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ANJOS E O ZODÍACO
Nas características gerais dos signos, observa-se que cada planeta regente tem o seu
Anjo Protetor, a quem podem recorrer os nativos dos signos correspondentes a esse
planeta.
Algumas orientações estão sendo apresentadas para aqueles que desejarem obter
ajuda ou explorar ao máximo todo o potencial positivo das influências possíveis de seu
signo e de seus regentes. Juntamente com os assuntos que podem ser tratados
especificamente com cada Anjo Protetor, destacam-se simpatias para potencializar as
influências positivas dos astros, com o uso da pedra simpática de cada um dos signos.
Beneficie-se dessas influências que são postas a sua disposição, para melhorar sua
qualidade de vida física e espiritual.
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ANJO DE TODOS OS SIGNOS
Numa emergência, para um pedido a ser feito numa situação onde não seja possível
consultar ou saber qual é o Anjo a ser invocado, recorra ao Anjo protetor do Zodíaco, o
Príncipe Metatron, rei dos Anjos e principal da categoria dos Serafins, os mais perto de
Deus. Seu altar é branco e, como o pedido normalmente é feito em emergências, pode
deixar a vela e o agradecimento para serem feitos depois, a seu critério e conforme a
graça recebida. Só não deixe de rezar um Pai Nosso como oração final da sua conversa
com ele, que atende todos os assuntos.

ÁRIES
ANJO DE MARTE
O Anjo de Marte é Camael, protetor dos nativos dos signos de Carneiro e Escorpião.
Seu altar tem as seguintes cores: vermelho ou rosa-vivo para Carneiro e verde ou rosachoque para Escorpião. A oração final é Ato de Contrição e o agradecimento pode ser feito
com maços das seguintes flores: aloé, anêmona, celidônia, verônica e cardamomo.
Apresenta soluções:
Para assuntos policiais ou militares, competições esportivas, engenharia mecânica,
indústrias pesadas, cirurgias, superar rivalidades ou inimizades, projetos a curto prazo,
realizar exercícios físicos, dar ou aumentar a coragem, grandes esforços, fadiga,
interesses pessoais, vencer uma disputa, ganhar apostas e ser promovido.
AS PEDRAS DE CARNEIRO
Para ter sorte no amor, ter como jóia principal um brilhante, num pingente, preso em
uma corrente de ouro à altura do coração.
Para se proteger contra animais ferozes e venenosos, bem como contra traidores, usar
um anel com brilhante na mão direita.
Para prevenir-se contra doenças em geral, acidentes e envenenamento, usar um anel
com brilhante em qualquer uma das mãos, exceto no dedo mínimo.
Para afastar espíritos perseguidores e prejudiciais usar, na forma de anel ou pingente,
um brilhante branco. Jamais deverá usá-lo, no entanto, na orelha furada, inclusive as
mulheres.
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Para desenvolver a intuição, ter sono tranqüilo e repousante, basta olhar por três
minutos para um brilhante branco lapidado, alguns minutos antes de ir se deitar.
Para o solteiro ter sorte no amor, usar uma safira em contato com a pele.
Para afastar o nervosismo, mantendo a tranqüilidade e o equilíbrio, use um pingente de
safira à altura do coração, preso a uma corrente de ouro.
Para nunca faltar dinheiro e estar sempre pronto para enfrentar e vencer qualquer
adversidade, usar a safira na forma de anel, na mão direita.
Para não vir a sofrer de problemas de coração, carregue sempre uma safira consigo, do
lado esquerdo do peito.

TOURO
ANJO DE VÊNUS
O Anjo de Vênus é Haniel, protegendo os nativos dos signos de Touro e de Balança.
Seu altar é azul-claro ou verde para o período de Touros e azul-celeste ou rosa para o
período de Balança. A oração final é a Salve Rainha. As flores para agradecimento,
deixadas num vaso, podem ser: cravo, cravina, primavera, gerânio, rosa, malva, orquídea.
Amor-perfeito ou violetas.
Sua especialidade são os seguintes assuntos:
Para atrair o amor, fazer amizades, ter afeto, ser carinhoso(a), reconciliações,
sociedades em geral, inclusive casamentos, estimular a criatividade, lazer,
empreendimento na área das diversões, assuntos ligados à beleza, transações financeiras
de vulto, aumento salarial, contratar pessoas, arrumar emprego, negociar contratos e
acordos, realizar cursos de aperfeiçoamento.
AS PEDRAS DE TOURO
Para desenvolver ou reforçar a autoconfiança, usar sempre uma esmeralda, numa jóia.
Para afastar maus espíritos e prevenir-se contra desilusões em geral, usar um anel de
ouro com esmeralda na mão esquerda, exceto no dedo mínimo.
Para desenvolver a memória e a inteligência, logo após o nascimento, ser presenteados
com uma jóia que contenha uma esmeralda.
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Para ter boa visão e prevenir-se contra problemas nesta área, olhar diariamente para
uma esmeralda, por trinta segundos, logo após acordar e antes de se deitar.
Se você é deste signo e tem poderes de premonição, aumente-os colocando uma
esmeralda sob a língua.
Para saber se está sendo traído, seja no amor, nos negócios ou nas amizades, observe
sua esmeralda. Se ela ficar escura, é sinal que alguém o está traindo.
Para conquistar alguém deste signo, dê-lhe qualquer jóia que contenha uma esmeralda.
Em nenhuma hipótese usar jóias com sardônia, crisólito ou granada, pois estas só lhe
atrairão adversidades de todos os tipos.

GÊMEOS
ANJO DE MERCÚRIO
Seu nome é Raphael e protege os nativos dos signos de Gêmeos e de Virgem. Seu
altar é lilás ou rosa no período de Gêmeos e verde-claro no período de Virgem. Sua
oração é o Credo e o agradecimento é feito com as seguintes flores, dispostas em buquê:
cravinho, endro, fetos, madressilva, alfazema e avenca.
Sua atenção se volta para os seguintes pedidos:
Para viagens por terra ou por ar, realizar pesquisas e colher informações, literatura,
aprender ou aperfeiçoar a oratória, assinar documentos importantes, pedir ou emprestar
dinheiro, promoções no comércio, estudos, iniciar treinamento, exames de saúde e iniciar
tratamentos.
AS PEDRAS DE GÊMEOS
Para as doenças de pele e do coração, principalmente, os geminianos deverão usar
sempre, em contato com a pele, uma jóia de ouro com uma ágata engastada nela.
Para se recuperar mais rapidamente de uma picada de cobra ou de escorpião, colocar
sobre o local da ferida, junto com o curativo, uma ágata de qualquer cor.
Para desenvolver a oratória, a eloqüência e vencer a inibição quanto tiver que falar em
público, passar uma ágata na garganta, em movimentos circulares, durante três minutos.
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Para perder o medo, sob qualquer de suas formas, usar um anel de ouro com uma
ágata no dedo anular da mão direita. Protege também contra os inimigos e garante que
nada falte em seu lar.

CÂNCER
ANJO DA LUA
O Anjo da Lua é Gabriel e protege os nativos do signo de Câncer. Seu altar é branco ou
rosa e sua oração final é a Ave Maria. Para agradecê-lo, espalhar, no altar, pétalas de
acanto, narciso, violeta, miosótis, nenúfar, lírio e rosa brancos.
Privilegia os seguintes pedidos:
Para todas questões referentes à água e ao mar, viagens pela água, lidar com o
público, concepção, crianças, família, assuntos domésticos, iniciar empreendimentos,
desenvolver a expressão, inspiração e realizar mudanças.
AS PEDRAS DE CÂNCER
Para assegurar sua liberdade e dignidade em todos os sentidos, usar, em contato com
o corpo, um rubi lapidado.
Para dar alegria e atrair a felicidade, usar diariamente, nem que seja por três minutos
apenas, um pingente com rubi, à altura do coração.
Para ter serenidade e desenvolver adequadamente sua espiritualidade, usar um anel
com rubi na mão esquerda, exceto no dedo mínimo.
Para garantir prosperidade, usar um rubi, sob qualquer forma, junto ao corpo, exceto na
orelha furada.
Se a pessoa amada é de Câncer e anda um tanto alheia com você ultimamente, dê-lhe
uma jóia com rubi e ela voltará a demonstrar o entusiasmo de antes.
Para acalmar e evitar explosões de cólera, trazer sempre junto ao corpo um rubi
lapidado. Esse mesmo rubi pode afastar marés de azar.
Para reumatismo, usar um anel de prata com um rubi, que também livrará de falsas
amizades, traições e melancolia.
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Em hipótese alguma usar jóia feita com uma opala, sob pena de atrair tudo que é
negativo para sua vida e para a vida dos que o cercam.

LEÃO
ANJO DO SOL
O Anjo do Sol é Miguel que protege os nativos do signo regido pelo Sol, ou seja, o
signo de Leão. Nesse período, não apenas os nativos do signo, mas todos os que
necessitarem poderão recorrer a ele. Altar e vela deverão ser vermelhos ou amarelos. A
oração final será um Pai Nosso e o agradecimento poderá ser feito com uma das seguintes
flores: angélica, camomila, crista-de-galo, dália, lírio ou verbena, deixadas sobre o altar.
Dá atenção especial aos seguintes pedidos:
Para progresso na carreira ou na profissão, encontrar um padrinho ou alguém que
ajude, ser reconhecido socialmente, especulações, proteger grandes empreendimentos,
jóias e seu comércio, espetáculos em geral; auxiliar no início de um mandato, ajudar um
iniciante se firmar numa profissão, restituir ou preservar a saúde, virilidade e
autoconfiança,
AS PEDRAS DE LEÃO
Para não temerem nada e demonstrar sempre muita coragem, os leoninos devem ter
como jóia principal um anel, usado na mão direita, de ouro, com uma sardônica vermelha.
Para preservar a virtude e a honestidade, usar um pingente de sardônica alaranjada
sobre o coração.
Para ser famoso e popular, o leonino deve ganhar, de seu padrinho ou de sua
madrinha, no dia do batizado, uma jóia que contenha uma sardônica de qualquer cor.
Os leoninos não devem jamais usar a sardônica na forma de camafeu, principalmente
se nela estiver esculpido um rosto.
Para picadas de répteis e insetos, friccionar o local com uma sardônica vermelha, três
vezes ao dia, durante três minutos.
Os nascidos sob este signo jamais devem utilizar jóias com água-marinha, sob pena de
retrocederem na vida.
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VIRGEM
ANJO DE MERCÚRIO
Seu nome é Raphael e protege os nativos dos signos de Gêmeos e de Virgem. Seu
altar é lilás ou rosa no período de Gêmeos e verde-claro no período de Virgem. Sua
oração é o Credo e o agradecimento é feito com as seguintes flores, dispostas em buquê:
cravinho, endro, fetos, madressilva, alfazema e avenca.
Sua atenção se volta para os seguintes pedidos:
Para viagens por terra ou por ar, realizar pesquisas e colher informações, literatura,
aprender ou aperfeiçoar a oratória, assinar documentos importantes, pedir ou emprestar
dinheiro, promoções no comércio, estudos, iniciar treinamento, exames de saúde e iniciar
tratamentos.
AS PEDRAS DE VIRGEM
Para afastar o medo ou criar coragem, usar sempre uma crisólita junto ao corpo, na
forma de um anel, na mão direita, desde que não seja no dedo mínimo.
Para ser uma pessoa prudente e ponderada, presenteia um nativo deste signo com
uma crisólita.
Para preservar a saúde, tanto física quanto mental, portar sempre uma crisólita em
contato com a pele.
Para que a pessoa amada deste signo seja-lhe sempre fiel, dê-lhe qualquer jóia que
contenha uma crisólita.
Se desde criança os nascidos neste signo portarem uma crisólita, terão grandes
chances de efetuar descobertas científicas importantes quando adultos.
Para favorecer a localização de tesouros escondidos ou o recebimento de heranças,
portar sua jóia na mão esquerda, exceto no dedo mínimo.
Em nenhum momento os nativos deste signo devem usar jóias com ágata ou topázio.
Elas atraem situações indesejáveis e grandes conflito.
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LIBRA
ANJO DE VÊNUS
O Anjo de Vênus é Haniel, protegendo os nativos dos signos de Touro e de Balança.
Seu altar é azul-claro ou verde para o período de Touros e azul-celeste ou rosa para o
período de Balança. A oração final é a Salve Rainha. As flores para agradecimento,
deixadas num vaso, podem ser: cravo, cravina, primavera, gerânio, rosa, malva, orquídea.
Amor-perfeito ou violetas.
Sua especialidade são os seguintes assuntos:
Para atrair o amor, fazer amizades, ter afeto, ser carinhoso(a), reconciliações,
sociedades em geral, inclusive casamentos, estimular a criatividade, lazer,
empreendimento na área das diversões, assuntos ligados à beleza, transações financeiras
de vulto, aumento salarial, contratar pessoas, arrumar emprego, negociar contratos e
acordos, realizar cursos de aperfeiçoamento.
AS PEDRAS DE BALANÇA
Para não ser contagiado por doenças, os nascidos sob este signo deverão ter sua jóia
principal feita com uma opala, usando-a permanentemente em contato com o corpo.
Contra males do coração, da visão e psíquicos, usar uma opala em contato com a pele
e, pelo menos uma vez ao dia, ao se levantar, olhá-la por trinta segundos.
Sua jóia principal não deve ficar guardada, principalmente em algum recipiente de
metal. Se a mantiver longe de você por muito tempo, ela perderá o fulgor, assim como
você perderá sua jovialidade, autoconfiança, saúde e serenidade.
Jamais use pérola.
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ESCORPIÃO
ANJO DE MARTE
O Anjo de Marte é Camael, protetor dos nativos dos signos de Carneiro e Escorpião.
Seu altar tem as seguintes cores: vermelho ou rosa-vivo para Carneiro e verde ou rosachoque para Escorpião. A oração final é Ato de Contrição e o agradecimento pode ser feito
com maços das seguintes flores: aloé, anêmona, celidônia, verônica e cardamomo.
Apresenta soluções:
Para assuntos policiais ou militares, competições esportivas, engenharia mecânica,
indústrias pesadas, cirurgias, superar rivalidades ou inimizades, projetos a curto prazo,
realizar exercícios físicos, dar ou aumentar a coragem, grandes esforços, fadiga,
interesses pessoais, vencer uma disputa, ganhar apostas e ser promovido.
AS PEDRAS DE ESCORPIÃO
Para fazer amigos e influenciar as pessoas positivamente, use uma jóia com topázio, de
forma que fique à vista, de preferência num anel na mão direita, exceto no dedo mínimo.
Usada desta forma, a jóia principal dos nascidos sob este signo também favorece a
realização de bons negócios.
Para acalmar nervosismo, aplicar um topázio lapidado sobre a pele, no pulso direito.
Para manter a serenidade e o equilíbrio, portar a pedra do signo do lado esquerdo do
peito.
Os nascidos em Escorpião jamais deverão usar granada, crisólita ou sardônica, pois só
lhes trarão azar e infortúnios.
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SAGITÁRIO
ANJO DE JÚPITER
Seu nome é Zachiel e protege particularmente os nascidos sob os signos de Sagitário e
Peixes. A cor do seu altar é, conforme os signos, azul ou vermelho para Sagitário e verde
ou branco para Peixes. A oração final será sempre um Pai Nosso e uma Ave Maria. Para
agradecimento, deixar apenas as flores das seguintes plantas: erva-doce, cerefólio, saião,
endívia, dedaleira, cravo, verbena e dente-de-leão.
Têm as seguintes soluções:
Para processos, formalizar transações, assuntos religiosos, tratar com médicos e
profissionais liberais, obter favores, pedir empréstimos, viagens longas e casamento.
AS PEDRAS DE SAGITÁRIO
Para se proteger em suas viagens e garantir o sucesso delas, usar uma jóia com uma
turquesa, sob qualquer forma, como sua jóia principal.
Para se proteger de animais em geral, usar um anel com uma turquesa.
Para ter sorte no amor, use uma turquesa em um anel. Se for presenteado(a) por uma
pessoa do sexo oposto com uma jóia feita com uma turquesa, terá encontrado a pessoa
definitiva em sua vida. Isso deve ser feito espontaneamente, porém. Se você pedir ou
sugerir esse presente, corre o sério risco de viver um amor cheio de falsidades e ilusões.
Se a pessoa amada é deste signo e muito ciumenta, dê-lhe uma jóia com turquesa.
Para afastar mau olhado, inveja e todo tipo de malefícios dessa ordem, use um
pingente com uma turquesa à altura do coração.
Se a sua turquesa está mudando de tonalidade, muito cuidado: você pode estar sendo
envenenado(a). Modernamente isso tem muito a ver com a alimentação.
Para manter a coragem e a decisão frente aos grandes desafios, use sempre um anel
com turquesa no dedo anular da mão direita e para atrair fortuna, combine uma turquesa e
uma safira numa jóia e use-as em contato com a pele ou num anel, no dedo indicador da
mão direita.

CAPRICÓRNIO
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