novas
oportunidades surgem por toda parte ao seu redor. A vibração dinâmica deste ano permite que você
determine os seus verdadeiros desejos e perceba que eles podem ser realizados. É provável que as
ideias, os planos ou projetos que você começou há dois anos mostrem agora sinais de progresso. Se
esforce o máximo possível. A sua vontade será de estar perto de outras pessoas cuja vontade
também seja livre e dinâmica. As experiências deste ano lhe mostrarão que a evolução humana se
mede pelo nível da consciência e livre arbítrio da pessoa, e que o contato direto com os outros é uma
parte essencial da natureza humana que deve ser expandida. Chegou a hora de considerar os seus
desejos e a sua felicidade em primeiro lugar, porém, evitando o egoísmo.
 
Ano Pessoal 4 - De 18/04/2025 a 18/04/2026
Este é um ano de restrições, de trabalho duro e de grandes despesas. É o momento de se construir
para o futuro. O sucesso e a felicidade resultam da autodisciplina, de ser metódico (a) e de dar forma
concreta às suas ideias. Esta é uma boa fase para lidar com propriedades e imóveis. A armadilha a ser
evitada é a da negligência com a saúde. O Ano Pessoal 4 é de identidade, prioridade e esforço. Os
acontecimentos deste ano de muito trabalho não deixarão nenhuma dúvida de que chegou a hora de
estabelecer novas prioridades e de trabalhar com afinco em benefício de uma determinada meta de
longo prazo. Sem essa visão e esse compromisso, este ano poderia ser um percurso confuso e
acidentado. A energia do 4 rege a força da vontade; a vontade é feita de sentimentos. Saber como
você sente é a única maneira de saber o que você quer fazer na sua vida. Toda a nossa criatividade
parte dos nossos sentimentos. A energia do 4 é muito séria e prática, e precisa de uma meta
especifica para perseguir. Neste ano, você vai desenvolver melhor o sentido que dá para a própria
vida e estabelecer um rumo e uma direção a seguir. Organize a sua vida de acordo com o que é
importante para você. Livre-se de circunstâncias e crenças que o (a) limitam do ponto de vista físico,



emocional, criativo e intelectual. Analise e organize suas finanças.
 
Ano Pessoal 5 - De 18/04/2026 a 18/04/2027
Este é o ano para se deixar levar por condições em constante mudança, para viver o presente sem
fazer muitos planos para o futuro, para abandonar-se aos seus impulsos mais criativos da Alma. É um
ano em ritmo acelerado, propenso a acidentes e cheio de mudanças inesperadas: do bom para o
ruim, do ruim para o bom. É um ano para divertimentos, sem se pensar no futuro. O sucesso e a
felicidade resultam de você ser adaptável, de procurar desenvolver a própria personalidade e de
aproveitar as oportunidades antes que sejam perdidas. As armadilhas a serem evitadas são a
dispersão de energias, o excesso de atividades sexuais e o mau uso da liberdade pessoal em prejuízo
dos outros. O Ano Pessoal 5 é excitante e imprevisível. Sua energia é a da mudança, da liberdade, da
variedade, da escolha, do súbito e inesperado, do incomum e do físico. É o ponto intermediário de
todo o ciclo de nove anos. Os primeiros quatro anos ficaram para trás; os quatro anos seguintes ainda
estão por vir, e você está exatamente no meio do ciclo. É um ano que pede ajustes nas metas e
objetivos para então seguir com mais leveza e confiança rumo às realizações deles. O ano pessoal 5
oferece oportunidades para dar uma guinada na sua vida depois de estabelecer uma orientação
inteiramente diferente de todas as que já seguiu antes. As escolhas que você faz devem ser baseadas
nas suas sensações sobre a intuição, junto com uma reflexão sobre o resultado provável de suas
escolhas. Significa que você deve estar atento (a) a como algumas mudanças podem produzir uma
reação em cadeia de muitas mudanças. É essencial que você saiba como está se sentindo a todo
momento. Neste ano você deve liberar todas as emoções reprimidas que vem pesando dentro de
você há muito tempo. O princípio energético envolvido no sexo e na reprodução estarão ativados.
 
 
 
 
Mês Pessoal

Assim como existem os anos pessoais, também os meses pessoais influenciam de certa
maneira a vida da pessoa. Cada mês do ano tem sua vibração peculiar, e cada ser humano
segue, de acordo com a sua data de nascimento, uma sequência mensal pessoal, que pode
ser aproveitada para se orientar nas suas decisões pessoais.

 
A fórmula para calcular o Mês Pessoal é a seguinte:

 
Ano Pessoal + Mês vigente = Resultado reduzido a um único algarismo; quando o resultado
for 11 não reduza.

 
Exemplo:
Ano Pessoal 9 + Mês Vigente (Setembro - 9) - 9+9=18 - 1+8=9 - Setembro será Pessoal 9.

 
 
Mês Pessoal 8 - Novembro 2018 - Este é o mês que favorece todos os campos de domínio material e
financeiro. Bom para os negócios e empreendimentos, para atividades políticas e com público em
geral. Surge algum carisma que pode facilitar as alianças nos negócios ou na política. A agitação pode
levar ao nervosismo, sendo aconselhável manter-se calmo (a) e não discutir nem argumentar sem



razão.
 
Mês Pessoal 9 - Dezembro 2018 - É o mês da espiritualidade e da intelectualidade. O sucesso virá das
realizações positivas que ajudem os outros. Os objetivos devem ser canalizados para benefício mais
da humanidade que aos interesses pessoais. Período de finalizações, completude, inspiração,
humanidade; bom para viagens e contato com multidões. Estimula a confiança, a coragem,
independência e determinação.
 
Mês Pessoal 7 - Janeiro 2019 - Um mês que pode retardar um pouco alguns projetos por necessidade
de análise mais aprofundada. Bom período para reflexão, introspecção, isolamento, crescimento
interior, autoconsciência, avaliar a vida pessoal, silenciar. Favorece as alianças e os acordos, o
desenvolvimento da intuição e o interesse por assuntos metafísicos, espirituais ou esotéricos.
 
Mês Pessoal 8 - Fevereiro 2019 - Este é o mês que favorece todos os campos de domínio material e
financeiro. Bom para os negócios e empreendimentos, para atividades políticas e com público em
geral. Surge algum carisma que pode facilitar as alianças nos negócios ou na política. A agitação pode
levar ao nervosismo, sendo aconselhável manter-se calmo (a) e não discutir nem argumentar sem
razão.
 
Mês Pessoal 9 - Março 2019 - É o mês da espiritualidade e da intelectualidade. O sucesso virá das
realizações positivas que ajudem os outros. Os objetivos devem ser canalizados para benefício mais
da humanidade que aos interesses pessoais. Período de finalizações, completude, inspiração,
humanidade; bom para viagens e contato com multidões. Estimula a confiança, a coragem,
independência e determinação.
 
Mês Pessoal 1 - Abril 2019, do dia 01/04/2019 até o dia 18/04/2019 - É o mês para assumir o
comando e novas responsabilidades. Bom para desenvolver a individualidade e a independência, para
abrir novas oportunidades, decidir, começar algo novo, dinamizar, propor, apressar as coisas, forçar o
movimento daquilo que e está emperrado. Favorece os pioneiros, as pessoas influentes, os
inventores e os planejadores. Porém, é um mês onde também as pessoas tendem a dominar,
consciente ou inconscientemente, todos os envolvidos. Para negócios e especulações, é excelente.
 
Mês Pessoal 11 - Abril 2019, do dia 19/04/2019 até o final do mês - Um mês favorável às grandes
realizações e revelações, sejam elas de cunho material, mental ou espiritual. Ideal para por as ideias
em ordem, pois a intuição estará mais aflorada, a inteligência vibrante e a imaginação correndo solta.
Período favorável para os ajustes daquilo que pode melhorar o ser humano, a sua espiritualidade.
 
Mês Pessoal 3 - Maio 2019 - Um mês favorável para as relações externas e os contatos. Bom para a
vida social, as amizades, para aventurar-se em novo relacionamento, sendo que para isso o ano
pessoal precisa estar favorável também. Ideal para expressar alegria e criatividade, para diversão,
comunicação, imaginação, popularidade, exposição. O cuidado deve ser para não dispersar energias,
e com isso oportunidades também.
 
Mês Pessoal 4 - Junho 2019 - É um mês para trabalhar na construção de fundações sólidas; ser
realista e equilibrado (a). Ideal para organizar, sistematizar, economizar e aprender a lidar com



limites e restrições, bem como atentar-se para os pormenores, tanto no domínio profissional quanto
no lar. Um mês para tratar de assuntos concretos.
 
Mês Pessoal 5 - Julho 2019 - Um mês favorável para viagens, mudanças, liberdade e aventuras. Será
um mês movimentado, bom para novas amizades, para desfrutar de novas sensações da
sensualidade e sexualidade. Bom para desfrutar os prazeres físicos, porém, isso pode também ser
delicado caminho para perdições viciosas. Bom período para exercitar a inteligência, a esperteza e a
versatilidade. A agitação deste mês poderá insuflar a impaciência.
 
Mês Pessoal 6 - Agosto 2019 - Este é um período para dar atenção às obrigações afetivas, mas
também de proteção financeira. É importante desenvolver atividades familiares e domésticas,
cumprir deveres e obrigações, assumir responsabilidades. Manter a calma e a serenidade, cumprir a
rotina sem grandes inovações, evitar se meter em confusões ou discussões, a fim de que a paz se
estabeleça no lar ou no grupo.
 
Mês Pessoal 7 - Setembro 2019 - Um mês que pode retardar um pouco alguns projetos por
necessidade de análise mais aprofundada. Bom período para reflexão, introspecção, isolamento,
crescimento interior, autoconsciência, avaliar a vida pessoal, silenciar. Favorece as alianças e os
acordos, o desenvolvimento da intuição e o interesse por assuntos metafísicos, espirituais ou
esotéricos.
 
Mês Pessoal 8 - Outubro 2019 - Este é o mês que favorece todos os campos de domínio material e
financeiro. Bom para os negócios e empreendimentos, para atividades políticas e com público em
geral. Surge algum carisma que pode facilitar as alianças nos negócios ou na política. A agitação pode
levar ao nervosismo, sendo aconselhável manter-se calmo (a) e não discutir nem argumentar sem
razão.
 
 
 
 
Dia Pessoal

Cada dia possui suas peculiaridades e influencia a coletividade humana. Individualmente,
pessoa pode se orientar pelo seu dia pessoal. Assim como a Astrologia, a Numerologia
Cabalística também serve como um orientador diário.

 
Para calcular o Dia Pessoal:

 
Mês Pessoal + Dia Vigente = Resultado reduzido a um único número, exceto se for 11 ou 22.

 
Exemplo 1 - Mês Pessoal 5 + Dia Vigente 15 - 5+1+5=11 - Dia Pessoal 11.
Exemplo 2 - Mês Pessoal 9 + dia 15 - 9+1+5=15 - 1+5=6 - Dia Pessoal 6.

 
 
Dia Pessoal 1 - É um dia para cultivar a individualidade, a independência e a capacidade de trabalhar
sozinho (a). Siga os seus próprios pensamentos e acredite na sua sabedoria interior. Bom para



começar algo novo, marcar encontros e fazer transações. Aja com iniciativa e pioneirismo ao tratar
dos assuntos do dia.
 
Dia Pessoal 2 - É o dia das associações, da harmonia pessoal, de cooperar e apoiar, de ouvir
conselhos. Bom para fazer associações e firmar contratos. Cultive a paciência e espere o momento
certo para falar ou agir no trato dos assuntos do dia.
 
Dia Pessoal 3 - Dia benéfico para se expressar sob todas as formas. Seja criativo (a) e cultive os
contatos sociais e a expansão de seus ideais. Seja ousado (a) e exponha suas ideias com clareza e sem
rodeios.
 
Dia Pessoal 4 - Dia para trabalhar duro e sério, para estruturar a vida material e os conhecimentos,
para negociar, para compra e venda. É também um dia para cultivar a paciência, a confiança e a
disposição para servir. Seja prudente e prático ao tratar dos assuntos do dia.
 
Dia Pessoal 5 - Um dia para renovar e inovar, para movimentar o corpo, para magia. Grande
momento para fazer contatos, fazer publicidade, viajar e mudar o que precisa ser mudado. É o dia da
adaptabilidade, versatilidade e responsabilidade. Aja com discernimento e responsabilidade no trato
dos assuntos do dia.
 
Dia Pessoal 6 - Um bom dia para o amor, a família, as relações de grupos. Momento favorável para
fazer transações imobiliárias. Não é um bom dia para viajar ou começar o que não pode ser acabado.
Mantenha a calma e ouça com atenção o que os outros têm a dizer, ponderando sobre o seu ponto
de vista sem alarde ou imposições. Um dia para servir.
 
Dia Pessoal 7 - É um dia ideal para o repouso, a meditação, sair com a família, buscar o
autoconhecimento e para tratar de assuntos estratégicos. Aja com inteligência e não arisque fazer
piadas no trato dos assuntos do dia.
 
Dia Pessoal 8 - Dia bom para tratar dos assuntos financeiros, abrir uma empresa, usar a sua própria
força e poder. Evidencia o seu maior grau de eficiência. Fale claramente de seus planos e projetos.
Aja com soberania e segurança em si no trato dos assuntos do dia.
 
Dia Pessoal 9 - Um dia reservado para as finalizações e libertação daquilo que não serve mais. Não é
um bom dia para começar novos projetos, mas é excelente para tratar dos assuntos relativos à
humanidade, ao próximo, fazer doações, trabalhos voluntários, estudar, falar em público, aconselhar.
Aja com sabedoria e compreensão no trato dos assuntos do dia.
 
Dia Pessoal 11 - É um dia de muita energia e poder. Confie na própria intuição e não se deixe levar
por conselhos de outras pessoas. Conserve a humildade e a inspiração, e seja exemplo e inspiração
para os outros. Bom para viajar, adquirir e conservar amizades, escrever, perdoar, cultivar a paciência
e meditar. Aja com elevado idealismo no trato dos assuntos do dia.
 
Dia Pessoal 22 - Um dia para ser altruísta e realizar algo que beneficie a humanidade; ouvir as pessoas
e praticar a equidade e a justiça. Um dia poderoso para aproveitar o máximo de suas potencialidades.



Aja com realismo a praticidade no trato dos assuntos do dia.
 
 
 
 
Dias do Mês Favoráveis

São os dias do mês (de todos os meses) que vibram favoráveis de acordo com o dia
natalício. É sugerido marcar os compromissos mais importantes num desses dias, como
entrevistas, assinaturas de contratos, reuniões, transações financeiras e outras decisões
importantes.

 
 
Os seus dias favoráveis de cada mês são: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31
 
 
 
 
Números Harmônicos

São os números que harmonizam com a pessoa pelo seu dia natalício, e servem para
compor e harmonizar endereços, sociedades, placas de carros, senhas, números de
telefones, etc.

 
 
Os seus Números Harmônicos pelo seu Dia Natalício são: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
 
 
 
 
Relacionamentos/Harmonia Conjugal

Pela análise do nome e data de nascimento é possível estabelecer como será o
relacionamento afetivo/amoroso, ou conjugal, entre duas pessoas. A Numerologia
Cabalística considera, ainda, nesta análise, somente os relacionamentos heterossexuais.

 
 
O seu número é 9 - Vibra com 1 - Atrai 2, 3, 5, 6 - É oposto a 7 - É passivo com 4, 8
Número 9
O casamento será a aspiração suprema e constante, e você a ele sacrificará todos os seus
pensamentos, esperanças e aspirações, desde muito jovem. Na juventude, a tendência é de gostar e
até namorar com pessoas mais velhas, o que poderá lhe acarretar alguns problemas, particularmente
quando, com o correr do tempo passe a se interessar por pessoas mais jovens. Deve tomar cuidado
para que os seus objetivos e atividades profissionais sejam compatíveis com os do seu cônjuge, pois,
do contrário, poderá sofrer decepções e aborrecimentos.
 



Vibra com 1
Os número que vibram sinalizam forte atração sexual e paixão, que pode levar a conflitos
constantes e até separação por causa de ciúmes exagerados, inconstância sexual,
arrogância de um ou ambos os parceiros, caso não se transforme em amor.

 
Número 1
Este número é o do idílio (amor poético), mas a atração deve ter uma base intelectual. Como este
número também estimula a variedade, não será muito fácil chegar-se a uma união duradoura, pois
haverá a tentação de se tratar de duas coisas ao mesmo tempo. Além disso, a tendência intelectual
prejudicará o fogo da paixão que procura em vão. Os casamentos podem ocorrer de repente, e
também podem ocorrer encontros quando estiver fazendo uma viagem bem longe de casa ou em um
centro de estudos. Deve ser sempre cauteloso (a) na vida matrimonial, pois pode haver o perigo de
aventuras extraconjugais provocadas pelo tédio ou pela falta de liberdade mental.
 

Atrai 2, 3, 5, 6
Os números que se atraem são totalmente compatíveis entre si, e o amor e o sexo se
compatibilizam harmonicamente. Tendem para a amabilidade, cordialidade, delicadeza,
cumplicidade e compreensão mútuas. O relacionamento com esta característica tem tudo
para ser bem sucedido, e se não for, ou será por interferência de terceiros ou por falta de
atenção de um para com o outro.

 
Número 2
Este número é discriminador na escolha de um cônjuge, principalmente por causa do seu acentuado
interesse pelo conforto e pela estabilidade. A sugestão pode desempenhar um papel importante na
sua vida e deve ter cuidado para impedir críticas indevidas por parte de parentes ou amigos, ou seja,
interferência na sua vida amorosa. Pode haver também amizades secretas, de natureza puramente
platônica, que devem ser encaradas com cautela, a fim de serem evitadas desavenças conjugais. Há
de querer uma pessoa inteligente, mas que seja acima de tudo prática e capaz de garantir a
segurança financeira que deseja.
 
Número 3
Às vezes você tem a infelicidade de conhecer seus parceiros ideais demasiadamente tarde, quando
normalmente já estão casados e, se não tiver cuidado, pode tornar-se um lado de um triângulo
amoroso, em vez de esperar outro (a) parceiro (a) que esteja livre. É muito idealista para
compartilhar seu casamento, mas o seu espírito de sacrifício pode ser explorado maldosamente por
aqueles em quem confia. Possivelmente, haverá um ou mais de um quase erro, porém tem a
proteção que impede de se prender a uma pessoa de gênio insuportável ou de mau caráter. Se deixar
agir a sua intuição, a sua escolha será correta, pois compreende muito bem as motivações das
pessoas e, via de regra, escolherá alguém cujos interesses combinem com os seus, encontrando
então o (a) companheiro (a) ideal para toda a vida.
 
Número 5
Este número acarreta viagens, mudanças e variedades. É quase certo que se casará e se separará
mais de uma vez, devido à inquietação e gosto pela mudança. Por outro lado, os dois cônjuges,
mesmo separados, podem e normalmente mantêm negócios juntos, pois existe uma tendência à



amizade. Não costuma ser muito seletivo (a) em seus relacionamentos, principalmente até os 25 anos
e com isso vive trocando de parceira (o) constantemente, sempre à procura da ideal. Obstáculos e
atrasos serão comuns na juventude, e o aconselhável é o casamento depois de trinta anos, e com
uma pessoa da mesma idade ou até um pouco mais velha.
 
Número 6
Não sendo muito precoces, as pessoas possuidoras deste número, embora ardentes no íntimo, são
tímidas e pouco expressivas. No entanto experimentam, provocados pelo ardor interior, períodos de
exaltação, e se não houver cuidado, poderá surgir a formação de alianças de natureza não muito
satisfatória que, se terminarem em casamento, podem provocar infelicidade. O 6 é um número não
muito forte, apresentando certa vacilação e variedade, e as pessoas regidas por ele devem ter muito
cuidado para não desejarem novas companhias capazes de prejudicar o estado conjugal, em
particular quando se encontram afastadas do outro cônjuge. Se o casamento ocorrer depois de 30
anos de idade haverá mais estabilidade.
 

É oposto a 7
Os números opostos não refletem o pior dos relacionamentos, como se supunha, desde
que os envolvidos tenham consciência do fato e são intelectualmente desenvolvidos. No
entanto, ambos devem usar de diplomacia constantemente e ceder em muitos pontos, a
fim de evitar conflitos e o fracasso do casamento. É imperioso respeitarem-se mutuamente
na individualidade e na intimidade, bem como nunca interferir, sem ser chamado, nos
sonhos, desejos e projetos pessoais um do outro.

 
Número 7
As pessoas regidas por este número são muitas vezes consideradas namoradeiras e até volúveis. Não
é verdade. Embora não devam se casar muito jovens, ou seja, antes que o seu caráter e os seus
gostos estejam bem pronunciados, muitas vezes isso acontece e, em consequência, normalmente
esses relacionamentos duram pouco. São tão ativas, quer mental, quer fisicamente, que a sua
existência é muito variada e costumam conhecer um número muito maior de pessoas do que aqueles
regidos pelos outros números, com exceção do cinco. Frequentemente se casa mais de uma vez, e
têm muitos casos amorosos, sem que procure aventuras, e pode ocorrer durante a vigência do
casamento.
 

É passivo com 4, 8
Os números passivos indicam relacionamentos onde a amizade e a cumplicidade
predominam sobre o sexo. Para levar adiante um casamento entre pessoas de números
passivos, há necessidade de que pelo menos um dos parceiros se proponha a manter a
chama sexual acesa, porque senão o relacionamento se transforma, com o passar do
tempo, em uma relação mais de irmãos que propriamente de casal. Mesmo que se
separem, geralmente continuam bons amigos.

 
Número 4
Você sentirá uma forte atração pelo casamento, devido à sua natureza emocional e afetiva, mas nem
sempre terá a necessária discrição, e a sua escolha poderá lhe acarretar dificuldades. Seu caminho
será ainda mais dificultado pela inveja e despeito de outras pessoas, e também por sua tendência de



julgar excessivamente os outros pela aparência. No casamento, embora procure uma (um) parceira
(o) ativa (o) e dominadora (o), poderá haver atritos conjugais, com certa frequência, se houver muitas
exigências de sua parte.
 
Número 8
As pessoas regidas por este número se casam para toda a vida, pois são sinceras e honradas, mas
curiosamente, muitas vezes namoros são desfeitos antes do casamento, por falta de sinceridade da
outra parte. Se sofrer tal decepção pode custar a se recuperar e, se enviuvar depois de um casamento
feliz, a pessoa regida por este número raramente se casa de novo. A religião e a filosofia
desempenham um papel importante em sua vida e embora o impulso sexual seja forte, há um
sentimento de escrúpulo que evita a indulgência com o sexo antes do casamento. O companheirismo
é uma questão de importância vital para essas pessoas e, como o namoro, geralmente conduzido
com muito critério e bom senso, o desempenho de atividades conjuntas, fará feliz e duradouro o
casamento.
 
 
 
 
Triângulo da Vida
 
O Triângulo da Vida é um verdadeiro compêndio de códigos numéricos formado por arcanos, em
combinações diversas de números que podem revelar tudo o que está contido no nome de uma
pessoa. Através dos trânsitos entre as letras do nome, caracterizados em períodos de tempo vibram
padrões diversos de frequências marcando eventos e prevendo ocorrências, que podem acontecer ou
podem ser modificados em seu curso conforme a vontade e a disciplina de cada um.
Na primeira linha abaixo das letras do nome estão os arcanos que ditam os principais eventos;
depois, dentro do triângulo invertido pode aparecer ainda as mais diversas combinações de números,
todas importantes sinalizações de eventuais dificuldades, obstáculos, desafios ou favorecimentos.
Dentre essas outras combinações numéricas destacam-se as sequências de três ou mais números
iguais, apontando para situações de dificuldades em determinadas áreas da vida, e representam
barreiras a serem transpostas.
Cada pessoa tem, no seu nome, as configurações necessárias para atrair os eventos que ajudarão no
fortalecimento da sua personalidade, para o seu crescimento pessoal e a sua evolução espiritual,
conforme são os seus méritos. É importante considerar que, a ninguém é dado castigo por ter mal
feito as lições no passado, mas sim cada um recebe as melhores oportunidades de aprendizado e
ajustes. Por isso, tudo pode ser modificado porquanto não estiver de acordo com o caminho da
autorrealização e felicidade.



Triângulo da Vida
 

João Tóffoli pereira
 

 
No Triangulo da Vida acima, aparecem sequências de números repetidos 111, 222, 333. Essas
sequências refletem dificuldades ou obstáculos em determinadas áreas da vida, como demonstrado a
seguir:
 
111 - Iniciativa e Determinação - A pessoa fica limitada, perdendo a coragem de se aventurar em algo
novo. Pode, também, ficar um longo período inativo (a), desempregado (a) ou mesmo impotente
para realizar o que quer que seja permanecendo nesse estado o tempo que durar o Arcano que
domina o período. Esta sequência indica, eventualmente, tendência para desenvolver alguns
distúrbios ou doenças cardíacas.
 
222 - Autoconfiança - Esta sequência indica possibilidade de timidez e indecisão, podendo levar o (a)
seu (a) possuidor (a) a ser subjugado (a) por aqueles mais próximos, sejam eles amigos, sócios,
colegas de trabalho ou simplesmente conhecidos. Faz perder a autoestima, limitando-o (a) quanto a
seus projetos e realizações. Pode, eventualmente, surgir alguma doença que provoque dependência.
 
333 - Comunicação - Indica possibilidade de ser incompreendido (a), dificuldade no diálogo,
principalmente com colegas de trabalho e com a (o) companheira (o). Tem dificuldade de se impor
em seus projetos e para convencer as pessoas. Esta sequência pode, eventualmente, indicar
possibilidade de doenças respiratórias ou de articulações.
 
Neste momento - 26 anos de idade - localizamos dominando em sua vida o Arcano 98. Esse Arcano
dominará o período mais ou menos até 32 anos de idade.
 
O Triângulo da Vida é regido pelo Arcano 7.
 



O seu nome de nascimento é formado pelos seguintes Arcanos: 17, 74, 47, 74, 49, 98, 88, 87, 73, 31,
18, 85, 52, 25, 51, 12, 21
 

 
Cada Arcano no seu nome de nascimento domina por cerca de 5.29 anos.
 
 
 
Importante
O período de domínio de cada Arcano pode variar para mais ou para menos de acordo com fatores
particulares da vida de cada pessoa. Consideramos uma possível variação de até dois anos para mais
ou para menos. Não sabemos precisar exatamente quando um Arcano começa atuar, e muitas vezes
as vibrações se sobrepõem.
 
Leia os significados de todos os arcanos nas páginas finais.



Assinatura
 
A assinatura representa o selo pelo qual você dá fé aos documentos que assina. Ela é uma afirmação
pessoal, que garante fidelidade e autenticidade, e possui um padrão vibratório.
Uma assinatura aleatória, feita sem planejamento, pode obstruir o fluxo da prosperidade pessoal.
Uma assinatura bem planejada torna-se poderosa ferramenta no direcionamento correto do fluxo
das energias da prosperidade pessoal.
Para se chegar a um resultado satisfatório na criação de uma assinatura, há uma complexidade de
cálculos e nem sempre se consegue compatibilizar os aspectos técnicos com a estética desejada.
Assim sendo, caso nenhuma das opções sugeridas lhe agrade entre em contato sugerindo como
gostaria que fosse a sua assinatura, para nova tentativa.
Para evitar interferências no seu livre arbítrio foram criadas algumas opções de assinatura, todas
compatíveis e harmônicas, deixando a escolha da melhor ao seu encargo.
As sugestões são estas a seguir:
 

 

(Expressão 11)
 
 
 
Importante
 
A assinatura deve ser claramente legível, ligeiramente ascendente, sem nenhum traço a cortá-la, com
todos os acentos e sinais gráficos conforme foi criada; deve constar em todos os seus documentos,
nos cartórios e bancos. Caso queira, poderá também usá-la como nome social/artístico/profissional e
fazer constar em seus cartões de apresentação, crachás, etc. Quanto mais ela aparecer, mais força de
atração terá.
A assinatura correta proporciona bem-estar, otimismo, prosperidade, felicidade, equilíbrio
emocional, amor próprio e autonomia.
E se você acha que aquelas assinaturas repletas de voltas e rabiscos são lindas e eficazes, atente para
as dicas:
- Muitas vezes, assinaturas rabiscadas são responsáveis pela baixa estima, pessimismo e obstáculos
na prosperidade e na vida. Ela pode, ainda, tornar a pessoa rancorosa, ressentida e infeliz.
- A melhor assinatura é aquela que combina quantidade de letras, seu valor numérico e,
principalmente, o desenho. É uma mudança que traz melhorias na vida pessoal e profissional.
Antes de adotar a nova assinatura escolhida dentre as sugestões apresentadas, pegue um caderno e
assine pelo menos uma folha inteira por dia durante pelo menos 21 dias, ou até que tenha total
segurança da escolha feita e firmeza para assinar. A assinatura escolhida deve ser escrita com todos
os acentos e sinais gráficos que contenha. Cada acento acrescenta um valor correspondente à letra
que está colocado.



Assinatura - Expressão 11
 

 

 
Nesta assinatura todos os Arcanos que estarão em evidência a partir de agora vibram positivamente;
ela gera uma Expressão 11.
 
Neste momento - 26 anos de idade - localizamos dominando em sua vida o Arcano 98. Esse Arcano
dominará o período mais ou menos até 32 anos de idade.
 
O Triângulo da Vida dessa assinatura é regido pelo Arcano 7.
 
Os Arcanos desta assinatura a partir do Arcano dominante 98 são: 88, 87, 73, 31, 18, 85, 52, 25, 51,
12, 21
 

 
Cada Arcano nesta assinatura domina por cerca de 5.29 anos
 
Leia o significado da Expressão 11 e dos Arcanos no Sumário deste mapa.
 
 
 
Exemplo de assinatura: _____________________________________________________________



Conclusão
 
 
Prezado (a)...,
Este mapa revela muitas coisas a seu respeito que talvez nunca tenha percebido antes. Faça dele seu
orientador constante e desenvolva todas as suas potencialidades nele reveladas. Preste atenção,
também, nas lições que precisa aprender e nos desafios e obstáculos que precisa superar.
Tudo o que este mapa revela pode ser aceito ou não por você, porém, se pelo menos prestar atenção
poderá perceber que tudo o que está escrito nele faz algum sentido para você. Muitas coisas você já
modificou e outras ainda não se apresentaram por não ter chegado seu momento. Não caia na ilusão
de que tudo já está predeterminado em sua vida, e que deve apenas seguir o que está escrito em seu
destino. O mapa revela como você chegou a esta vida, o que traz em sua alma de suas experiências e
aprendizados passados, e o que está previsto acontecer seguindo esta linha da vida. Mas é você
quem decide o que vai acrescentar à sua alma, e quando vai fazer, porque tem liberdade para isso. O
destino é uma construção da alma.
Alguns textos podem parecer rigorosos demais, mas isso não deve ser levado literalmente ao pé da
letra. Eles refletem uma ordem geral das coisas, e cabe a você escolher entre o melhor para si ou
deixar que os fatos aconteçam pela ordem do padrão vindo do passado. Modificar o padrão significa
fazer escolhas conscientes e assumir a responsabilidade por sua vida, e não mais se deixar levar pelas
circunstancias aleatoriamente. Neste sentido a Numerologia Cabalística ajudará muito, ou pelo
menos despertará o seu interesse pelo seu autoconhecimento.
Gratidão por sua confiança!
Paz e prosperidade,
 

Fabi Juliati e Rafa Cintra



Sumário
 
Expressão 11
O Número 11 na Expressão revela grande intuição e visão profunda da vida. Suas vibrações são as de
um (a) líder espiritual, trabalhador (a) inspirado (a) para o bem da humanidade. Sua visão é ampla e
mais aguçada que a da maioria dos comuns. O seu lema deve ser “amar o próximo como a si mesmo”,
e deve adotá-lo como base. Combina coragem, talento e poder, com fortes sentimentos de liderança.
As suas fortes intuições são valiosas para conseguir sabedoria e inspiração.
Poderá ser um (a) líder em negócios públicos ou civis em sua comunidade e proporcionar melhor
padrão de vida aos menos afortunados. Sua aspiração de carreira poderia expressar-se através da
atuação em palcos ou telas, como pregador (a) ou professor (a) dinâmico (a). Seu padrão de
comportamento deverá ser superior ao da média. De alguma forma, deverá alcançar a fama ou o
reconhecimento, e uma vez que essa vibração confere grande potencial criativo, as artes ou
profissões inventivas são suas escolhas mais prováveis. Possui habilidade de destampar a fonte
criativa e de imbuir seu trabalho com um toque inspiracional que afetará as almas daqueles que
entrarem em contato com tudo o que criar. É realmente inspirado (a)!
Talvez não seja bem sucedido (a) como negociante, sentindo-se mais à vontade em profissões
agitadas, como política, marketing, administração de grandes empresas ou grandes projetos
esotéricos, sociais e ideológicos. Profundo (a) conhecedor (a) da alma humana, normalmente se
destaca dos demais, pois o 11 sendo um “número mestre” consegue vislumbrar em seus amigos e
inimigos defeitos e virtudes que aos outros seria impossível. Tem fé em seus ideais e dificilmente
volta atrás em suas decisões. Procura sempre ser justo (a), leal, compreensivo (a) e viver em
harmonia com todos. Precisa estudar assuntos relativos a esoterismo, metafísica e espiritualidade;
quando negligencia esses aspectos pode tornar-se indolente, indeciso (a) e sujeito à vontade dos
outros, sugado (a) e comandado (a) por seres inferiores. Como é um ser “superior”, atrai inveja e
conflito das pessoas ao seu redor; faz amizades e inimizades com a mesma facilidade. A animosidade,
as atitudes bruscas e a banalidade lhe trazem inibição e causam prejuízo material, moral e físico.
Deixa-se dominar pelo sofrimento diante da ingratidão ou da incompreensão dos que o (a) cercam,
mas encontra ressurreição, vida e esperança no mais insignificante gesto amistoso dessas pessoas.
Realiza-se no trabalho em empresas que exigem genialidade, profundo sentido humano, iluminação
espiritual e esforço incondicional. Não aceita a divagação, simulação e subjugação, e não consegue se
ocupar de coisas que não aprova. Como todos os seres humanos que se destacam, tem certas
dificuldades de adaptação ao meio e ao convívio com seres inferiores, que não o (a) compreendem,
não o (a) apoiam e ainda o (a) criticam. Acredite em seus ideais e vá em frente sem se preocupar com
o que os outros pensam.
 
 
 
 

Significado dos Arcanos
 
 
Arcano 1 - (O MAGO) - Aponta para os dons e para o potencial criativo que ainda não se
manifestaram. Pode surgir como um pressentimento, uma intuição, uma súbita rajada de energia
com relação a novas oportunidades. Indica um momento de clareza e de identificação das



possibilidades inexploradas. O Mago vem indicar que agora a viagem será possível, e que ele tem
consciência de suas reais possibilidades e de sua capacidade, ainda que não desenvolvida. A atenção
deve se voltar para a intuição e os pressentimentos, pois podem revelar as novas oportunidades que
poderão surgir de modo inesperado. Representa a atividade mental consciente, a convicção e a
direção e prontidão; a inteligência materializada pela vontade.
 
Arcano 2 - (A SACERDOTISA ou A PAPISA) - Indica força e intuição e sugere o encontro com o mundo
interior. O indivíduo pode estar sendo conduzido para esse mundo sem qualquer explicação por
intermédio de seu interesse pelas coisas ocultas, pelo esoterismo, ou, talvez, pelos efeitos de algum
sonho perturbador. Enfim, por algo que de alguma forma lhe diga que existem forças superiores que
atuam na vida das pessoas. Denota percepção das próprias necessidades espirituais e sentimento
religioso. Representa a atividade mental intuitiva; a sensibilidade aflorada, a sabedoria e o mistério,
os planos futuros, os estudos, o silêncio e a espera.
 
Arcano 3 - (A IMPERATRIZ) - Significa criatividade, produtividade, maternidade, abundância, boas
colheitas, êxito em um ambiente seguro e isento de perigos. Fertilidade tanto mental como física.
Indica uma fase da vida mais ligada às coisas terrenas. Um casamento, ou mesmo o nascimento de
uma criança podem estar prestes a acontecer. A Imperatriz mostra ainda o êxito nas empresas, e nos
empreendimentos, se a pessoa for firme e reta nos pensamentos e ações. Representa o poder da
imaginação, a visualização criativa, as emoções saudáveis e o amor; a materialização do desejo;
comunicação, inovação, fertilidade, expansão e crescimento.
 
Arcano 4 - (O IMPERADOR) - Significa liderança, atividade mental, dominação, domínio, paternidade.
Ditadura; paixão, mas sempre controlada pela inteligência. É a majestade e o poder. Mostra
manifestação de autoridade ou necessidade de consulta a uma autoridade ou superior hierárquico.
Confronto com o princípio paternal, tanto no seu aspecto positivo quanto negativo. Representa o
poder e a autoridade, a faculdade da razão, a lógica e o raciocínio indutivo; atividade, força e poder; a
realidade estruturada e lógica, a disciplina, o anseio por estabilidade e seriedade; os planos seguros.
 
Arcano 5 - (O HIEROFANTE ou O PAPA) - Significa ortodoxia, apego às formas externas, ao
convencional, ao credo e ao ritual. Tradicionalismo; necessidade de seguir as normas socialmente
aceitas; disposição para o dever, a consciência, a generosidade, o perdão, a compaixão e a busca por
respostas de ordem filosófica. O Hierofante pode surgir na forma de um psicoterapeuta, um
conselheiro, um mestre ou mentor espiritual a quem nos dirigimos em busca de auxilio e orientação.
Pode estar indicando que há necessidade de começar a buscar algumas respostas de ordem filosófica.
Esse questionamento pode se traduzir no estudo aprofundado de alguma filosofia, ou de um sistema
religioso, ou crença, ou mesmo na forma de um profundo comprometimento com relação ao sentido
da vida. Representa a compreensão racional das coisas percebidas intuitivamente; as trocas de
experiências para aprender e ensinar, as mudanças, a responsabilidade e a moralidade.
 
Arcano 6 - (OS ENAMORADOS) - Significa escolha, eleição, tentação, atração. A luta entre o sagrado e
o profano nas relações amorosas. Harmonia dos aspectos interior e exterior da vida; amor puro na
sua expressão mais elevada; altruísmo. No mundo divino é a ciência do bem e do mal; no mundo
intelectual é o equilíbrio da necessidade e da liberdade; no mundo físico é o antagonismo das forças
naturais, o encadeamento das causas aos efeitos. Indica necessidade de escolhas, quase sempre no



plano amoroso. Pode também indicar a necessidade de estabilizar as emoções. Representa as
escolhas seletivas, as faculdades discriminativas da mente; a busca pelo equilíbrio e estabilidade
emocional; as uniões, as relações e situações felizes.
 
Arcano 7 - (O CARRO) - Significa triunfo, êxito, vitória. Controle sobre as forças da natureza.
Recuperação da saúde, vitória sobre as penúrias econômicas ou sobre inimigos de qualquer tipo. É o
arcano que representa o alcance de algo grande; conflito e luta que, por sua vez, resultam em
crescimento e fortalecimento da personalidade. Pode também significar viagens agradáveis e
cômodas. Representa poder e vontade; triunfo, avanço e progresso; novas experiências, confiança,
novidades, agilidade.
 
Arcano 8 - (A JUSTIÇA) - Significa mente equilibrada, resolução judicial favorável; recompensa justa.
Personalidade desejosa de livrar-se do supérfluo, de ideias equivocadas ou errôneas, de
conhecimentos inúteis; necessidade do pensamento equilibrado e de tomada de decisões imparciais.
Representa a lei de causa e efeito, a busca pelo equilíbrio pessoal e universal; igualdade,
equanimidade e justiça; razão, objetividade, realismo, sinceridade e recompensas.
 
Arcano 9 - (O EREMITA) - Significa iluminação, conselho silencioso e prudente; discrição; sabedoria
que nos vem do alto. Um período de solitude, de exílio voluntário das coisas mundanas, da agitação
da vida, de forma a obtermos paciência e sabedoria. Esse momento representa a grande
oportunidade de erguer e fortalecer a personalidade se estiver disposto a esperar. Representa a
sabedoria e o recolhimento necessário para alcança-la; introspecção e busca interior, prudência e paz
de espírito; também resoluções e finalizações.
 
Arcano 10 - (A RODA DA FORTUNA) - Significa êxito, golpe de sorte inesperado; mudança para
melhor. Evolução favorável, segundo as leis do acaso; prenuncia alguma mudança brusca na vida, que
tanto pode ser boa como ruim. De qualquer forma, a virada da roda sempre traz o crescimento e
inaugura uma nova fase da vida. Representa a riqueza, as trocas favoráveis e a expansão; mudanças e
boa fortuna; adverte sobre o tempo e a instabilidade, a falta de planos e a lei do retorno; indica que é
tempo de aprender para crescer.
 
Arcano 11 - (A FORÇA) - Significa força de caráter; o poder espiritual vencendo o poder material e as
forças impulsivas das paixões físicas e emocionais. O amor triunfando sobre o ódio. Vitória da
natureza superior sobre os desejos mundanos e carnais; uma situação onde a colisão com o leão
interior é inevitável, em que a administração bem conduzida da própria raiva e de todas as emoções
é altamente benéfica. A coragem, a força e a autodisciplina são necessárias para dominar a situação.
Representa a energia que atua transformando a matéria; a força da mente e o domínio sobre o
ambiente.
 
Arcano 12 - (O ENFORCADO) - Significa renúncia ou sacrifício por motivos superiores;
desenvolvimento das faculdades psíquicas; domínio da tentação material; transformação da
personalidade através da renúncia ou do sacrifício; necessidade do sacrifício voluntário com o
propósito de atingir algo muito mais valioso. Representa a abnegação e o sacrifício voluntário por
uma causa justa.



 
Arcano 13 - (A MORTE) - Significa transformação, mudança e destruição seguidas de renovação;
morte de uma parte de si, para o nascimento de novas ideias e de novas oportunidades; uma
transformação inevitável, um renascimento do ser interior, desde que se consiga abrir mão da parte
de nós que não somos mais. Se essa experiência será dolorosa ou não, vai depender da nossa
capacidade em aceitar e reconhecer a necessidade dos fechamentos. Representa as transformações
profundas que a vida exige de nós; renovação e mudanças radicais.
 
Arcano 14 - (A TEMPERANÇA) - Significa moderação, adaptação, compreensão, cooperação e trabalho
em harmonia com os demais; boa administração; o que imagina ocorrerá; conseguirá combinações
de êxito; paz interior; necessidade de um redirecionamento no fluxo dos sentimentos e dos
relacionamentos. Representa as provas a serem superadas e o otimismo e a confiança necessários
para isso; adaptação.
 
Arcano 15 - (O DIABO) - Significa enfermidade, catástrofes, excessos, imprevistos, desastres, com
encadeamento às vezes voluntário; magia negra; descontentamento, depressão; escravidão da
matéria; sensação de pecado e sentimento de culpa; alheamento de compreensão; timidez e
incapacidade para tomar decisões; necessidade de confrontação com tudo o que está oculto e
vergonhoso na base da personalidade. Representa a ideia do mal, a limitação, o medo, a ignorância
que gera sofrimento; as más influências, forças perigosas e malignas, apego às ilusões e paixões,
cegueira emocional e o sexo por puro prazer físico.
 
Arcano 16 - (A TORRE) - Significa perigo, conflito, catástrofe; destruição das estruturas obsoletas e das
velhas ideias; acusações falsas; opressão; mudança brusca no modo de viver. A ambição egoísta está
a ponto de criar um estalido. A Torre indica quebra ou rompimento de formas e estruturas vigentes e,
da mesma forma que a Morte e o Diabo, depende muito da atitude pessoal frente às dificuldades e
ao sofrimento numa separação. Representa o instante em que uma forma de ser, pensar e agir é
modificada por um efeito inesperado radical; cataclismos, catástrofes e acidentes.
 
Arcano 17 - (A ESTRELA) - Significa inspiração, visão, esperança, idealismo; ajuda desinteressada; dons
espirituais em desenvolvimento; grande amor em evidência; esperança e fé em meio às atribulações;
renascimento da alegria e do amor; influência, ascendência, criatividade, contato com alguma pessoa
que trará inspiração. Representa ideia ou conceito de esperança; caminhos abertos, reinício, ação e
projetos favoráveis.
 
Arcano 18 - (A LUA) - Significa inspiração, imaginação, intuição; desenvolvimento das faculdades
psíquicas latentes; viagem astral; o mundo subconsciente dos sonhos; as trevas; um período de
confusão, de flutuação e de incertezas. Representa o inconsciente misterioso e oculto; inimigos
ocultos, feitiçaria, escuridão, medo, intrigas e fofocas.
 
Arcano 19 - (O SOL) - Significa paz, amor e felicidade; uma vida bem vivida; um trabalho bem feito;
despertar e renovação; assuntos legais favoráveis; alegria e prosperidade; cumulação no plano
espiritual; um período de clareza, dinamismo e confiança renovada. Representa a luz presente em
cada ser humano, sua sabedoria, generosidade, confiança e caráter; saúde e bem-estar.



 
Arcano 20 - (O JULGAMENTO) - Significa renascimento de uma nova vida; que coisas maravilhosas vão
ocorrer; poderá vislumbrar o que lhe prepara o futuro; transformação; verá tudo sob uma nova luz;
rompimento com o convencional; propõe um período de recompensas pelos esforços empreendidos
anteriormente. Representa o julgamento ou síntese que permitem a compreensão da realidade final
e o transcender da mente; aproveitar as experiências passadas, renascer para vida nova; troca de
ideias, popularidade, fama.
 
Arcano 21 - (O MUNDO) - Significa liberdade para ir em qualquer direção que desejar; conclusão de
um trabalho bem feito; triunfo em qualquer coisa que se empreenda; um período de realizações e de
totalização; o momento do sucesso, da finalização positiva de um processo ou de uma questão; o
instante de alcançarmos um objetivo, de atingirmos um ideal pelo qual lutamos durante muito
tempo. Representa os poderes paranormais, a dominação sobre as leis físicas e a matéria; sucesso,
viagens, plenitude.
 
Arcano 22 - (O LOUCO) - Significa decisão importante; encontrar-se diante de uma escolha que deve
ser decidida com cuidado, mas também com coragem e, sobretudo, atendendo a intuição e aos
impulsos interiores; anuncia o advento de um novo capítulo da vida. Existe o risco, mas existe
também o desejo de saltar no desconhecido. Representa as inteligências sobre-humanas, a
espontaneidade, o espiritual atuando no material, o risco.
 
Arcano 23 - (Rei de Paus) - Aparece um aspecto da personalidade que vai gerar novas ideias;
qualidades de liderança, bondade e honestidade. É o símbolo do poder adquirido pelo mérito e pelo
trabalho, sendo emblema de proteção das pessoas bem colocadas. Representa autoconfiança,
motivação, empreendedorismo, sabedoria e convicção; respeitabilidade e amizades. Risco:
inflexibilidade e intolerância.
 
Arcano 24 - (Rainha de Paus) - É símbolo de posição elevada; demonstra a força da imaginação, da
constância e da objetividade; momento de oferecer e receber aconchego e proteção. Representa a
ação desejada, o plano criativo; o feminino atraente e inteligente; crescimento, atividade, firmeza e
amor pela vida. Risco: vaidade e orgulho.
 
Arcano 25 - (Cavaleiro de Paus) - Significa partida, mudanças, fuga, dissensão, separação, abandono,
início ou final de uma situação importante; o símbolo dos altos empregos secundários, da luta para
conquistar uma posição, do poder adquirido pelas lutas; momento de desenvolver as qualidades
exuberantes, aventureiras e voláteis contidas em si. Representa a ação necessária no plano
formativo; mudança de residência, de cidade, de situação e modo de vida; entusiasmo. Risco: tensão,
euforia, exibicionismo, impaciência.
 
Arcano 26 - (Valete de Paus) - Significa curiosidade, entusiasmo; que é hora de identificar os lampejos
criativos dentro de si e ser audacioso. Esse momento quase sempre se manifesta na forma de uma
vaga sensação de insatisfação, mas que não chega a justificar uma mudança radical. Representa ação
imediata no plano material; chegada de boas notícias, oportunidade, entusiasmo e aventura, bem
como possibilidade de viagens. Risco: impulsividade, inexperiência levando a maus resultados.



 
Arcano 27 - (Dez de Paus) - Representa situações opressivas em seu limite; falta de perspectiva, fardo
pesado, excesso de responsabilidades, sobrecarga, tensões e preocupações, desentendimentos,
traições, falsidades e hipocrisias; necessidade de mudar a energia; final de uma fase.
 
Arcano 28 - (Nove de Paus) - Empreendimentos científicos ou misteriosos, cujo sucesso depende de
muita prudência e discrição; viagens perigosas; surpresas; atraso, suspensão, adiamento, demora,
obstáculo, contrariedade. Representa o poder da informação e da cultura, força física ou psíquica;
conhecimentos especiais; atitude defensiva, medo de se machucar e sofrer que leva a manter uma
situação que não funciona mais; desconfiança, recusa de novidades que leva a fechar-se em si.
Persistência e vigilância. Risco de virar um “mártir”.
 
Arcano 29 - (Oito de Paus) - Significa rapidez e fluidez dos impulsos criativos; que o sucesso da sua
meta está ao seu alcance e próximo; um período de ação depois de muita espera e luta; novas ideias
que trarão benefícios; campo, agricultura, bens imóveis, divertimento, alegria, paz, tranquilidade;
viagens por causa de dinheiro e de grandes negócios, felicidade certa; necessidade de equilibrar o
orçamento. Representa a percepção dos sentimentos das outras pessoas; o imprevisto e a rapidez de
ação; notícias imprevistas.
 
Arcano 30 - (Sete de Paus) - Significa bravura e muita pressão no trabalho ou em outros aspectos da
vida. Representa o valor e o prazer em riscos e atividades perigosas que resultam em estímulo;
atividades arriscadas; defesa do interesse mediante intransigência, ameaças e concorrência.
Equilibrar a força defensiva, a fim de obter vitórias em seus pontos de vista. Risco de se fixar só na
defensiva.
 
Arcano 31 - (Seis de Paus) - O sucesso nos empreendimentos depende de vontade, firmeza e
perseverança. Representa esforços compensados, vitória depois da luta; reconhecimento, conquistas
e sucesso. Triunfo pela perseverança e exemplo. Risco de se tornar orgulhoso.
 
Arcano 32 - (Cinco de Paus) - Pressagia concurso de circunstâncias favoráveis ao êxito das empresas,
se o consulente não exceder o fim a que se propõe; energias opostas criando agitação e inquietude;
luta contra o dragão da realidade material para atingir os objetivos. Representa luta pela vida e
poder, competição, respeito pelos outros; desafio pondo à prova as habilidades. Contendas, disputas,
embates, espírito esportivo e confronto de ideias. Risco de instabilidade nos ímpetos.
 
Arcano 33 - (Quatro de Paus) - Significa um período de recompensa pelos esforços empreendidos;
realização do sucesso esperado; empresas sérias e estáveis; associação, aliança, reunião, contrato,
êxito, adiantamento; momento de desfrutar dos resultados do trabalho. Representa o fim de um
trabalho bem feito e a satisfação proporcionada, ambientes e sensações agradáveis; boa
comunicação, alegria, sociabilidade. Estabilidade e realização; o valor das pequenas conquistas. Risco
de desprezar o valor das pequenas conquistas.
 
Arcano 34 - (Três de Paus) - Denota começo de êxito nos empreendimentos, inovações felizes,
espírito de invenção; poderá receber ajuda de alguém de sua confiança; bases firmes e os negócios
tendem a prosperar. Representa a união que cria a força; criatividade e associações férteis, visão de



longo alcance; a ética pessoal. A virtude está em se reconhecer o que é necessário para seguir em
frente.
 
Arcano 35 - (Dois de Paus) - Significa o equilíbrio, ou desequilíbrio, dos ímpetos; grande capacidade e
intuição; formulação de um novo projeto, de um objetivo ou de uma ideia; o futuro parece brilhante,
mas guarda seus segredos e mistérios. Representa o poder que se manifesta como cooperação e
ajuda; a dualidade que se manifesta como cooperação e assistência, mas que traz o componente da
indecisão, da apatia; dividir para multiplicar. Risco de se tornar arrogante.
 
Arcano 36 - (Ás de Paus) - Representa a força criativa propulsora das novas ideias, a inspiração, a
determinação e a coragem; novos horizontes e a disposição para arriscar-se; os estágios iniciais de
um novo empreendimento ou o nascimento de algo ou de uma criança. Risco de inflexibilidade.
 
Arcano 37 - (Rei de Copas) - O controle emocional. É o momento de experimentar um aspecto
ambivalente da própria personalidade, ou seja, o conselheiro, o ouvinte, aquele que pode curar os
outros com suas palavras e carinho. Representa o plano arquetípico das emoções e sentimentos; a
força dos sentimentos espirituais na alma; o fluir dos sentimentos; a sensibilidade, a honestidade e a
generosidade masculinas; autoajuda. Risco de desonestidade e hipocrisia masculina.
 
Arcano 38 - (Rainha de Copas) - Maturidade emocional. É o momento de encontrar-se com o
profundo, desconhecido e paradoxal mundo dos sentimentos que traz dentro de si; anuncia justiça,
favores e proteção; o agente catalisador dos sentimentos mais profundos. Representa o plano
arquetípico das emoções estéticas, o plano criativo e a inteligência ativa feminina; a espera para
obter clareza. Risco de preguiça e pouca afabilidade feminina.
 
Arcano 39 - (Cavaleiro de Copas) - É tempo de experimentar a incrível e mágica dimensão do amor, a
conexão com as emoções; indica uma possível proposta de casamento, ou mesmo o momento de se
apaixonar; uma proposta de trabalho, ou o envolvimento com ideais mais elevados. Representa as
emoções e os sentimentos no plano formativo; chegada de novas amizades e afeições; reconciliação,
cordialidade e paz. Risco de abuso de confiança.
 
Arcano 40 - (Valete de Copas) - É indício de algo novo no plano afetivo, que pode ser um
relacionamento ou uma nova perspectiva emocional dentro de um relacionamento existente, ou até
mesmo o nascimento de uma criança. Representa as emoções no plano do desejo e temor; proposta
amorosa e oferta afetuosa; reconciliação, consideração e promoção. Sensibilidade emocional. Risco
de sedução e zombaria.
 
Arcano 41 - (Dez de Copas) - É a experiência da felicidade desejada; um período de muito
contentamento e de harmonia permanente nos domínios do coração; realização das suas esperanças
e sonhos; vida feliz; muitas simpatias. Representa o sucesso no nível emocional e dos sentimentos; a
felicidade familiar compartilhada; boa reputação e um lar feliz. A saciedade que leva á plenitude da
felicidade pela autorrealização. Risco de se tornar dependente dos outros.
 
Arcano 42 - (Nove de Copas) - Os seus desejos poderão agora ser realizados; um período de
satisfação e alegrias, de realizações de sonhos e projetos; fortuna, honras, glória e reputação; vitória,



êxito, ganho, triunfo, prosperidade, lealdade, boa-fé, franqueza, verdade. Representa a felicidade, o
bem-estar e a segurança material; alegria de viver e o desfrutar do êxito. Risco de excessos e luxúria,
escapismo e fuga.
 
Arcano 43 - (Oito de Copas) - É a necessidade de buscar um sentido para a vida e para suas relações
amorosas; necessidade de despertar e desistir de alguma coisa; excessivo interesse pelos prazeres
que pode levar a escândalos amorosos; paixões violentas, divórcio, mau casamento, sedução.
Representa a busca espiritual pelo abandono do material; partida difícil. A indolência e
contrariedade; hora de perceber qual é o seu papel na relação. Risco de abandono cruel.
 
Arcano 44 - (Sete de Copas) - É reflexão, pensamento, talentos; uma situação emocional em que
existem muitas possibilidades aparentes, mas o indivíduo está diante do desafio de optar e agir em
termos realistas para que aquelas potencialidades possam se manifestar. Representa megalomania e
ilusões; a realidade onírica, fantasias e êxito de pouco valor; excesso de opções e expectativas e fuga
da realidade. Muitas oportunidades; momento de obter os frutos da imaginação. Risco de estagnação
e ilusão.
 
Arcano 45 - (Seis de Copas) - É a felicidade que vem do passado; o prazer. Possível encontro ou
reencontro com pessoa de significado, ou o retorno de um amor antigo, de um sonho acalentado há
muito que poderá ser realizado num futuro próximo. Ser feliz por si mesmo; entregar-se ao momento
e ser feliz. Representa ânsia pelo passado, pela infância, com recordações felizes, paz interior por
aceitação do passado; sonhos. Risco de apego ao passado que traz melancolia, ou de buscar o prazer
nos outros.
 
Arcano 46 - (Cinco de Copas) - É final de uma relação ou amizade com sofrimento; remorso; algo não
deu certo, uma possível traição abrindo espaço para a tristeza e o arrependimento; separação num
relacionamento, mas que pode não significar um rompimento definitivo. Representa a alegria
perdida, tristezas, lamentações e prazeres obscuros; despedida dolorosa, amargura, depressão,
fracasso e resignação. Frustração e arrependimento.
 
Arcano 47 - (Quatro de Copas) - O prazer excessivo que costuma conduzir ao cansaço e ao desejo de
coisas ainda maiores, talvez impossíveis de alcançar; aparente inocência, mas com um aguilhão
desagradável escondido exigindo moderação nas relações e em tudo o que tenha a ver com as
emoções. Representa aborrecimento e depressão, insatisfação e traições; inconstância nos
sentimentos e falta de motivação, apatia, mau humor e ciúmes. Ostentação e saciedade com risco de
tédio.
 
Arcano 48 - (Três de Copas) - Êxito, começo de um novo estilo de vida, de um novo relacionamento, o
nascimento de uma criança ou qualquer outra situação promissora de realização emocional. Porém,
cada uma dessas situações é também um princípio, uma iniciação em níveis mais profundos das
experiências do coração e o indício de novas descobertas para o futuro. Representa abundância,
amizades, alegria, diversão, celebrações e sucesso; gratidão. Risco de se tornar autossuficiente e
dissimular os sentimentos.
 



Arcano 49 - (Dois de Copas) - Abundância, equilíbrio emocional, amizades e celebração.
Entendimento, amizade profunda ou amor; início de um relacionamento; também uma reconciliação,
um encontro ou um acordo comercial; quase sempre sugere uma relação entre duas pessoas; poder
de atração. Representa amor, afeição e amizade; união afetiva ou casamento; harmonia. Risco de
dependência emocional.
 
Arcano 50 - (Ás de Copas) - Início de coisas: amor, alegria ou saúde. Representa o poder dos
sentimentos; amor, abundância, alegria e prazer; a escolha certa da oportunidade que gera satisfação
e realização. Novas emoções envolvendo os relacionamentos em geral, renovando-os. Risco de
cegueira e instabilidade emocional.
 
Arcano 51 - (Rei de Espadas) - Significa maturidade e sabedoria, confiança; um conselheiro confiável;
momento de encontrar dentro de si o dom ambivalente da liderança e da estratégia; o arrojo
intelectual e a inspiração para desenvolver novos projetos. Representa o pensamento organizado e
ideias claras e objetivas; espirituosidade, perspicácia, versatilidade; autoridade masculina enérgica.
Risco de intelectualismo excessivo, desumanidade e cinismo masculino.
 
Arcano 52 - (Rainha de Espadas) - Momento de se defrontar com sua própria dimensão obstinada e
sua fé inabalável nos altos propósitos e ideais. Esses ideais, altivos e nobres, irão contribuir para o
aperfeiçoamento da consciência e a qualidade da própria vida. Será preciso enxergar onde os
problemas estão sendo criados para si mesmo ao exigir uma perfeição exagerada para si e para os
outros. Representa o plano criativo ordenado pelo pensamento racional indutivo – a razão;
independência, inteligência e intelecto femininos. Risco de ressentimento e dureza intelectual
feminina.
 
Arcano 53 - (Cavaleiro de Espadas) - É momento de se preparar para eventuais mudanças repentinas
em sua vida deixando de lado os antigos padrões existentes. Tais mudanças podem acontecer com
uma pessoa que aparece trazendo a inquietação, o fascínio e a tendência para o rompimento, ou a
concepção de uma nova ideia, ou projeto, que surge para quebrar antigas formas de pensamento, ou
ainda, alguém que se oponha aos seus planos ou pensamentos. Representa a sequência ordenada do
pensamento lógico no plano formativo; imprevisibilidade, controvérsia, rigor, hostilidade e
agressividade. Contundência, impetuosidade e atropelo.
 
Arcano 54 - (Valete de Espadas) - Momento de confrontar-se com a curiosidade infantil e a
predisposição maliciosa para a fofoca e o mexerico. Possibilidade de vir a se tornar vítima da intriga
dos outros ou ter propensão para se envolver em pequenas disputas. Representa o pensamento
aproximado na verificação do plano material; espionagem, vigilância; a discórdia semeada e a crítica
esclarecedora. Defensividade.
 
Arcano 55 - (Dez de Espadas) - Finalização de uma situação difícil; pode ser dolorosa, mas, pelo
menos o problema será encarado de frente com honestidade, para que um futuro com muito menos
conflitos possa começar. A lição já se completou, e tanto a situação econômica como a saúde tendem
a melhorar. Representa a ruína total e irreversível; desolação, o ponto final insuportável. Um pedido
de ajuda pode ser atendido. Hora de finalizar uma ideia, um processo, uma situação que se esgotou.



 
Arcano 56 - (Nove de Espadas) - Um período de muita ansiedade e dúvidas com relação ao futuro. É
importante examinar e identificar de onde surge a culpa por trás dos temores, em vez de se deixar
escravizar por ela. Representa crueldade, desespero, preocupações, tristeza e depressão; consciência
culpada, arrependimento, abatimento, tormento, insônia e medo. Pede paciência e resignação.
 
Arcano 57 - (Oito de Espadas) - Uma situação de dificuldade e quase impossibilidade de agir por medo
das consequências; uma decisão se faz necessária, com muita prudência. Representa força paralisada,
impossibilidade de ação, indecisão; confusão mental e autossabotagem; racionalidade sem emoção;
um período de crises finalizando. Auto-aprisionamento mental.
 
Arcano 58 - (Sete de Espadas) - Momento de agir com muita diplomacia evitando os confrontos
diretos para preservar ao máximo as próprias forças; pode acarretar uma desagradável sensação de
falsidade e hipocrisia, mas a vida assim o exige; seus planos poderão não dar resultados positivos ou
não estão dando resultados como esperava. Representa esforço inútil; falsidade, impostura, fuga;
enganar-se para conseguir algo. Futilidades e subterfúgios; jogos mentais, uso de artifícios mentais;
presunção.
 
Arcano 59 - (Seis de Espadas) - Período onde a capacidade de compreensão da mente ajuda a
diminuir a dificuldade e a liberar a ansiedade provocada anteriormente para efetuar uma passagem
mais serena. Representa a procura de novos objetivos; o progresso, o sucesso merecido, as viagens;
novas experiências, transformação hesitante; um terreno novo; cautela. O aprendizado da ciência
mental; afastar-se do problema para vê-lo em perspectiva. Risco de vitimização.
 
Arcano 60 - (Cinco de Espadas) - Necessidade de se encarar as próprias limitações e de reconhecer
que a vida deve ser vivida dentro dos limites das próprias capacidades. Representa derrotas, traições
e aflições; infâmia e perfídia; o lado negro extrapolado. A derrota, tanto a sua quanto do seu
adversário. Risco de humilhar os outros tendo-os como adversários.
 
Arcano 61 - (Quatro de Espadas) - Período de introversão, silêncio e recuperação das forças para
enfrentar os novos desafios; a situação tende a melhorar. Representa um período de descanso, uma
trégua e um tempo de retiro para recuperação à espera do momento oportuno. A trégua necessária
para alcançar a paz mental. Hora de questionar quais dos sacrifícios feitos foram importantes;
meditar. Risco de procrastinação.
 
Arcano 62 - (Três de Espadas) - Conflito, dor e separação; pequenas brigas podem levar a desgostos
sérios; alguém tem que começar a perdoar; mais vale que seja você. Representa dor e sofrimento,
infortúnio e privação; sentimentos feridos. Tristeza, sacrifícios necessários.
 
Arcano 63 - (Dois de Espadas) - Um estado de tensão, no qual existe uma recusa tácita em enfrentar
uma situação iminente de conflito; indecisão na hora de definir opções. Representa um período de
paz com estagnação; dilema e análise. Desequilíbrio mental; não é momento de decidir. Risco de
impasse.
 



Arcano 64 - (Ás de Espadas) - A emergência de um novo conceito dentro de um conflito; poderes
mentais despertando; isso significa uma mudança na vida da pessoa. Representa o poder da mente e
da razão; capacidade para o triunfo, compreensão, resolução e prontidão; a hora chegada. Nova
maneira de pensar; nova oportunidade de usar a mente. Risco de racionalidade excessiva; mente
astuciosa.
 
Arcano 65 - (Rei de Ouros) - Momento de aceitar os desafios materiais da vida; canalização da
autoconfiança e do aperfeiçoamento no processo de realização material da própria pessoa; boa
posição nos negócios. Representa a inteligência masculina para o sucesso; a sensação auditiva;
solidez, estabilidade e tino comercial; o rei de todos os recursos, o investidor. Risco de se tornar
controlador.
 
Arcano 66 - (Rainha de Ouros) - Momento de aprender mais a respeito da própria sensualidade; de
compreender o valor do corpo e a importância dos prazeres que preservam e enriquecem a vida; de
aprender a preservar seus recursos materiais, estabelecendo condições de vida seguras e estáveis,
administrando e economizando dinheiro e esforços. Representa a inteligência feminina atuando no
plano criativo; a sensação visual; dinheiro, constância, fidelidade, coragem, fertilidade, senso familiar;
habilidade e competência no rumo certo. Cuidado, nutrição e proteção. Risco de mimar demais os
seus “protegidos”.
 
Arcano 67 - (Cavaleiro de Ouros) - Momento de desenvolver aquela dimensão da personalidade capaz
de aceitar com serenidade e firmeza quaisquer tarefas de caráter cotidiano; dedicação, lealdade e
firmeza de atitudes; decisão e ação firme; motivação constante; êxito, conquista de fortuna; paz e
tranquilidade final. Representa o plano formativo na sensação do olfato e do paladar; a perseverança
nas ideias e ações que geram dinheiro; recebimento de ofertas. Cauteloso e observador, sabe o que
deseja.
 
Arcano 68 - (Valete de Ouros) - O acúmulo de energia a ser utilizada na realização de projetos
materiais e para preencher as necessidades do corpo; aparece na forma de pequenas quantias de
dinheiro que devem ser poupadas, ao invés de serem gastas inutilmente, ou surge um passatempo
que pode se tornar uma profissão altamente lucrativa; abertura para novas ideias e visão das
oportunidades surgindo. Representa o plano material na sensação do tato; oportunidade
surpreendente e valiosa e proposta concreta e útil; observação e estudo.
 
Arcano 69 - (Dez de Ouros) - Período de muita satisfação e segurança e a consciência de que realizou
algo permanente para ser passado adiante; situação econômica próspera; sugere partilhamento de
herança de família, ou talvez um momento de realização artística; perpetuação de uma coisa boa.
Representa a posse do segredo da riqueza; plenitude e riqueza. Risco de opulência.
 
Arcano 70 - (Nove de Ouros) - Período de autossatisfação justificada em vista de tudo aquilo que se
conseguiu. Representa riqueza material e sucesso econômico; vislumbre, golpe de sorte, lucro e
abundância. O ganho pelos feitos do esforço no trabalho. Risco de autossuficiência.
 
Arcano 71 - (Oito de Ouros) - Momento em que o indivíduo representa o papel do aprendiz dedicado
que se empenha bravamente para adquirir e desenvolver um novo ofício; um talento recém



descoberto que vale a pena ser trabalhado e desenvolvido; em termos mais práticos, um passatempo
pode se transformar numa profissão. Representa as tarefas sistemáticas, o esforço dirigido e o
aprendizado; início promissor. A prudência, a repetição das práticas básicas confirmadas.
 
Arcano 72 - (Sete de Ouros) - Momento de tomada de decisão; ponderação e cautela; energia para
um novo projeto; fortuna adquirida pelo trabalho pessoal. Representa o amadurecimento e a
paciência; “devagar e sempre”. Escolher o momento certo de tomar a decisão; de escolher entre
investir mais ou se contentar com que já colheu. Risco de apegar-se ao que já conquistou, e perder.
 
Arcano 73 - (Seis de Ouros) - Uma situação de oferecimento, tanto financeiro como pessoal; será
levado a oferecer sua bondade, ou receber a generosidade dos outros; momento de recuperar a
autoconfiança e a fé na vida; coisas boas, possível ascensão e ambiente feliz; desfrute os bons
resultados do seu trabalho. Representa surpresas agradáveis, presentes e filantropia – o propósito
vale a pena; generosidade e disposição para ajudar – caridade; tolerância e compreensão. Sucesso.
Risco de manipulação pela caridade praticada em favor do ego.
 
Arcano 74 - (Cinco de Ouros) - Um período de dificuldades financeiras, ou até mesmo grandes perdas;
pode vir acompanhado pela perda da autoconfiança; é muito importante reagir a esse desafio
positivamente; não se deixe levar pelo orgulho; tudo passa inclusive esse momento. Representa ruína
econômica, desemprego e pobreza; crise, obstáculos e privações. Preocupação; momento de refletir
sobre as reais necessidades.
 
Arcano 75 - (Quatro de Ouros) - Momento favorável; possíveis aquisições ou herança; capacidade de
trabalho e de acúmulo de posses. Representa o poder econômico e a prosperidade. Momento de
estabilizar as posses dos recursos para conservar. Risco de ganância.
 
Arcano 76 - (Três de Ouros) - Período de sucesso inicial em algum empreendimento; talvez um
projeto comece a dar lucro, ou mesmo uma obra literária ou artística que atinja o sucesso; prêmio,
reconhecimento do trabalho e do talento; fortuna por empresas habilmente dirigidas, pelo trabalho e
pelo gênio. Representa o trabalho material e a construção; o progresso e os holofotes. Sucesso pelo
trabalho em equipe. Risco de discrepâncias pelo trabalho.
 
Arcano 77 - (Dois de Ouros) - Período de disponibilidade de recursos financeiros e de energia para a
realização de novos projetos; é necessário que esteja disposto a aplicar seu capital e a assumir riscos
ao invés de economizar para uma possibilidade futura; um momento favorável para todos aqueles
que sabem lidar com dinheiro, ou fortuna dividida, porém, probabilidade de associação produtiva.
Representa as trocas harmoniosas e favoráveis; flexibilidade. Adaptação para lidar bem com os
recursos conquistados, principalmente frente a mudanças.
 
Arcano 78 - (Ás de Ouros) - Possibilidade de realização material; disposição de energia à execução de
um trabalho; início de prosperidade ou aventuras bem sucedidas; o dinheiro pode surgir de repente
na forma de uma herança ou jogo. Representa a grande oportunidade da concretização do plano
material e da riqueza; a percepção sensorial. Novas habilidades; despertar de novos talentos. Risco
de transformar tudo em obrigação.



 
Arcano 79 - Reinício de uma atividade; novo momento; nova vida.
 
Arcano 80 - Reportar-se ao Arcano 8 (A Justiça).
 
Arcano 81 - Poderá haver problemas com a justiça; ou da lei de causa e efeito.
 
Arcano 82 - Poderá servir de escada para os outros, voluntária ou involuntariamente.
 
Arcano 83 - Associação intelectual ou cultural; progresso.
 
Arcano 84 - Trabalhar com e para o povo – político, filantropo ou humanitário.
 
Arcano 85 - Significa afastamento da vida social ou perda temporária de bens ou da própria vida.
 
Arcano 86 - Significa vitória sobre alguma coisa conseguida após muita luta e determinação.
 
Arcano 87 - Reportar-se ao Arcano 15 (O Diabo).
 
Arcano 88 - Reportar-se ao Arcano 16 (A Torre).
 
Arcano 89 - Significa mérito não reconhecido.
 
Arcano 90 - Reportar-se ao Arcano 9 (O Eremita).
 
Arcano 91 - Período de solidão enquanto perdurar a influência do Arcano.
 
Arcano 92 - União tardia ou uma associação com grupos ou pessoas.
 
Arcano 93 - Significa um grande período de sabedoria e bons resultados.
 
Arcano 94 - Significa solidão na velhice ou morte de pessoa idosa.
 
Arcano 95 - Significa reconhecimento intelectual.
 
Arcano 96 - Significa amores secretos e que poderão causar graves problemas.
 
Arcano 97 - Significa decisão difícil ou solidão a muito esperada que se concretiza.
 
Arcano 98 - Significa alto cargo e grande influência.
 
Arcano 99 - Significa muito dinheiro e riqueza material.
 



Numerologia Cabalística
 
 
Segundo a tradição cabalista, cada número contém um mistério e um atributo que se refere à
divindade ou a alguma inteligência. Tudo o que existe na natureza forma uma unidade pelo
encadeamento de causas e efeitos, que se multiplicam ao infinito, e cada uma dessas causas refere-
se a um número determinado. Existe uma ordem no Universo, do átomo ao sistema solar e as
Galáxias.Um interesse crescente no ritmo dessa ordem fez surgir novos esforços para sintetizar os
diferentes métodos empregados através dos tempos para compreendê-la. Em algum lugar, entre o
microcosmo e o macrocosmo, procuramos pela chave que poderá colocar o nosso mundo numa
perspectiva lógica. Acreditamos que a ciência dos números pode proporcionar fórmulas que ajudem a
esclarecer o padrão de evolução da existência na Terra. Esta sabedoria antiga tem sobrevivido às
vicissitudes do tempo para sugerir alguma base na qual podemos construir novos métodos de
analisar a personalidade humana, ou, pelo menos, de lançar uma nova luz nos sistemas usados no
passado.
Embora contendo o elemento mistério, os nossos métodos procedem de modo ordeiro e prático,
usando os números envolvidos no nome e data de nascimento para solucionar os enigmas da
individualidade, personalidade, e os padrões de propósito e destino carregados através da vida por
todo ser humano. Nascemos todos numa certa data, hora e minuto no campo energético da Terra. As
condições vibratórias desse campo de energia determinam, em grande medida, as ações e reações
particulares que caracterizarão toda a nossa vida. Estamos condicionados pelo conjunto básico de
vibrações que estava em ação quando fizemos a nossa primeira inspiração. A data de nascimento
proporciona o padrão por nós denominado de destino. 
O nome que recebemos ao nascer, transformado em números através do código de números-letras,
usado desde a antiguidade, proporciona conhecer os padrões que caracterizam a personalidade em
seus três aspectos principais - a Motivação, que reflete a alma; a Impressão, que reflete o ego; a
Expressão, que reflete as características gerais da personalidade, seus talentos e aptidões. Mas o
nome revela muito mais que só isso. 
A Numerologia Cabalística é uma das mais antigas ciências que estuda e aplica os valores dos
números e das letras para identificar a essência metafísica das coisas. A Cabala ensina, entre outras
coisas, que cada letra, número e acento da escrita possui um sentido escondido, e ensina os métodos
de interpretação para compreender esses significados velados. Podemos, através da decodificação do
nome e data de nascimento, desvendar muitos enigmas da nossa existência e fazer um verdadeiro
mapa que nos orienta com segurança e sabedoria na realização de nosso destino. 
Todos os eventos da vida estão representados por números. Nossos dons e talentos, aptidões e
potencialidades; desafios, obstáculos, oportunidades e circunstâncias as quais estaremos expostos
durante toda a vida; o que trazemos do passado (de outras vidas), e como será o nosso futuro. A
nossa existência está toda codificada em números, e é possível decifrar esses códigos através da
Numerologia Cabalística.
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