Estudo Numerológico – Escolha de nome de bebê
Os metafísicos afirmam que a “alma” escolhe a família antes do
nascimento e, intui os pais na escolha do nome que possa refletir suas
capacidades.
O momento em que essa “alma” encarna é determinado no plano
espiritual. Portanto a data de nascimento é imposta, contendo lições que
devem ser aprendidas.

Tudo acontece segundo as Leis Cósmicas.
Importante salientar que o nome mostra claramente o reflexo das
capacidades da criança e sua forma de evolução.
Não há em nome algum a conotação de melhor ou pior, o que há é um
equilíbrio favorável entre as vibrações e cada ser irá fazer uso das suas da
melhor forma a caminho da evolução.
Caberá aos pais a escolha do nome do bebê com o conhecimento das
vibrações de cada nome e sem deixar de levar em conta sua intuição e
desejo.

HERANÇA (nome de família)
Morais (3) – Herda personalidade atraente, bem humorada, alegre,
comunicativa, otimista e pendores artísticos.
Souza (1) – Herda o espírito de independência, vontade muito forte e
idéias originais.
Xavier (7) - Herda a capacidade de análise seguindo orientação interior
e uso da sabedoria e espiritualidade.

NOME
A vibração do primeiro nome representa a individualidade no seio familiar
ou no meio que interage. Energia a ser utilizada para abrir portas na vida.
Gustavo (6) O servir e assumir responsabilidades são a meta principal,
tanto à comunidade, quanto à família

Bruno (7) Oportunidade de seguir atividades mentais e espirituais.
Diego (4) Oportunidade de construir alicerces sólidos em sua vida; Será
exigida tenacidade de propósito.

A vibração do nome completo é o destino; indica a missão, o que deve
fazer ou ser na vida. Pela metafísica o destino foi uma escolha do espírito
antes da encarnação.
Gustavo Morais Souza Xavier ( 6, 11, 8)
O caminho é o reconhecimento do equilíbrio entre as forças materiais e
espirituais
Traz em essência, uma índole compreensiva e amistosa, a família será
seu porto seguro.
Suas atitudes se mostrarão idealistas e com uma visão mais ampla do
universo. Leva a ser líder inspirador.
Este nome não apresenta ausência de vibrações tem em si o conhecimento
de todas as vibrações, não havendo dificuldade especifica.
Gustavo Souza Xavier ( 8, 6, 5)
O caminho é o da liberdade e independência, haverá muitas experiências
e oportunidades para progredir, mas sempre através de mudanças e
rupturas com o padrão vigente.
Traz em essência, como facilidade o senso agudo de estratégia e boa
capacidade administrativa.
Será criança amorosa e dedicada e suas atitudes mostrarão solidariedade
e solicitude.
Este nome não apresenta ausência de vibrações tem em si o conhecimento
de todas as vibrações, não havendo dificuldade especifica.
Gustavo Morais Xavier ( 5, 11, 7) K 8
O caminho aponta para a perfeição através de uma espécie de auto
purificação e sabedoria, se afastando das questões mundanas em favor
de algo espiritualmente elevado.
Traz em essência, o espírito curioso e muita inteligência, exigirá
liberdade pessoal em todos os domínios.
Suas atitudes se mostrarão idealistas e com uma visão mais ampla do
universo. Leva a ser líder inspirador.

Este nome apresenta ausência de vibração que dificulta o interesse pelo
lado material.
Gustavo Xavier (7, 6, 4) K 8
O caminho é da seriedade, dedicação e comprometimento, as
recompensas virão da organização; praticidade e sistema.
Traz em essência a intelectualidade e profunda inteligência bem como
muita espiritualidade, portanto um maior discernimento diante dos fatos.
Será criança amorosa e dedicada e suas atitudes mostrarão solidariedade
e solicitude.
Este nome apresenta ausências de vibrações que dificulta o interesse pelo
lado material das coisas
Bruno Morais Souza Xavier ( 5, 4, 9) K 7
O caminho é expressar o amor e a compreensão, o lema é servir. O
importante é o espírito humano elevado, a boa vontade universal, ações
desprendidas e compreensão da totalidade da vida.
Traz em essência, o espírito curioso e muita inteligência, exigirá
liberdade pessoal em todos os domínios.
Será uma criança bem comportada, organizada e persistente. Na escola
se mostrará aluno bom e dedicado, pois terá gosto pelo estudo.
Este nome apresenta ausência de vibração que denota a falta de
entendimento entre o material e o espiritual bem como certa resistência
quanto a voltar-se para dentro de si.
Bruno Souza Xavier ( 7, 8, 6) K 7
O caminho será o do amor e da responsabilidade perante a família. Os
eventos de sua vida acontecerão de forma a direcioná-lo no sentido da
dedicação à família
Traz em essência a intelectualidade e profunda inteligência bem como
muita espiritualidade, portanto um maior discernimento diante dos fatos.
A personalidade será marcante, as atitudes indicarão personalidade
forte, que parece exalar energia.
Este nome apresenta ausência de vibração que denota a falta de
entendimento entre o material e o espiritual bem como certa resistência
quanto a voltar-se para dentro de si.
Bruno Morais Xavier ( 4, 4, 8) K 7 , 8
O caminho é o reconhecimento do equilíbrio entre as forças materiais e
espirituais

Terá em seu íntimo a capacidade de assumir responsabilidades, sua
mente será prática e analítica sendo capaz de qualquer coisa em função
da segurança.
Será uma criança bem comportada, organizada e persistente. Na escola
se mostrará aluno bom e dedicado, pois terá gosto pelo estudo.
Este nome apresenta ausências de vibrações que dificulta o interesse pelo
lado material das coisas e denota a falta de entendimento entre o material e
o espiritual bem como certa resistência quanto a voltar-se para dentro de si.
A igualdade de vibração de alma e personalidade indica que interior e
exterior são iguais, será então transparente não consegue disfarçar
sentimentos e desejos. Automaticamente suas intenções ficam expostas,
normalmente é chamado de previsível.
Bruno Xavier ( 6, 8, 5) K 7; 8
O caminho é o da liberdade e independência, haverá muitas experiências
e oportunidades para progredir, mas sempre através de mudanças e
rupturas com o padrão vigente.
Traz em essência, uma índole compreensiva e amistosa, a família será
seu porto seguro.
A personalidade será marcante, as atitudes indicarão personalidade
forte, que parece exalar energia
Este nome apresenta ausências de vibrações que dificulta o interesse pelo
lado material das coisas e denota a falta de entendimento entre o material e
o espiritual bem como certa resistência quanto a voltar-se para dentro de si.
Diego Morais Souza Xavier ( 7, 8, 6) K 2
O caminho será o do amor e da responsabilidade perante a família. Os
eventos de sua vida acontecerão de forma a direcioná-lo no sentido da
dedicação à família
Traz em essência a intelectualidade e profunda inteligência bem como
muita espiritualidade, portanto um maior discernimento diante dos fatos.
A personalidade será marcante, as atitudes indicarão personalidade
forte, que parece exalar energia.
Este nome apresenta ausência da vibração do cooperativismo e da
tolerância
Diego Souza Xavier ( 9, 3, 3) K 2
O caminho é o da auto-expressão através da palavra escrita ou falada ou
ainda representando, sua tarefa será animar o espírito e a imaginação de

forma que os outros aprendam como rir, pois nascerá para ser
dispensador de alegria
Traz em essência, ideais elevados e ampla visão de vida, para essa
criança não haverá fronteiras nem preconceitos, esquecerá suas
necessidades e buscará o universalismo.
A personalidade disporá de qualidades criativas com senso estético e
artístico desenvolvido e grande alegria de viver.
Este nome apresenta ausência da vibração do cooperativismo e da
tolerância
Há igualdade de vibração entre personalidade e destino, assim será
evidente suas intenções e objetivos, pois está em sua face, vestimenta,
conduta social e aspecto físico o que ele realmente deseja ser ou onde
pretende chegar. No caso a personalidade contribui em muito para que
através de seu magnetismo, possa atrair situações, pessoas e
acontecimentos que impulsionem seu caminho evolutivo.
Diego Morais Xavier ( 6, 8, 5) K 2; 3; 8
O caminho é o da liberdade e independência, haverá muitas experiências
e oportunidades para progredir, mas sempre através de mudanças e
rupturas com o padrão vigente.
Traz em essência, uma índole compreensiva e amistosa, a família será
seu porto seguro.
A personalidade será marcante, as atitudes indicarão personalidade
forte, que parece exalar energia
Este nome apresenta ausências de vibrações que dificulta o interesse pelo
lado material, a autoconfiança, o cooperativismo e a tolerância
Diego Xavier ( 8, 3, 11) K 2; 3; 8
O caminho é o da originalidade intuitiva. Confere grande potencial
criativo e liderança
Traz em essência, como facilidade o senso agudo de estratégia e boa
capacidade administrativa.
A personalidade disporá de qualidades criativas com senso estético e
artístico desenvolvido e grande alegria de viver.
Este nome apresenta ausências de vibrações que dificulta o interesse pelo
lado material, a auto confiança e o cooperativismo e tolerância
DATA DE NASCIMENTO

A vibração da data de nascimento são lições a serem aprendidas ao longo
da vida, o que trouxe ao nascer em forma de vantagens, talentos, caráter e
capacidade de enfrentar seu destino presente, e que precisam ser
despertadas. Segundo a teoria reencarnacionista é o que nos foi imposto
para vivenciar nesta vida.
Datas para o período previsto de nascimento em harmonia com os nomes.

Gustavo Xavier
15/11/2014; 24/11/2014; 07/12/2014 – A lição a ser aprendida é a do uso
do poder com justiça. Combina ambição com determinação conquistando
na vida posição de destaque.
17/11/2014; 26/11/2014; 09/12/2014 – Nesta data a lição é a da
independência e autoconfiança. Será impulsionado a buscar novas metas
abrindo mão da resistência às mudanças.
19/11/2014; 28/11/2014; 02/12/2014; 11/12/2014 – Nesta data a lição é a
da auto-expressão e criatividade. Embora os interesses sejam opostos o
resultado final tende a ser prático e criativo.
20/11/2014; 29/11/2014; 03/12/2014; 12/12/2014 – Nesta data a lição é a
da responsabilidade e disciplina. A igualdade entre destino e lição de vida
apresenta dificuldade na vivência, pois deve ter empenho redobrado no
aprendizado. Ainda assim terá muitas oportunidades em construir um
futuro sólido desde que se esforce constantemente.
22/11/2014; 05/12/2014; 14/12/2014 – Nesta data a lição a ser aprendida é
a do amor e conciliação. O destino e a lição de vida são vibrações
compatíveis e asseguram sucesso acima da média através do trabalho e
dedicação. Porem pode sufocar a energia de alegria e otimismo da alma.

Gustavo Souza Xavier
Diego Morais Xavier
Bruno Xavier
17/11/2014; 26/11/2014; 09/12/2014 – Nesta data a lição é a da
independência e autoconfiança. A capacidade de adaptação possibilita
realizações individuais.

19/11/2014; 28/11/2014; 02/12/2014; 11/12/2014 – Nestas datas a lição é a
da auto-expressão e criatividade. Os talentos ajudam a descobrir e gozar
uma vida excitante e colorida.
20/11/2014; 29/11/2014; 03/12/2014; 12/12/2014 – Nestas datas a lição é a
da responsabilidade e disciplina. Os talentos inovadores dão oportunidade
de realizações lucrativas.
22/11/2014; 05/12/2014; 14/12/2014 – Nesta data a lição a ser aprendida é
a do amor e conciliação. Deve suprir; moldar e guiar os outros a uma
independência mais sábia e forte. A natureza inovadora é canalizada para
áreas de responsabilidade social.
23/11/2014; 06/12/2014; 15/12/2014 – Nesta data a lição é a da perfeição e
o auto-conhecimento. A visão ampla o torna catalisador de mudanças ao
bem comum.

Gustavo Morais Xavier
16/11/2014; 25/11/2014; 08/12/2014 – A lição é da universalidade. Há a
possibilidade de distanciar-se do cotidiano e reconhecer situações onde
estará capacitado a oferecer ajuda.
17/11/2014; 26/11/2014; 09/12/2014 - Lição da independência e
autoconfiança. Oferece à sabedoria nata a oportunidade de entrar em novos
campos que demandam a individualidade.
18/11/2014; 27/11/2014; 01/12/2014; 10/12/2014 – Lição da cooperação e
diplomacia. Combinação onde se depara com oportunidades raras que
levam à celebridade.
21/11/2014; 30/11/2014; 04/12/2014; 13/12/2014 – A lição aqui é a da
versatilidade. A percepção rara e nata se defronta com situações excitantes
e experimentais, onde aplicará sua sabedoria.
23/11/2014; 06/12/2014; 15/12/2014 - Esta data resulta na lição da
perfeição e autoconhecimento. Os talentos são excepcionais e será levado a
situações certas; estando em posição de vantagem para o aprendizado.

Gustavo Morais Souza Xavier
Bruno Morais Xavier

17/11/2014; 26/11/2014; 09/12/2014 – Nesta data a lição é a da
independência e autoconfiança. Estará preparado a se manter investindo em
novas metas que levam à liderança e poder.
19/11/2014; 28/11/2014; 02/12/2014; 11/12/2014– Nesta data a lição é a
da auto-expressão e criatividade. Há boa dose de força e valor potencial
para encontrar formas de auto-expressão criativa.
20/11/2014; 29/11/2014; 03/12/2014; 12/12/2014 – Nesta data a lição é a
da responsabilidade e disciplina. Os talentos para funções administrativas e
executivas encontram bases sólidas no trabalho responsável.
21/11/2014; 30/11/2014; 04/12/2014; 13/12/2014 – A lição aqui é a da
versatilidade. Pode parecer instável, pois sua posição firme sofre constantes
interferências durante a vida, mas é catalisando essas mudanças que acaba
atingindo uma posição estável.
22/11/2014; 05/12/2014; 14/12/2014 – Nesta data a lição a ser aprendida é
a do amor e conciliação. O talento executivo será encorajado a descobrir
um propósito coletivo.
23/11/2014; 06/12/2014; 15/12/2014 – Nesta data a lição é a da perfeição
e o autoconhecimento. O caráter forte e seu talento o levarão a campos
especializados fora dos caminhos comuns.

Diego Souza Xavier
16/11/2014; 25/11/2014; 08/12/2014 - A lição é da universalidade. Uma
feliz combinação onde a individualidade de expressão se destaca num
campo amplo e de aplicação geral.
17/11/2014; 26/11/2014; 09/12/2014 – Nesta data a lição é a da
independência e autoconfiança. Não se acomodará nas conquistas e buscará
expressões criativas mais ousadas
18/11/2014; 27/11/2014; 01/12/2014; 10/12/2014 – Lição da cooperação e
diplomacia. Combinação favorável; há promessa de ser celebridade em
algum campo criativo.

21/11/2014; 30/11/2014; 04/12/2014; 13/12/2014 – A lição aqui é a da
versatilidade. Os esforços criativos são empurrados para uma nova direção;
que por sua vez será nova fonte de inspiração.
22/11/2014; 05/12/2014; 14/12/2014 – Nesta data a lição a ser aprendida é
a do amor e conciliação. Sua expressão criativa será de alguma forma
carregada de consciência social

Bruno Souza Xavier
Diego Morais Souza Cavier
15/11/2014; 24/11/2014; 07/12/2014 – A lição a ser aprendida é a do uso
do poder com justiça. Abrirá mão dos aspectos sentimentais pessoais e
exercerá a força necessária para restabelecer o equilíbrio em situações
injustas.
16/11/2014; 25/11/2014; 08/12/2014 – A lição é da universalidade. O grau
de consciência moral nata será facilmente levado a uma total visão do
mundo.
18/11/2014; 27/11/2014; 01/12/2014; 10/12/2014 – Lição da cooperação e
diplomacia. As exigências do destino e do aprendizado estão sintonizadas
facilitando o aprendizado.
19/11/2014; 28/11/2014; 02/12/2014; 11/12/2014 – Lição é a da autoexpressão e criatividade. A sociabilidade e a orientação amigável
impulsionam o desenvolvimento criativo.
20/11/2014; 29/11/2014; 03/12/2014; 12/12/2014 - Lição é a da
responsabilidade e disciplina. Há exigência de trabalho e esforço, mas
estará mais preparada que a maioria pra atingir o objetivo.

Bruno Morais Souza Xavier
15/11/2014; 24/11/2014; 07/12/2014 - A lição a ser aprendida é a do uso
do poder com justiça. Amplas oportunidades de aplicar sua filosofia nãomundana e mesclar a justiça à compaixão e tolerância.
17/11/2014; 26/11/2014; 09/12/2014 – Nesta data a lição é a da
independência e autoconfiança. Sua visão ampla o levará a campos onde a
liderança é exigida.

19/11/2014; 28/11/2014; 02/12/2014; 11/12/2014 – Nesta data a lição é a
da auto-expressão e criatividade. O espírito impessoal fortifica o mérito na
expressão criativa.
20/11/2014; 29/11/2014; 03/12/2014; 12/12/2014 – Nesta data a lição é a
da responsabilidade e disciplina. Sua ampla compreensão será aplicada a
projetos úteis à comunidade.
21/11/2014; 30/11/2014; 04/12/2014; 13/12/2014 – A lição aqui é a da
versatilidade. O talento natural faz com que se adapte facilmente às
mudanças que a vida impõe.

Diego Xavier
18/11/2014; 27/11/2014; 01/12/2014; 10/12/2014 – Lição da cooperação e
diplomacia. A igualdade entre as vibrações de destino e lição de vida gera
uma harmonia onde as situações que a vida apresenta impulsionam e
facilitam o aprendizado.
19/11/2014; 28/11/2014; 02/12/2014; 11/12/2014 – Nesta data a lição é a
da auto-expressão e criatividade. A sensibilidade favorece o não controlar
ou restringir o que a inspiração a leva a produzir.
20/11/2014; 29/11/2014; 03/12/2014; 12/12/2014 – Nesta data a lição é a
da responsabilidade e disciplina. Há a capacidade de sentir o que é melhor
para si recebendo estimulo para construir um fundamento sólido para seus
ideais.
22/11/2014; 05/12/2014; 14/12/2014 – Nesta data a lição a ser aprendida é
a do amor e conciliação. Deve suprir; moldar e guiar os outros a uma
independência mais sábia e forte. Promete sucesso no aprendizado, pois
estará preparada para trabalhar em favor do grupo.
23/11/2014; 06/12/2014; 15/12/2014 – Nesta data a lição é a da perfeição e
o autoconhecimento. A sensibilidade fortifica a percepção subjetiva.

