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Assinatura

A assinatura é um código vibracional numérico convertido em letras, assim, cada letra possui um 
valor e esse valor é o que define as vibrações dessa assinatura.

Quando assinamos, estamos literalmente inserindo um código vibracional que revela o que 
desejamos atrair e por isso é tão importante que nossa assinatura esteja positiva e vibrando 
em harmonia vibracional numérica com nossos números pessoais.

Alguns cuidados devem ser tomados para que a assinatura seja positiva e próspera:

✓ É necessário que a assinatura tenha sido analisada por um numerólogo cabalista capacitado, 
pois somente assim você terá certeza que sua assinatura foi devidamente analisada e está 
apta para uso.

✓ O numerólogo também orientará quanto a presença de negatividades (Arcanos Nefastos e 
Sequências Negativas) e mostrará a forma correta para sua assinatura, criando uma nova 
após a realização de Teste Vocacional.

✓ A assinatura terá análise dos Arcanos através do Tarot Cabalístico no Triângulo Invertido da 
assinatura.

✓ Um teste de RADIESTESIA e GRAFOLOGIA é realizado na assinatura, verificando se existe 
positividade na mesma.
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Análise da assinatura

Sua assinatura atual é analisada em 3 etapas:

• Análise grafológica.

• Verificação da existência de Arcanos Nefastos.

• Verificação da existência de Sequências Negativas.

Guia para uma Assinatura Positiva             
Viver Em Harmonia



Teste Vocacional

Um Teste Vocacional é realizado para apontar os seguintes tópicos:

Verificação de profissões compatíveis com seus números pessoais.•

Verificação de harmonia vibracional com a atual profissão.•

Alinhamento vibracional para prosperidade profissional.•

Guia para uma Assinatura Positiva             
Viver Em Harmonia



Tarot Cabalístico

Cada par de letras forma um Arcano que correspondente no Tarot Cabalístico.

Esses Arcanos precisam estar positivos e vibrando em harmonia para que se possa 
atrair a prosperidade.

Veja o exemplo abaixo, onde iremos utilizar as letras da assinatura ANA.

Na Numerologia Cabalística a letra A = 1 e a letra N = 5.

Assim, o primeiro par de letras AN = 15 e o segundo par de letras NA = 51.

Veja o que isso significa na vida dessa pessoa:

O Arcano 15 mostra paixões brutais, traições, tentações, más companhias, vícios, 
enganos, perdas, fracassos, risco de acidentes e estagnação.

O Arcano 51 mostra instabilidade nos negócios, problemas com justiça e perigo de 
seguir conselhos maldosos.
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Assim, conforme explicado acima, a pessoa com a assinatura ANA passará por 
momentos bem difíceis quando ela estiver vibrando sob as Influências dos Arcanos 
acima citados.

Cada pessoa possui seus próprios pares de Arcanos em sua assinatura e o tempo de 
duração de cada Arcano varia de pessoa para pessoa, de acordo com sua data de 
nascimento.

Os Arcanos são os responsáveis por grande parte do que atraímos em nossas vidas, 
por isso é tão importante conhecer os Arcanos de sua assinatura e removê-los caso 
sejam negativos ou realinhá-los caso estejam em desarmonia.

O Tarot Cabalístico utilizado pela Numerologia Cabalística é uma adaptação do Tarot 
Egípcio original, por isso o Tarot utilizado aqui no Viver Em Harmonia possui 99 
cartas e não 78 como o padrão de Tarot Egípcio.

Nosso Tarot Cabalístico é fruto de muitas pesquisas e testes reais com milhares de 
consulentes e por isso conseguimos desenvolver um dos mais completos meios de 
interpretação, sendo uma exclusividade do Viver Em Harmonia.
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Radiestesia

O uso de pêndulos é utilizado para verificação de energias vibracionais sutis, estas 
incluem a assinatura.

Assim, conseguimos através dos pêndulos descobrir se uma assinatura é positiva, 
negativa ou neutra.

Nós do Viver Em Harmonia utilizamos pêndulos de madeira e pedras semi-preciosas 
na realização desses testes.
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Grafologia

O estudo da assinatura é muito importante para compreensão da mesma, assim, nós 
do Viver Em Harmonia analisamos cada detalhe da assinatura, orientando aos 
nossos consulentes a como obter uma assinatura harmônica e positiva.
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Como identificar negatividades na 
assinatura

Alguns atos simples tornam uma assinatura negativa, veja abaixo os exemplos:
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Altos e baixos na assinatura mostra uma pessoa com a vida exatamente
assim, cheia de vitórias e derrotas, altos e baixos sucessivos, ganhos 

e perdas constantes.

Circulo voltando para trás mostra uma pessoa enrolada, que o 
pouco que conquista é perdido ou deixado para trás.

Círculo voltado para frente mostra uma pessoa enrolada, que 
vive em constante busca de melhorias, porém, quase sempre 
que obtêm sucesso, ele é seguido de uma derrota, voltando ao 
zero.



Guia para uma Assinatura Positiva             
Viver Em Harmonia

Assinatura numa linha reta onde algumas letras descem 
abaixo da linha mostra uma pessoa que mantém uma 
vida estável devido a linha reta, porém, atrai com 
frequência certos atrasos ou não conclui projetos.

Assinatura com inclinação para baixo mostra uma pessoa
que tem dificuldades em realizar seus projetos, tudo se torna 
difícil de conseguir ou dá errado após grande esforço.

Assinatura com riscos indo e voltando e com rabiscos sobre
as letras mostra uma pessoa com inúmeros inícios e poucos 
fins,  que luta para prosperar e geralmente fracassa.

Assinatura ilegível mostra uma pessoa que obtém êxito
através de muito esforço.



Outros itens que tornam uma assinatura negativa:

Traço cortando a assinatura, seja na vertical ou horizontal.•

Traços ou rabiscos • “indo e vindo”.

Traços em forma de • “ondinhas” no lugar de letras.

Perninha puxando para baixo que sai de alguma letra da assinatura.•

Círculos, que podem ser em uma letra ou em volta da assinatura completa.•

Letras que passam por cima de outras letras da mesma assinatura.•

Cruz que corta a assinatura.•

Ausência de letras na assinatura.•
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Como é uma assinatura positiva

A positividade de uma assinatura vem de vários fatores, veja-os abaixo:

✓ Letras legíveis.
As letras devem ser identificáveis, de fácil interpretação e leitura.

✓ Letras arredondadas.
As letras devem possuir formato arredondado ou semi-arredondado.

✓ Letras inclinadas para cima.
As letras devem ser inclinadas para cima numa espécie de linha reta no sentido da 
linha superior.

✓ Letras acima da linha.
As letras devem iniciar “acima” da linha de baixo e seguirem no sentido da linha de 
cima, como orientado na imagem abaixo.
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Observação importante!
As letras podem ser escritas tanto em 

minúsculas ou maiúsculas.



Considerações finais

Quando uma pessoa possui a assinatura negativa ela pode atrair para si todos os tipos 
de negatividades e estas podem afetar o lado profissional, financeiro, social, 
afetivo, familiar, sentimental e espiritual dessa pessoa.

As negatividades podem ser fixas, como o caso do Arcano regente da assinatura, na 
presença de Sequências Negativas ou na forma de escrever a assinatura.

Mas, as negatividades também podem ser temporárias, como é o caso dos Arcanos  
que vibram “em pares” como no exemplo da assinatura da ANA, onde cada Arcano 
vibra por um período específico.

Assim, não basta apenas ter uma assinatura escrita de forma positiva, também é 
necessário que essa assinatura seja livre de Sequências Negativas e Arcanos 
Nefastos.

E o mais importante, a assinatura deve estar alinhada ao Teste Vocacional, pois 
somente assim é atraído o sucesso profissional.

Tenha harmonia e prosperidade com uma assinatura positiva!
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