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A Quem
Se Destina Este Livro

A Numerologia é uma ferramenta propícia a qualquer pes-
soa que deseje mergulhar no mundo das vibrações provindas de 
números e letras, com o objetivo de obter bons resultados em 
tudo que fizer. É uma ciência, e não um misticismo. 

Os profissionais da atualidade que atuam na área Nume-
rológica podem se beneficiar inovando seu método de traba-
lho com ferramentas que apresentam resultados mais rápidos e 
diagnósticos muito precisos, em questão de minutos.

Da mesma forma, os profissionais da área de Recursos 
Humanos também podem usar esta ferramenta como parte do 
processo de análise de contratação, ou até mesmo para o po-
sicionamento de colaboradores nas áreas nas quais podem ser 
mais produtivos, devido às características e vocações apontadas.

Ofereço aqui esta leitura e estudo a profissionais da área de 
Psicologia, que certamente podem ter nas mãos uma ferramen-
ta auxiliar de identificação da personalidade, comportamento e 
tendências de seus pacientes. 

Acredito que chegará o dia em que a Numerologia e a Psi-
cologia (assim como a Psiquiatria) serão parte de uma mesma 
esfera que se refere à identificação de patologias.



Prefácio

Há anos venho tentando descobrir o motivo de haver tan-
tas pessoas perdidas em suas vidas, batendo a cabeça sem rumo, 
pulando de um emprego a outro, passando meses ou até mesmo 
anos desempregadas, com dificuldades financeiras e envoltas em 
escassez, presas a relacionamentos tóxicos, cometendo sempre 
os mesmos erros e, acima de tudo, dotados de miséria espiritual. 

Por outro lado, percebi também que essas mesmas pessoas 
sofriam de males muito maiores que a simples presença de es-
cassez ou espiritualidade. O que as afetava de forma destruidora 
era a depressão, o descontentamento, o sentimento de fracasso, 
a sensação de não ser útil ou capaz. O sentimento de impotência 
perante a vida.  A constante sensação de derrota.

Eu mesma fui uma dessas vítimas e foi isso que me fez bus-
car ajuda e sair daquele emaranhado de pensamentos atormen-
tadores que me conduziram a uma enfermidade muito comum 
do nosso século: A Síndrome do Pânico. Por esta razão escrevi 
o livro “Síndrome do Pânico – Uma Lição de Vida”, no qual re-
latei toda trajetória e evolução para uma condição que bloqueou 
todas as minhas forças e coragem para lutar contra as adversi-
dades. Fiquei presa dentro do meu mundo por cerca de 2 anos, 
sentindo-me tolhida, pequena, menor que todos os seres do uni-
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verso, com medo de tudo e de todos. Eu sentia medo e não sabia 
o porquê. Eu tinha medo de morrer e ao mesmo tempo pedia 
a Deus que de fato eu fosse embora para um mundo onde não 
houvesse o monstro que me apavorava todos os segundos. Eu 
queria morrer, mas sentia medo quando a sensação da morte 
eminente se aproximava e percebia que, de fato, o que eu queria 
era viver, mas viver feliz, ser bem sucedida profissionalmente, 
estudar, amar e poder desfrutar de tudo que este mundo mara-
vilhoso me apresentava. 

Eu queria correr pela praia, andar pelos jardins, brincar 
com os cachorros, ir a bares e festas, namorar, dar alegria e or-
gulho ao meu filho (que me via desfalecer a cada dia), queria 
viajar, ser aplaudida por meu sucesso! Eu, que um dia fora uma 
excelente executiva, bem remunerada, que esbanjava liberdade, 
que brincava com as aventuras e desafiava todos os limites da fe-
licidade. Trabalhei desde os 13 ou 14 anos, iniciando como ven-
dedora em uma loja de sapatos, depois como secretária júnior, 
secretária bilíngue, secretária executiva bilíngue de alto escalão 
por 16 anos, até abrir uma empresa na qual eu produzia apresen-
tações para executivos, e tive o gosto de ver minha conta bancá-
ria brilhar como ouro em pó durante uns dois anos. Entretanto, 
todo dinheiro que eu ganhava, parecia ter asas da liberdade e era 
aplicado em óculos de sol caríssimos, carros ultra modernos e 
esportivos, multas por excesso de velocidade, viagens e roupas 
deslumbrantes! 

Bacharel em Letras, Professora de Inglês, com dois anos 
de Psicologia, dois anos de Jornalismo, um ano de Pós-gradu-
ação em Propaganda e Marketing, especializada em computa-
ção Gráfica em Boston, com cursos de inglês, italiano, espanhol, 
francês e alemão e Polícia Federal, todos iniciados e nunca ter-
minados... Um casamento terminado após 12 anos. 
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A primeira vez que me deparei com um computador (por 
volta de 1984), na multinacional em que eu trabalhava, foi um 
dia de luz na minha vida. Era como seu eu estivesse vendo um 
baú de tesouro, em um momento em que as outras pessoas pas-
savam por ele como se fosse apenas um enfeite em uma peque-
na sala. Eu decidi mexer nele sem que me vissem, e percebi que 
conseguia me comunicar com ele em inglês. Ah! Eu não poderia 
deixar aquele tesouro escondido. Decidi pedir autorização para 
aprender a fazer textos com ele e me propus ir à IBM para apren-
der mais sobre os códigos que na época eram utilizados. Acabei 
me apaixonando absurdamente pela tecnologia e desenvolvi to-
das as secretárias da empresa para deixarem suas máquinas de 
escrever de lado e começarem a utilizar o bendito tesouro!

O que aconteceu foi que, sempre que eu entrava em algu-
ma função, eu acabava achando uma maneira de automatizá-la 
no computador e perdia completamente o foco de todo o resto. 
Despendia horas criando planilhas complexas, enquanto meus 
chefes cobravam resultados rápidos e muito mais objetivos. O 
mistério dos números me fascinava de tal forma, e cada vez 
mais, que eu não me adaptava a mais nada. Mas eu não sabia 
como e onde aplicar tudo aquilo e fui perdendo muitas e boas 
oportunidades de trabalho. 

Eu, que parecia ser desprendida e feliz, a pessoa mais livre, 
inteligente e irresponsável do mundo; eu, que por fim descobri-
ra que eu mesma simplesmente não existia. Eu era uma versão 
abafada de mim mesma, travestida em um ser livre e desafiador, 
para ser aceita pelo mundo, ou pior que isso, por mim mesma. 
Eu me buscava e nunca encontrava.

Algo estava muito errado na minha história e eu somente 
consegui desvendar o mistério aos cinquenta e tantos anos. Em 
um final de tarde de domingo, estava em casa trabalhando em 
umas planilhas (sim, eu preferia me entreter com as planilhas 
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a desfrutar de um belo dia de domingo), quando minha irmã 
me telefonou e pediu para que eu ligasse a televisão em um pro-
grama em que uma Numeróloga estava sendo entrevistada. Ela 
havia participado de um sorteio qualquer e me pediu para ver 
se o nome dela seria chamado, porque a TV dela havia saído 
do ar.  Meio contrariada, sintonizei no programa e continuei 
na minha planilha. Aos poucos fui prestando atenção no que 
a Numeróloga dizia. Achei interessante como aqueles cálculos 
poderiam ser formados. Os cálculos me atraíram, não o signifi-
cado da Numerologia.

Imediatamente comecei a fazer a lógica e acabei desenvol-
vendo uma fórmula para os cálculos que ela fazia à mão. Aquele 
instante mudou minha vida. Em dois dias eu criei uma planilha 
com os cálculos básicos, que mais parecia um elefante branco. 
Então decidi procurar estudar Numerologia para entender o sig-
nificado de cada músculo do elefante que eu havia criado.

Foi como se um mar de informações caísse sobre a minha 
cabeça, com tal força, que eu passava dias e noites estudando 
e aperfeiçoando meu grande animalzinho branco. E ele foi se 
desenvolvendo, tomando forma até se enquadrar na ciência 
de Pitágoras, por quem eu verdadeiramente me apaixonei. Me 
apaixonei a tal ponto de abandonar o emprego que me pagava 
todas as contas, que me favorecia viagens e luxos. Abandonei 
tudo para ser feliz. Finalmente eu havia me encontrado.

Resolvi que a partir de então jamais deixaria de mergulhar 
em livros e estudos que desvendassem cada segredo da Numero-
logia, aliada à Psicologia. Hoje sou Numeróloga e pesquisadora. 
A cada dia percebo que há um universo no qual eu mergulhei 
que precisa ser explorado, com o objetivo de melhorar a vida das 
pessoas, apontando suas verdadeiras vocações, desafios, fraque-
zas a serem trabalhadas e qualidades a serem lapidadas, assim 
como o resultado final de seu comportamento proveniente do 
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equilíbrio de suas vibrações e, principalmente, a aprendizagem 
de lidar com as vibrações de cada fase na qual ela se encontra, ou 
que ainda irá se encontrar. Também atribuo grande importância 
às fases já vividas, pelas quais é possível ter consciência do por-
quê determinados fatos e ações terem ocorrido. 

O porquê de tantos desencontros, desistências, necessidade 
de liberdade descontrolada, cursos e carreiras abandonadas, e 
até mesmo o descontrole emocional patológico será desvendado 
neste livro, através do método que desenvolvi, às custas de mui-
to estudo, pesquisas e atendimentos.  A esta metodologia, que 
desvenda todas as características e atitudes do indivíduo, assim 
como suas fases vitais, desde o seu nascimento até um cálculo 
determinado de vida, eu denominei Numerologia 360 Graus.

Quando questionada sobre “Vidas Passadas”, eu me posi-
ciono na questão de que o tempo é uma linha ilusória, podendo 
haver vidas e universos paralelos. Entretanto, acredito na exis-
tência de uma força magnética existente em cada ser, que pode-
ria se chamar de Alma. Essa força é inata e única de cada indiví-
duo. Cada ser é único: não existe absolutamente ninguém igual 
a você no mundo. Precisamos crer que estamos em um plano de 
desenvolvimento, em busca de crescimento, iluminação. “Vidas 
Passadas” ou “Característica Inata” podem ser enquadradas da 
forma como o indivíduo compreender melhor para saber que 
há habilidades a serem lapidadas (que podem ser chamadas de 
carmas) ou potencialidades que já trouxemos em nossa Alma. 

Quando se diz “você tem carmas a serem cumpridos”, a 
ideia natural é de uma punição de algo feito de forma errada em 
uma outra vida e que agora é o momento de “pagar” por isso. Eu 
creio em uma divindade que nos criou e que nos conduz, e te-
nho certeza de que essa energia maior não é carrasca. Ela busca 
mais elementos luminosos no universo. Cumprir um “carma” 
é aperfeiçoar alguma característica para sermos melhores. Se o 
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indivíduo encarar o carma como um castigo, ele o cumprirá por 
obrigação, por medo e não com a consciência de que faz parte 
de um universo onde há sombra e luz. Podemos estar na som-
bra, mas a direção que devemos seguir é exatamente o oposto: a 
luz. Neste livro, tratarei essa condição de aperfeiçoamento como 
“carmas” e “vidas passadas”, mas deixo ao critério de cada um 
entender da forma que melhor consiga decifrar.

O método Numerologia 360 Graus é completamente lúdi-
co, com cores e gráficos, pelos quais é possível visualizar e en-
tender de forma rápida e objetiva cada vibração e comportamen-
tos. Esta é uma viagem a um mundo de números e elucidações 
científicas, que está apenas começando. A Psicologia se aproxi-
ma cada dia mais desta ciência magnífica que pode transformar 
vidas e abrir portas para novas descobertas.



”“

Capítulo I

A Numerologia
Pitagórica Básica

A evolução é a Lei da vida, o Número é a lei do
universo, a Unidade é a lei de Deus.

Pitágoras

Para cada elemento numérico existe uma correspondência 
vibracional básica, que nos dá uma ideia de um resultado. Po-
rém, devemos nos ater à consciência de que a sua interpretação 
deve ser feita de acordo com a situação em que se encontra. Para 
isso, temos uma análise genérica, descrita adiante, com a mais 
pura vibração de cada número e, posteriormente, veremos as 
aplicações nas diversas situações em que o elemento se encontra.

É importante ter em mente de que o universo é feito de 
dualidades. Dessa forma, todos os números, assim como as si-
tuações, possuem dois polos: o positivo e o negativo. O neutro 
também é negativo. Cada vibração precisa ser explorada em seu 
melhor aspecto, sempre, por mais que as dificuldades se apre-
sentem. Quando nos colocamos entre o bem e o mal, “em cima 
do muro”, estamos absolutamente enganados quanto à posição. 
Não existe o “quase” na lei universal. Ou é ou não é. O “quase 
bom” significa “ruim”. O “quase ruim” também significa “ruim”.  

O segredo para se atingir o sucesso é permanecer a maior 
parte do tempo possível no lado positivo de cada vibração por 
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inteiro. O “quase” remete à zona de conforto, e esta é a chave 
para a derrota. É a procrastinação, a preguiça, o desânimo, a 
falta de confiança em acreditar que tudo é possível, uma vez que 
recebemos o dom da vida e, com ela, ferramentas para conquis-
tar o que desejarmos. Basta desenvolver a confiança no positivo 
de cada acontecimento, por mais dificultoso ou doloroso que 
possa parecer. 

Se a carga é pesada demais, significa que estamos utilizando 
as ferramentas erradas. Assim como a matemática é óbvia, assim 
são os números. Se fizermos o óbvio, estaremos no caminho cer-
to. Quando deixamos o óbvio de lado e seguimos o que nos é mais 
conveniente, fácil ou confortável, estamos indo pela estrada opos-
ta ao nosso desafio principal, que é atingir a perfeição em uma 
área específica. Se focarmos na dualidade, temos o livre arbítrio 
em escolher qual dos dois lados leva ao sucesso – cairemos no 
óbvio. E é este lado que devemos seguir. É nele que devemos focar.

Não existe número bom ou ruim. Existe a forma como nos 
posicionamos diante de suas vibrações. Não existe a previsão do 
dia em que vamos morrer, mesmo porque podemos morrer e 
permanecermos vivos, vivendo em uma zona de conforto, que 
apesar do aspecto direcionado à palavra “conforto”, remete-nos 
à estagnação e ao sofrimento, à derrota e à morte em vida.

O dia em que deixaremos este plano está nas mãos de quem 
criou todo o universo, e esta mesma força criadora também 
criou a inteligência e o bom senso. Se há fases difíceis previstas, 
da mesma forma existem frequências vibracionais que podem 
ser atingidas. Podemos escolher entre uma frequência baixa, da 
mesma forma que, através da inteligência, podemos escolher 
permanecer em uma frequência vibracional absolutamente po-
sitiva e brilhante. A posição na qual escolhemos estar é o que dá 
sentido a este jogo, que é a vida.
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Um indivíduo negativo, carregado de mágoas, ressenti-
mentos, ingratidão, amarguras e pessimismo, por si só já pro-
move o adoecimento de suas células. Seja em qual fase da vida 
ele se encontrar, seja qual for “o seu número”, ele estará fadado 
a sucumbir à doença, ao fracasso profissional, amoroso e social. 
Imagine o que acontece quando duas forças negativas se encon-
tram. Duas nuvens negras e carregadas de energia pesada. Ob-
viamente não será um sol maravilhoso que será o fruto desse 
encontro, mas sim uma forte tempestade.

Quando uma nuvem negra, carregada de energias negati-
vas, se encontra com uma bela e enorme nuvem branca, absolu-
tamente positiva, há grandes possibilidades de deixar que o sol 
apareça. Se sabemos que vai chover, levamos um guarda-chuvas. 
Isto é o que chamamos de “fazer o óbvio”. 

Quer ter sucesso na vida? Conheça suas potencialidades, 
suas ferramentas e as utilize com vigor e confiança de que elas 
são capazes de vencer qualquer tempestade.



Capítulo II

A Vibração dos Números

No princípio criou Deus o céu e a terra.
E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas

sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia
sobre a face das águas.

E disse Deus: Haja luz; e houve luz.
E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação

entre a luz e as trevas1. 
...

E assim foi criada a dualidade.
Para tudo existem dois lados: a luz e a sombra.

Cabe a você decidir onde se posicionar.

Vibração do Número 1
Este é o começo de um círculo. O número 1 é a unidade 

básica de tudo. O número um representa o singular, a indepen-
dência, a liberdade o início. Este número representa Adão, no 
paraíso, em torno de si mesmo, desfrutando sozinho de todas 
as maravilhas, completamente autossuficiente para sobreviver. 
Adão, possuidor da testosterona, capaz de dominar o paraíso, li-
vre, independente e dotado da força para enfrentar os maus tem-
pos e animais selvagens. O número 1 indica o direcionamento a 
inícios, recomeços, luta pela conquista com suas próprias forças. 

1.   Gênesis 1:1-4
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Esta é a vibração do vencedor persistente e determinado. Esta vi-
bração, aliada a vibrações de disciplina, é a combinação perfeita 
daquele que conquista o troféu, com suas próprias forças.

O lado vibracional positivo desta vibração deve ser explora-
do em toda sua totalidade, uma vez que este é o elemento básico 
da vida.

O direcionamento é o aspecto físico. A cor correspondente 
é o vermelho.

O lado negativo da vibração do número é o extremo foco 
em si mesmo, o egocentrismo, a solidão. 

Vibração do Número 2
Na complementação da analogia bíblica com a vibração 

do Número 1, eis que aparece Eva, a companheira. O número 
dois corresponde à complementação, à assessoria, ao conforto, 
ao companheirismo. É a união de UM mais o OUTRO, ou seja, 
a parceria, a harmonia, o conjunto. Esta é a energia feminina, 
a sensibilidade. O número dois possui a energia da calma, da 
tolerância, da compreensão. Esta é a vibração que completa e dá 
suporte. O foco é a alma. A cor correspondente é o laranja.

A vibração do número dois indica a natureza do emocio-
nal, o poder da pacificação, a adaptação, a parceria, a calma e a 
diplomacia e só pode chegar à sua essência quando em contato 
com o outro – é o encontro de mentes. Podemos considerar esta 
vibração como o período de incubação de novas ideias e atitu-
des. O número 2 tem a capacidade de se colocar em segundo 
plano em favorecimento do brilho alheio, suportando-o. 

O lado negativo da vibração do número 2 se concentra na 
passividade e no comodismo, ou até mesmo na sensibilidade em 
um nível acima do óbvio.
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Vibração do Número 3
Somados o UM mais o DOIS, atingimos a socialização, o 

grupo, a comunicação, a interação social e o início da espiritu-
alidade. Seguindo a analogia acima, agora temos Adão, Eva e o 
primeiro filho. O triângulo representa a integração dos pontos e 
aponta para o infinito. Através da união é propagada a palavra, 
a divulgação do aprendizado, a troca de ideias, a criatividade. A 
união traz a alegria, a força através do grupo. Aqui temos a união 
de corpo, alma e espírito. A cor correspondente é o amarelo.

A vibração do número 3 é a luz que traz alegria, motivação, 
a força de motivar um grupo através da autoexpressão. Esta é a 
vibração da interação, é o magnetismo da vida, o florescimento, 
a fertilidade, a sensibilidade das artes em todos os sentidos. Aqui 
reside o prazer e a criatividade, a imaginação além do óbvio.

O lado negativo da vibração do número 3 é exatamente a 
força da imaginação e observação em um nível capaz de desviar 
o foco principal e observar todas as direções ao mesmo tempo.

Vibração do Número 4
Ao grupo é determinado o planejamento da sobrevivência, 

a força do trabalho para semear a terra, produzir seu próprio ali-
mento, construir seu próprio abrigo. O número quatro possui a 
vibração da perfeição. São as quatro paredes, as quatro estações, 
os quatro elementos: fogo, água, ar e a terra. Agora temos quatro 
partes iguais: o quadrado, o correto, a ordem, a organização, a 
base sólida, o planejamento, a construção. Agora temos a união 
de corpo, alma, espírito e mente. 

A vibração do número 4 expressa a estabilidade. O verde é a 
sua cor vibratória. É a raiz que brota no fundo da terra e luta con-
tra ela e as pedras para se tornar uma bela árvore. É o guerreiro 
na mata enfrentando os espinhos para construir um lar. Um ti-
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jolo sobre o outro, formando uma construção sólida, com deter-
minação, organização, responsabilidade e lealdade. Após cons-
truído o lar, ele determina as ordens, a lei que governa o grupo.

O lado negativo da vibração do número 4 é a rotina e o 
controle excessivos.

Vibração do Número 5
O quinto elemento é a independência em desbravar os cami-

nhos, conhecer o desconhecido é a liberdade; criar formas de sobre-
vivência é a tentação de desfrutar de alma, corpo, espírito e mente. É 
a ousadia, a mudança. A ausência do medo da punição Divina.

A vibração do número 5 é direcionada à aventura e à li-
berdade em todos os sentidos. A mudança é fundamental para 
que essa energia seja explorada em seu melhor aspecto. Estando 
entre as vibrações 1 a 4 e 6 a 9, o número cinco decide o futuro, 
se depara com muitas oportunidades, caminhos, brilhos, pos-
sibilidades e procura alcançar todas elas. Esta é a vibração da 
inquietação pelo futuro. A cor dessa vibração é o azul claro.

Uma vez que a vibração 5 almeja alcançar todas as pos-
sibilidades futuras, não é de se estranhar que haja aqui muita 
habilidade de criação e formação de novas ideias. 

Entretanto, essa busca incessante pelo novo produz um 
lado negativo bastante perigoso: a ausência do medo, a ansiedade 
descontrolada e a forte tendência a apegos em prazeres ligados à 
satisfação física. Este é um número cuja vibração é absolutamen-
te física e, se descontrolada, tem o poder de destruir a si próprio.

Vibração do Número 6
Uma vez desfrutados e desvendados os mistérios e prazeres 

de alma, corpo, espírito e mente, é chegado o momento da cons-
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cientização e formação da família e o cultivo do amor. Esta é a 
vibração da responsabilidade e do afeto, da saúde, da beleza, da 
música e das artes. É a harmonia do grupo.  

A vibração 6 se assemelha em alguns pontos à vibração 2, 
uma vez que é voltada ao amor e à forte sensibilidade. Aqui resi-
de a responsabilidade e o cuidado com o outro. Esta é a vibração 
da cura da alma e do corpo. Aqui também temos a espiritualida-
de da vibração 3, assim como a forte energia voltada à criativida-
de e às artes. Essa vibração consegue harmonizar o grupo. A cor 
da que representa a vibração 6 é o azul índigo. 

O lado negativo da vibração contida no número 6 está no 
excesso de apego e ciúme e possível descontrole emocional.

Vibração do Número 7
Formada a família e desvendados caminhos, surge aqui a 

busca por desvendar os mistérios ocultos, a busca por respostas, 
o porquê de tudo isto. Por que existimos? Por somos? Aqui sur-
ge a filosofia na tentativa de encontrar as respostas. Aqui faz-se 
necessária a concentração, a introspecção, a análise, o estudo, 
o momento de estar consigo mesmo e sua mente, afinal foi no 
sétimo dia que Deus descansou.

A vibração do número 7 reflete a reflexão, remete à quie-
tude e ao pensamento voltado ao que “pode ser”. Esta é a bus-
ca pela verdade. É uma vibração direcionada à concentração e 
pesquisa. Aqui reside o pensamento correto e frio, ausente de 
sentimentalismos. Esta vibração lógica deve ser aproveitada em 
todas as áreas de descobertas, especialmente na medicina. Esta 
é a vibração da ciência e da busca espiritual. A intuição é inata e 
precisa ser explorada para benefício não apenas de seus próprios 
passos, mas também da humanidade.
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O lado negativo da vibração do número 7 é a extrema frie-
za e a tendência de reclusão em seu próprio mundo, com altos 
muros de proteção.

Vibração do Número 8
Desvendados os mistérios e encontradas as respostas, o ho-

mem detém em suas mãos o poder, a força, o poder de ser o juiz 
e obter o respeito do grupo, assim como a recompensa material. 
Aqui reside a vibração do domínio e do controle.

Esta é a vibração cujo foco é o material, nos negócios finan-
ceiros, na abundância, na prosperidade. Aqui reside a ambição 
da conquista das metas, porque também existem a autoconfiança 
e o perfeccionismo. Este é o número que luta pelo que quer com 
vigor e comando sobre o adversário. O número 8 impõe respeito 
e reconhecimento pela sua grandeza e poder infinitos. Quando 
utilizado em sua totalidade, a recompensa material é garantida.

O lado negativo desta grande vibração que detém o número 
8 é a arrogância, a frieza e a ambição desmedidas, podendo levar 
a altos níveis de violência. Estamos falando em poder, então não é 
de se espantar que um leão devore uma ovelha para se satisfazer.

A grandeza dessa vibração que representa o universo, em 
seu próprio formato, com fortes altos e baixos, precisa ser apoia-
da em todos os sentidos para que brotem os frutos mais saboro-
sos. Essa força não pode ser desperdiçada.

Vibração do Número 9
Aqui o círculo se fecha. A vibração do número 9 é a soma 

de todas as partes do círculo. Esta é a união, a sabedoria, o amor 
universal e incondicional. Aqui se finaliza o ciclo para dar início 
a outro e continuidade à sequência da natureza do ser. Esta é a 
vibração da realização.



Capítulo III

A Correlação dos Números 
com as Letras do Alfabeto

As letras do alfabeto se relacionam diretamente com os 
números, carregando, assim, as suas vibrações. O conjunto des-
sas vibrações influencia diretamente os nomes, com um leque de 
características capazes de delinearem de forma sutil as caracte-
rísticas da personalidade e comportamento de tudo que carrega 
uma sequência de letras.

Para isso, Pitágoras criou uma tabela especificando a equi-
valência numérica vibracional de cada letra2:

As cores mostradas no gráfico são de suma importância 
para a apresentação da Numerologia 360 Graus, que se baseia 

2.   A vibração 9 pode ser apresentada nas cores azul-marinho ou branca. Nos gráficos usaremos a 
cor branca.
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em gráficos e cores, sendo que estas possuem as mesmas vibra-
ções dos números e letras correspondentes.

Para melhor entendimento, 
apresentamos ao lado um quadro 
com a mesma informação, porém  
em outra disposição.

Na língua inglesa, a letra Y 
pode ser considerada vogal ou 
consoante, dependendo de sua po-
sição e consequente fonética.

A seguir, temos as regras bá-
sicas para determinar se a letra 
Y será considerada uma vogal ou 
uma consoante:

• Se Y é a primeira letra de um nome e é seguida por uma 
consoante, é vogal. (Yvonne, Ylsa, Yvette);

• Se Y é a última letra de um nome e vem depois de uma 
consoante, é vogal. (Barry, Tommy, Jimmy, etc.);

• Se o Y é a primeira letra de um nome e é seguido por 
outra vogal, é uma consoante. (Yolanda, Yammy);

• Se Y é a última letra de um nome e vem depois de uma 
vogal, é uma consoante. (Mulrooney, Mickey);

• Se o Y é encontrado entre duas consoantes, é uma vogal 
(Kyle, Tyson);

• Se o Y é encontrado entre duas vogais, é uma consoante 
(Eyarta);

• Se o Y for encontrado entre uma consoante e uma vo-
gal, o padrão deve ser uma vogal, mas há exceções;

• Se o Y for encontrado entre uma vogal e uma consoan-
te, o padrão deve ser uma consoante, mas há exceções.3

3.   Fonte: Hans Decoz - 1987-2018

 1 A J S

 2 B K T

 3 C L U

 4 D M V

 5 E N W

 6 F O X

 7 G P Y

 8 H Q Z

 9 I R 


