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Número de vida 11

11 | visionária : Pertence ao Elemento ÁGUA com AR | cor: prateado

Exagero: idealista revolucionária, extremista, não desculpa falhas, crítica, intolerante
Passivo: impaciente, sem autoconfiança, sem autoestima
Equilibrado: vanguardista, perspicaz, inovadora, progressista, sensível

✓ Possuindo esta missão, significa que deverá alinhar por padrões elevados de ética, dignidade e respeito 
pelos outros.
✓ Vem viver a vida presente para trabalhar os relacionamentos em geral.
✓ Deverá usar a intuição, perspicácia e inteligência para alimentar o progresso, promover a inovação e 
redesenhar caminhos.
✓ A exigência da vibração deste número mestre é elevada; por isso mesmo, têm tendência a serem críticos e 
exigentes consigo e com os outros.
✓ Moderação nas apreciações, pois pode causar stress a si e aos outros, dificultando os relacionamentos.
✓ São emissários de inovação e progresso.
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Ano pessoal 2023 
9

Finalização de projetos, situações que terminam, assuntos que se encerram, mudanças que ocorrem.
São anos rápidos, pois muitas situações atingem o auge e o seu desenlace acelera-se.
Devem ser aproveitados para a resolução de tudo o que estiver pendente e arrumação de todos os 
assuntos que estejam por encerrar.
Pouco propícios ao arranque de projetos. São anos de balanço e de conclusão.

É preciso preparar a próxima sementeira, recomeçará um novo ciclo de 9 anos.

Não faça mudanças por sua iniciativa, mas prepare-se para terminar uma ocupação, trabalho ou 
relação.

Se não trabalhar exclusivamente para o sucesso egoísta, poderá ter sucesso nos seus 
empreendimentos.

Pode viajar para abrir os seus horizontes.
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Sol nos signos

✓ Peixes : capta todas as vibrações positivas e negativas, daí a sua contradição emocional, a 
sua dualidade, rejeita o mundo obscuro da violência, sensível, inspirada, mística, visionária, 
artista.

Em que casa está o meu sol?
✓ Casa 5 :necessidade contínua de autoexpressão. Gosto pelo romance, por viver bons 
momentos, e pelos prazeres da vida. Necessidade de ser criativo e de mostrar os talentos 
e as suas capacidades. 

Lua nos signos
✓ Leão : Confia no que diz o coração; apaixonada pela vida; intensa; necessita sentir que é 
admirada pelos que estão à volta; atrai naturalmente as atenções para ela.
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Em que casa está a minha lua?

✓ Casa 11 : pode estimular a intuição da pessoa em relação aos outros. Há tendência 
para ter vários tipo de amigos, pessoas das mais variadas profissões e com diferentes 
estatutos sociais. As amizades são muito importantes e são cultivados e alimentados 
todos os tipos de relacionamentos.  

Ascendente
✓ Virgem : exigente com imagem que trasnmite ao mundo; perde-se com tantos pormenores 
e com os "deves e não deves"; atitude muito prática em relação à vida; o trabalho e as 
finanças são fatores importantes nas decisões a tomar; grande vontade de serviço e se sentir 
útil.



CASA 12 -» CASA 6

Memórias de estados de isolamento, de contemplação, sofrimento,
necessidade de recolhimento para fazer retrospeção das situações
vividas, no entanto o caminho para a sua evolução passa por
aprender a responsabilizar-se e trabalhar sua confiança em vez de
sentir pena, só ai ajudar o próximo, aprender a organizar-se, a criar
métodos de trabalho que ajudem no seu autoaperfeiçoamento e
para o crescimento dos outros.



Nodo norte em peixes

Deve orientar seus objetivos em busca de desenvolver sua
sensibilidade e empatia. O crescimento espiritual está ligado ao
cultivo das emoções e da intuição.

Nodo sul em virgem

Traz como costume do passado a valorização do trabalho para se
sentir útil ao outro. Sua lembrança espiritual é a da organização
para uma vida mais simples e prática.
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