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Numerologia e os Números

Não é de hoje a nossa preocupação em trazer boas vibrações e sorte para a nossa vida. 
Sempre pesquisando um modo de atrair boas energias, não podemos esquecer da numerologia, 
que esteve sempre presente. Já no século X os árabes adoram o sistema numérico, chamando 
o zero (0) de Sifr – que no vocabulário do alcorão significava livre, vazio. 

A série de números é de 1 a 9, isso porque existe manifestação divina em todos os sentidos: 
nove esferas celestiais, nove ordens demoníacas nove ordens angelicais e etc.

A numerologia pode ajudar no seu autoconhecimento, todas as pessoas possuem um 
número que lhe é característico. Para conhecê-lo, some os algarismos referentes às letras 
que compõem seu nome completo. Cada letra tem uma pontuação que vai de 1 a 9.

Abaixo segue a tabela com a pontuação das letras:

Tabela de pontuação das Letras
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Assim, para calcular o seu número, tenha como exemplo o seguinte: Se o seu nome for 
Luciana Gomes o seu número de expressão é três, conforme calculado abaixo:

Da mesma forma, cada letra do alfabeto vibra uma cor. Na ausência de determinada 
letra em seu nome de nascimento (nome de casada não vale), há também uma ausência de 
cor.  Veja o exemplo abaixo calculado para o nome Luciana Gomes: circulando na tabela de 
valores todas as letras que compõe o nome, as colunas vazias (letras que não estao presentes 
no nome completo) representam as cores ausentes, veja:

No exemplo acima, no nome Luciana Gomes, as cores ausentes são Rosa e Laranja. Para 
harmonizar, procure usar a(s) cor(es) no dia a dia, como, por exemplo: em quadros no 
ambiente, flores, toalha de banho, sabonete, lençóis, detalhes no uso das roupas, alimentos, 
pedras, adornos, e etc.
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Agora que aprendeu como fazer o cálculo numerológico, abaixo seguem outros atributos 
que você pode descobrir::

Atributos Pessoais

VIBRAÇÃO Dia do Nascimento. 

ALMA Soma das vogais do nome completo. 

EXPRESSÃO Vogais e consoantes do nome completo. 

MISSÃO DE VIDA Dia, mês e ano de nascimento.

Ano Universal

Ano Pessoal

É a vibração mais forte para a humanidade no ano. Calcula-se com a somatória do ano 
vigente, p.ex.: 2+0+1+4=7

É a vibração mais forte da pessoa no ano. É para onde as vibrações a estão direcionando. 

Como calcular o ano pessoal?
Mês + Dia (nascimento) + Vibração do Ano que se quer analisar. Segue-se a sequência 

numérica normal.
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Significado dos Números

Número 1
O um (1) indica determinação, solidão e precisão nos objetivos. As pessoas cujo número de 

expressão (soma do nome completo) é 1 preferem trabalhar sozinhas, sem ter que prestar 
contas aos outros. São decididas a fazerem de tudo para alcançar seus objetivos, trabalhando 
com máxima concentração e espírito de sacrifício até chegar onde querem.

Entretanto é bom saber dosar períodos de descanso durante as atividades, para não 
acabarem passando da conta e se prejudicando tanto física, quanto mentalmente.

Os que possuem este número de expressão possuem: iniciativa, gostam de comandar, 
têm originalidade, criatividade, autonomia, espontaneidade, organização e autossuficiência.

Número 2
As pessoas que possuem o número dois (2) como número de expressão são aqueles 

que trabalham melhor em colaboração com outros. São personalidades introvertidas, 
procurando constantemente o apoio e a aprovação de quem faz parte do ciclo de vida.

As personalidades dois representam frequentemente o elemento de equilíbrio em situações 
instáveis. Odeiam extremismos e preferem caminhar pelo meio da estrada. Diplomatas, 
negociadores, agem sempre com cautela e obedecem aos planos pré-estabelecidos.

Pessoas com este número de expressão possuem: Tato, diplomacia, coordenação 
habilidade nas negociações e perfeccionismo.

Número 3
As influências numerológicas das pessoas que possuem o número três (3) como número de 

expressão têm a ver com tudo o que modela uma forma: as expressões artísticas, as realizações 
pessoais e a procura da perfeição. 

Escolhem roupas vistosas, decora sua casa com bom gosto e procura se destacar da massa. 
Adora a vida social e as relações em geral. Todavia, as pessoas de personalidade três devem 
estar atentas para não exagerar no esbanjamento, na entrega a prazeres desconhecidos ou a 
excessos.

Pessoas com este número de expressão possuem: Cultura, perfeição formal, atratividade, 
generosidade, tendências artísticas e literárias.
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Número 4
O quatro é o número dos alicerces, da estabilidade e da lentidão. As personalidades quatro 

são fundamentalmente conservadoras, sólidas e racionais. Desconfiam do que é novo antes 
de terem compreendido o significado da novidade, para então aceitarem as novas condições. 

Amam o sossego, a solenidade, os pensamentos profundos e a companhia de pessoas 
inteligentes e de grande espiritualidade.

Pessoas com personalidade quatro possuem: Lógica, sobriedade, capacidade de trabalho, 
sucesso em longo prazo e honestidade.

Número 5
O cinco encontra-se no meio da série de 1 a 9. Portanto, tanto pode pender para um lado 

como para o outro. As personalidades cinco mudam de direção conforme sopra o vento. São 
pessoas irrequietas, que procuram constantemente as novidades e a ação. Sentem-se bem 
na companhia de pessoas que se divertem que vivem que se agitam. São atraídas por tudo 
que é insólito, exótico e fora do comum.

Personalidades cinco são: Versáteis, desembaraçados, com atividades diversificadas, 
gosto por viagens, ousadia, aversão à rotina e percepção através dos cinco sentidos.

Número 6
O seis é um número tradicionalmente ligado à família. As pessoas seis amam sua casa 

e sua família. Estão profundamente enraizadas nos hábitos tradicionais, detestam as 
extravagâncias perturbadoras. Estão perfeitamente adaptados à sociedade que os cerca, 
desaprovando quem se comporta de forma a perturbar o sossego da comunidade. Todavia, às 
vezes os escrúpulos e a procura formal podem traduzir-se em pedantismo, portanto é preciso 
ter cuidado.

Pessoas com este número de expressão possuem: Sociabilidade, sentido de vida familiar, 
respeito pelas tradições e nobreza de sentimentos.

Número 7
As pessoas com o número de expressão sete (7) representam a personalidade dos que se 

fecham em si mesmos. É uma personalidade introvertida e receptiva ao mesmo tempo. 
Dotada de originalidade e profundidade de pensamento. Prefere guardar para si as suas 

ideias a dividi-las com alguém. 
Os sete são místicos, filósofos, metafísicos ou sábios. Gostam na maioria das vezes de 

colecionar objetos de bom gosto, coisas raras ou preciosas. Ah! São ótimos confidentes... 
aproveite.

Pessoas com este número de expressõ possuem: Receptividade, estudo, silêncio, reserva 
espiritualidade, diplomacia e sentimentos elevados.
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Número 8
O oito (8) é o número que indica desenvolvimento pleno dos recursos materiais e terrenos. 

As personalidades oito são dotadas de espírito prático e ambições ligadas ao prestígio 
econômico, a sólidas posições financeiras e promoções concretas. Nunca agem levianamente, 
antes formulam um plano preciso para atingirem o que querem. 

Nas relações com os outros são severos por não conseguirem compreender que na vida as 
pessoas podem ter interesses diferentes dos deles. Apesar disso, quando chegam a posições 
de sucesso, também mostram sua generosidade em ajudar o próximo.

 Pessoas com o número de expressão oito possuem: Prestígio, talento, desejo de riqueza, 
habilidade nos negócios e generosidade.

Número 9
O nove é considerado símbolo da consciência de grupo. Personalidades nove não gostam 

de se ver confinados a meios pequenos ou a grupos restritos. Procuram confrontar-se com 
contextos sociais amplos e articulados. São sensíveis aos grandes problemas: percepção, 
compaixão, calor humano são suas principais características. 

Caráter idealista e suas ações justificam seu comportamento, muitas vezes em oposição 
características sociais.

Pessoas com o número de expressão nove possuem: Compaixão, universalismo, idealismo, 
consciência social, espiritualismo e altruísmo.
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